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International Erdemli Symposium was held on April 19-21, 2018 in Mersin Province 

Erdemli District.  

 

Erdemli is the 6th largest district of the Mersin Province and is at the forefront with its 

large and deep history, rich cultural accumulation, unique natural beauties, springs, 

historical sites and important agricultural facilities. 

 

It is thought that there are many issues that need to be produced and evaluated about 

Erdemli, which continues to develop and grow, at present and in future. For this 

purpose, it was aimed to create an awareness of ideas and project proposals about 

Erdemli to be discussed in a scientific atmosphere and to share it with public. In 

addition to that, this symposium could be a platform in which business or research 

relations for future collaborations will be established.  

 

International Erdemli symposium has received quite high interests from academician 

sides. We had in total 350 presentations from different universities. The symposium 

was organized in Erdemli by Mersin University with collaboration of municipality of 

Erdemli for the first time and internationally and free of charge. We believe that the 

symposium will be beneficial to our city Mersin and our country Turkey. As organizing 

committee, we believe that we had a successful symposium.  

 

We gratefully thank to the scientific committee of the symposium, all of the speakers, 

all of the participants, all of the students, all of the guests and also the press members 

for their contributions.  

 

On behalf of the organizing committee. 

 

 

Prof. Dr. Murat YAKAR 

Head of Organizing Committee 



 

 

INTERNATIONAL ERDEMLI SYMPOSIUM  

19-21 APRIL 2018 
 

 

HONORARY PRESIDENTS 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI (Rector of Mersin University) 

Avni KULA (District Governor of Erdemli) 

Mükerrem TOLLU (Mayor of Erdemli) 

 

GENERAL COORDINATOR 

Prof. Dr. Murat YAKAR 

 

EDITORS 

Assist. Prof. Dr. Bünyamin DEMİR 

Assoc. Prof. Dr. Selma ERAT 

Prof. Dr. Murat YAKAR 

 

 

ORGANIZATION COMMITTEE 

Prof. Dr. Murat YAKAR 

Prof. Dr. Cemile ÇELİK 

Assoc. Prof. Dr. Hakan AKDAĞ 

Assoc. Prof. Dr. Selma ERAT 

Assist. Prof. Dr. Bünyamin DEMİR 

Assist. Prof. Dr. Hüdaverdi ARSLAN 

Assist. Prof. Dr. Serkan SAY 

Res. Assist. Gamze KOYUNCU TÜRKAY 

Lecturer Erdoğan UYSAL 

Lecturer Gülcan BOYRAZ 

 Murat SOLMAZ 

 Adem ARSLAN 
 

 

INVITED SPEAKERS 

 
Prof. Dr. Calogero STELLETTA Padova University, Italy 

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ Uludağ University, Turkey 

Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV Manas University, Kyrgyzstan 

Prof. Dr. Maria da Graça LOPES Porto University, Portugal 

Prof. Dr. Takashi OSAWA Osaka University, Japan 

Prof. Dr. Xin LUO Peking University, China 

Assoc. Prof. Dr. Ergin JABLE Pristina University, Kosovo 

Assist. Prof. Dr.                     Mehmet Borga TIRPAN Ankara University, Turkey 
  

 

 

 

 

                                       



SCIENTIFIC COMMITTEE 

Prof. Dr. Adnan Metin KARKIN İnönü University, Turkey 

Prof. Dr. Alaaddin ÇUKUROVALI Fırat University, Turkey 

Prof. Dr. Bahadır Kürşad KÖRBAHTİ Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Barış TAŞKIN Drexel University, USA 

Prof. Dr. Calogero STELLETTA Padova University, Italy 

Prof. Dr. Cemile ÇELİK Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Ebülfez Amanoğlu GULİYEV Azerbaijan National Academy of Science, Azerbaijan 

Prof. Dr. Erol YAŞAR Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Fevzi ÖNER Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Halil KUMBUR Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ Near East University,  Turkish Republic of Northern Cyprus 

Prof. Dr. Hüseyin ÖZBİLGİN Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. İlker Fatih KARA Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN İstanbul University, Turkey 

Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV Manas University, Kyrgyzstan 

Prof. Dr. Kemal BİRDİR Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Kemal TASLI Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Levent SON Mersin University Turkey 

Prof. Dr. Luvsandorj BOLD Mongolia Institute of History, Mongolia 

Prof. Dr. Maria da Graça LOPES Porto University, Portugal 

Prof. Dr. Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal University, Turkey 

Prof. Dr. Muhsin EREN Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Murat YAKAR Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Osman MERT Atatürk University, Turkey 

Prof. Dr. Öztekin ALGÜL Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Pürhan Barbaros TUNCER Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Rahmi ERDEM Selçuk University, Turkey 

Prof. Dr. Remziye Serap ERGENE Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR Mersin University, Turkey 

Prof. Dr. Şahan SAYGI Near East University,  Turkish Republic of Northern Cyprus 

Prof. Dr. Takashi OSAWA Osaka University, Japan 

Prof. Dr. Xin LUO Peking University, China 

Prof. Dr. Zeki UMAY Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Adem ÖGER Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Adem ÖZARSLANDAN Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Emrah ERKURT Cyprus International University,  Turkish Republic of Northern 

Cyprus 

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan DEMİR Gaziosmanpaşa University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Belgin Gözmen SÖNMEZ Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Cüneyt GÖZÜ Drexel University, USA 

Assoc. Prof. Dr. Doğan KARADAĞ Yıldız Teknik University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Emin Çağlan KUMBUR Drexel University, USA 

Assoc. Prof. Dr. Emrah UYSAL Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Ergin JABLE Pristina University, Kosovo 

Assoc. Prof. Dr. Erkin ARIZ Minzu University, China 

Assoc. Prof. Dr. Hakan AKDAĞ Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Hatice ATAÇAĞ ERKURT Cyprus International University,  Turkish Republic of Northern 

Cyprus 

Assoc. Prof. Dr. İlhan EGE Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. İrfan YILDIRIM Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Lütfi ÜREDİ Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Çağrı ÇETİN Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Serhat BÜYÜKLEBLEBİCİ Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Yunus YILDIRIM Mersin University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Yusuf KEŞ Süleyman Demirel University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Selma ERAT Toros University, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Zeki YETKİN Mersin University, Turkey 



Assist. Prof. Dr. Ali MAZAK Bandırma Onyedi Eylül University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Bünyamin DEMİR Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Elif Ayşe ELİUZ Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Ercüment BALCI İstanbul University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Ercan ÇİÇEK Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Fuat Serkan SAY Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Gökhan ARSLAN Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Hayati KOÇ Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Hüdaverdi ARSLAN Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Hüseyin GÜMÜŞ Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Lokman TAY Akdeniz University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Borga TIRPAN Ankara University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Mehmet SAĞ Akdeniz University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Metin ŞEN Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Muhammet SAYGIN Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Mustafa Can SAMIRKAŞ Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel University 

Assist. Prof. Dr. Nurdin USEYEV Manas University, Kyrgyzstan 

Assist. Prof. Dr. Salih AKSAY Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Talas Fikret KURNAZ Mersin University, Turkey 

Assist. Prof. Dr. Tolga LEVENT Mersin University, Turkey 

Dr. Davut KELEŞ Alata Horticultural Research Institute , Erdemli, Mersin/Turkey  

Dr. Saadet YILDIRIMCAN Toros University, Turkey 

Res. Assist. Anıl KALE Mersin University, Turkey 

Res. Assist. Gamze KOYUNCU TÜRKAY Mersin University, Turkey 

Res. Assist. Selin OYAN İnönü University, Turkey 

Lecturer Ceyda CIRIK Mersin University, Turkey 

Lecturer Erdoğan UYSAL Mersin University, Turkey 

Lecturer Gülcan BOYRAZ Mersin University, Turkey 

Lecturer Gülşah TOLLU Mersin University, Turkey 

Lecturer İsmail TEKİN Toros University, Turkey 

Lecturer Nüket Yeşim ARICI Mersin University, Turkey 

 Cengiz KOCAMAZ District Directorate of Agriculture of Erdemli, Mersin/Turkey 

 Hanifi AVCI Ministry of Forestry and Water Affairs, Turkey 

 

 

CONGRESS SECRETARY 

Res. Assist. Anıl KALE Mersin University, Turkey 

Res. Assist. Elif Gülfidan DAYIOĞLU Mersin University, Turkey 

Res. Assist. Gamze KOYUNCU TÜRKAY Mersin University, Turkey 

Lecturer Vedia Bennu GİLAN Mersin University, Turkey 

 Abdulkadir KÜÇÜKBAHAR Mersin University, Turkey 

 

 

 

Bu kitaptaki bilgilerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. 

 



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 
 http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 

Mersin/TÜRKİYE 

Evaluation of Liquefaction Potential in Soils by Artificial Neural Networks 
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Abstract 

One of the most important damage type caused by earthquakes on engineering structures is due to the based on soil 
liquefaction. Liquefaction is a consequence of the decrease in slip resistance due to the increase in the pressure of water in 
the water saturated soils due to repeated loads. As a result of liquefaction, some problems are encountered such as sinking to 
the soil, side rotation on surface structures and surfacing in lightly buried structures. In case of an earthquake, it is very 
important to determine the liquefaction sensitivity of the soils and take necessary precautions by anticipating the possible 
effects. In this study, artificial neural networks (ANN) technique has been used in conjunction with traditional approaches to 
determine the liquefaction potential of soils. In the proposed ANN model, the input parameters were selected as depth, 
groundwater level, fine grain ratio, unit weight, total stress, effective stress and SPT (N1)60. 72 data for training set and 38 
data for the test set were used. At the end of the study, the	 results of liquefaction analyzes determined by conventional 
approach were compared with the proposed ANN model results. As a result, the ANN was found to be very successful on 
prediction of liquefaction. 

Keywords: Liquefaction, Earthquake, Artificial Neural Networks 

Zeminlerde Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları ile Değerlendirilmesi 

Özet 

Depremlerin mühendislik yapıları üzerinde yol açtığı hasarların en önemlilerinden birisi, zemin sıvılaşması kaynaklı 
hasarlardır. Sıvılaşma, tekrarlı yüklerden dolayı suya doygun zeminlerde boşluk suyu basıncının yükselerek kayma 
direncinin azalması sonucu meydana gelmektedir. Sıvılaşma sonucunda, zemin yüzeyindeki yapılarda önemli ölçüde zemine 
batma, yan dönme; hafif gömülü yapılarda ise yapının zemin yüzüne çıkması gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Deprem 
durumunda, zeminlerin sıvılaşma hassasiyetinin belirlenmesi ve olası etkilerin önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin 
alınması çok önemlidir. Bu çalışmada, zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin belirlemesinde geleneksel yaklaşımlarla birlikte 
yapay sinir ağları (YSA) tekniği de kullanılmıştır. Önerilen YSA modelinde girdi parametreleri derinlik, yer altı su seviyesi, 
ince tane oranı, birim hacim ağırlık, toplam gerilme, efektif gerilme ve SPT (N1)60 olarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan 
110 adet verinin 72 tanesi eğitim setinde, kalan 38 tanesi ise test setinde kullanılmıştır. Çalışma sonunda, geleneksel 
yaklaşımla belirlenen sıvılaşma analizi sonuçları, önerilen YSA modeli ile elde edilenlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 
YSA ile elde edilen sonuçların oldukça başarılı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma, Deprem, Yapay Sinir Ağları  

1. Giriş

Suya doygun, gevşek kum/kumlu zeminler, tekrarlı
yükler etkisinde, sıkışma ve hacim daralması eğilimi 
gösterirler. Bu eğilim, drenajın olmadığı koşullarda, 
boşluk suyu basıncını artırır. Tekrarlı yükler kum 
tabakası içindeki boşluk suyu basıncının artmasını 
desteklediği zaman, toplam normal gerilme, boşluk suyu 
basıncına eşit değere ulaşabilir [1]. Bu durumda, 
kohezyonsuz zemin kayma direnimini kaybeder ve bir 
sıvı gibi davranarak büyük yer değiştirmelerine maruz 
kalır. Böylece sıvılaşma evresine geçilmiş olur [1]. 

Zemin sıvılaşması, sığ ve derin temeller üzerine oturan 
yapılara zarar verip onları tahrip edebilen deprem 

vakalarından birisidir. Ayrıca, yer altındaki elektrik, su, 
gaz gibi hatlara zarar verebilmektedir. Özetle, sıvılaşan 
yerlerde bulunan yapılar göçmekte veya zemine 
batmakta, gaz hatları tahrip olup yangınlara sebebiyet 
verebilmekte veya şev kaymaları ile toprak kaymaları 
oluşabilmektedir [2]. Ayrıca sıvılaşma neticesinde 
zeminde kalıcı deformasyonlar meydana gelmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı, zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin 
ve derecesinin belirlenmesi, özellikle yerleşim 
alanlarında can ve mal güvenliğini korumak için çok 
önemlidir. 1999 Marmara Depremi’nde Adapazarı ve 
çevresinde görülen sıvılaşmaya bağlı hasarlar, ülkemizde 
özellikle deprem tehlikesine sahip bölgelerde sıvılaşma 
riskinin belirlenmesi konusundaki duyarlılığın 
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gelişmesine vesile olmuştur. 
Zeminlerin sıvılaşma potansiyeli üzerinde yoğun 

olarak yapılan çalışmalar otuz-kırk sene öncesine kadar 
gitmektedir. Bu son kırk yıl içerisinde birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntemlerin çoğu, zaman 
alıcı, teknik zorlukları olan, çokta pratik olmayan yoğun 
arazi ve laboratuvar çalışmalarını gerektirmektedir. 
Özellikle tekrarlı gerilmeler altında gevşek kum 
zeminlerin laboratuvar testini yapmak ve arazi şartlarını 
birebir laboratuvarda sağlamak oldukça zordur ve pahalı 
yöntemleri gerektirmektedir. Ayrıca şimdiye kadar 
geliştirilen bu yöntemlerin hepsinde sıvılaşma 
potansiyelini tam tespit etmek noktasında bazı eksiklikler 
ve sınırlamalar vardır. 

Son zamanlarda çeşitli mühendislik alanlarında sıkça 
kullanılan Yapay Sinir Ağları (YSA) zemin mekaniği 
konularında da sıkça kullanılır olmuştur [3 – 11]. 

Bu çalışmada zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin 
geleneksel yöntemlerin yanı sıra YSA ile belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Adapazarı 
ilinin farklı bölgelerinden elde edilen zemin örneklerine 
aittir. Zemin örneklerinin sıvılaşma durumu öncelikle 
geleneksel yöntemle irdelenmiş ve daha sonra YSA ile 
analizler yapılarak karşılaştırılmıştır. 

2. Sıvılaşma Durumunun Değerlendirilmesi

Zeminlerin sıvılaşma hassasiyeti, basitleştirilmiş 
prosedürler kullanılarak, hesaplanan sıvılaşmaya karşı 
güvenlik sayısı ile değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda, 
depremden kaynaklanan tekrarlı kayma gerilmeleri ile 
zeminin sıvılaşmaya karşı tekrarlı direnci 
karşılaştırılmaktadır. Zeminlerin sıvılaşmaya karşı 
direncini değerlendirmek için kullanılan en yaygın arazi 
deneyi ise standart penetrasyon deneyi (SPT)’dir. 
Dinamik bir penetrasyon deneyi olan SPT, ülkemizde 
zemin incelemelerinde en sık kullanılan deneylerin 
başında gelmektedir. SPT sonuçları, özellikle granüler 
zeminlerin sıkılık ve kayma direnci özelliklerini başarılı 
bir şekilde tahmin etmenin yanı sıra sıvılaşma 
analizlerinde de kullanılmaktadır. SPT’ye dayalı 
sıvılaşma analizi ilk olarak Seed ve Idriss, (1971) [12] 
tarafında önerilmiş olup zaman içerisinde iyileştirilmiş ve 
günümüzde özellikle Youd vd., (2001) [13] tarafından 
önerilen prosedür ile dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi Türkiye’de de kumların sıvılaşma hassasiyetini 
belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem 
haline gelmiştir. Bu yöntemde, deprem sırasında zeminin 
sıvılaşmaya karşı güvenliği, zeminin tekrarlı direnç 
oranının, depremden kaynaklanan tekrarlı gerilme oranı 
ile karşılaştırılması şeklinde ifade edilmektedir. Deprem 
sırasında oluşan tekrarlı gerilme oranı (𝐶𝑆𝑅), Seed ve 
Idriss, (1971) tarafından Denklem 1’deki gibi 
tanımlanmıştır. 
𝐶𝑆𝑅 = 0.65× *+,-

.
× /0
/01
×𝑟3                                    (1)

Burada; 𝑎𝑚𝑎𝑥 , deprem sırasındaki zemin yüzeyindeki 
pik yatay ivme; 𝑔, yer çekimi ivmesi; 𝜎𝑣 ve 𝜎𝑣 ′ , 
sırasıyla, sıvılaşma değerlendirmesinin yapıldığı 

derinlikteki toplam ve efektif gerilme; 𝑟𝑑 ise gerilme 
azalım katsayısı olup rutin mühendislik uygulamalarında 
Denklem 2’de derinliğe bağlı olarak verilen ortalama 
değerleri kullanmaktadır [14]. 

𝑟3 =
1.0 − 0.00765𝑧, 𝑧 ≤ 9.15	𝑚
1.174 − 0.0267𝑧, 9.15 < 𝑧 ≤ 23	𝑚       (2) 

Zeminlerin tekrarlı direnç oranının belirlenmesinin en 
makul yöntemi ise araziden alınan örselenmemiş 
numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapmaktır. 
Ancak, numune alımı sırasındaki örselenmeler ve maliyet 
gibi faktörlerden dolayı çok özel mühendislik yapıları 
dışındaki inşaatlar için tekrarlı direnç oranı (𝐶𝑅𝑅) 
standart penetrasyon deneyi (SPT), koni penetrasyon 
deneyi (CPT) ve kayma dalgası hızı (vs) ölçümlerine 
dayalı olarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır. 
Türkiye’de gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle 
SPT’ye dayalı sıvılaşma analizlerinin daha çok tercih 
edilen bir yöntem olduğu görülmektedir. Standart 
penetrasyon deneyi sırasındaki arazide ölçülen darbe 
sayısı (SPT-N); örtü basıncı, enerji oranı, sondaj kuyusu 
çapı, sondaj tiji ve numune alıcı türüne bağlıdır. Bu 
nedenle, SPT’ye dayalı hesaplamalarda kullanılacak olan 
SPT-N değerlerinin öncelikle düzeltilmesi esastır. 100 
kPa’lık örtü basıncı ve %60 enerji verimliliği için 
düzeltilmiş SPT-N değerleri, granüler zeminler için 
(𝑁1)60 şeklinde Denklem 3’den elde edilebilir.  

(𝑁1)60 = 𝑁. 𝐶𝑁. 𝐶𝐸. 𝐶𝐵. 𝐶𝑅. 𝐶𝑆    (3) 

İnce dane oranı, FC ≤ %5’den az olan temiz kumlar 
için Mw = 7.5 büyüklüğündeki depremler için 
sıvılaşmanın gerçekleştiği ve gözlenmediği bölgeleri 
ayıran eğri, Youd vd., (2001) tarafından temiz kum eğrisi 
olarak tanımlanmakta ve bu durum için tekrarlı direnç 
oranı (𝐶𝑅𝑅7.5) Denklem 4’deki gibi formüle 
edilmektedir. 

𝐶𝑅𝑅 = J
KLM NJ OP

+ (NJ)OP
JKT

+ TU
JU∗ NJ OPWLT X −

J
YUU
	         (4) 

Sıvılaşma analizinde kullanılan düzeltilmiş SPT-N 
değerlerinin, ince tane oranının sıvılaşma direnci 
üzerindeki etkisi dikkate alınarak aşağıdaki gibi 
düzeltilmesi önerilmektedir; 

𝑁160,CS = 𝛼 + 𝛽𝑁160 (5)

𝛼 = 0 and 𝛽 = 1 for FC ≤ %5  (6a) 

𝛼 = exp 1,76 − J\U
]^X

 and 𝛽 = 0,99 + ]^
JUUU

J,T
        (6b) 

for %5 < FC <%35 

𝛼 = 1 and 𝛽 = 1,2 for FC ≥ %35  (6c)

Burada; 𝛼 ve 𝛽 ince tane oranı düzeltme katsayılarıdır, 
CS ise düzeltme katsayısıdır. 
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Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ise Denklem 7’den 
hesaplanmaktadır. Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısının 
genellikle 1.0’in altında olması durumu, zeminin 
sıvılaşma hassasiyetinin varlığını işaret etmektedir. 
 
𝐹𝑆 = ^``

^a`
                                                                        (7) 

 
3. Yapay Sinir Ağları (YSA) 
 
Biyolojik sinir ağlarından hareketle oluşturulan 

YSA’lar etki olarak birbirleriyle ilişkili çok sayıda basit 
işlemciden meydana gelen hesaplama veya işletim 
sistemleridir. YSA’ların işlem elemanları hücre adı 
verilen n. dereceden lineer olmayan devrelerdir ve bu 
devreler düğüm olarak da adlandırılmaktadır. Her düğüm 
çok sayıda giriş bağlantısına sahip olabilir ancak 
çıkışında sadece bir bağlantı olmalıdır. Seçilecek olan 
matematiksel modele bağlı olarak çıkış kısmı 
hesaplanmaktadır [15]. 

 
Diğer yandan YSA’lar katman adı verilen ve içinde 

nöronların bulunduğu alt kümelere ayrılmaktadır. Giriş 
katmanı YSA’ya dış dünyadan girdilerin geldiği 
katmandır. Bu katmandaki işlem elemanları dış dünyadan 
bilgileri alarak gizli katmanlara transfer etmektedirler. 
Ara veya gizli katman ise giriş katmanından çıkan 
bilgilerin geldiği katmandır. Gizli katmanda giriş 
katmanından gelen bilgiler işlenerek çıkış katmanına 
iletilmektedir. Gizli katman sayısı ağdan ağa 
değişebilmektedir. Gizli katmanların ve bu katmanlardaki 
nöronların sayısının artması hesaplama karmaşıklığını ve 
süresini arttırmasına rağmen YSA’nın daha karmaşık 
problemlerin çözümünde de kullanılabilmesini 
sağlamaktadır. Çıkış katmanı ise ara katmanlardan gelen 
bilgileri işleyerek ağın girdi katmanından gelen verilere 
karşılık olan çıktıları üreten katmandır. Bu katmanda 
üretilen çıktılar dış dünyaya gönderilmektedir. Şekil 1’de 
örnek bir YSA modeli görülmektedir. 

 
Ağ ise bu katmanların birbirine bağlanması ile meydana 
gelmektedir. YSA’da üç çeşit ağ tipi vardır: İleri 
beslemeli ağlarda işlemci elemanlar katmanlara 
ayrışmaktadır ve bu ağlarda bilgi akışı ara sinirlerden 
geçerek giriş katından çıkış katına doğru yalnız bir yönde 
ilerlemektedir [16]. Kaskat bağlı YSA’larda hücreler 
sadece önceki katmanlardaki hücrelerce beslenmektedir. 
Diğer yandan çıkış ve gizli katmanlardaki çıkışların giriş 
birimlerine ya da önceki ara katmanlara geri beslendiği 
ağ yapıları geri beslemeli YSA’lar olarak 
adlandırılmaktadır. Ayrıca hem ileri besleme hem de geri 
yayılım olarak tanımlanabilecek ağ yapıları da mevcuttur. 
Geri yayılımlı YSA hem kullanışlı hem de güvenilir 
olmasından dolayı yaygın olarak kullanılan bir ağ 
türüdür. En önemli özelliği, kestirim ve sınıflandırma 
işlemleri için oldukça uygun olması ve doğrusal olmayan 
yapı içeren modellerde oldukça kullanışlı olmasıdır [17].
  
 

Giriş	Katmanı Gizli	Katmanlar Çıkış	Katmanı

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

  
Şekil 1. Örnek bir YSA Yapısı 

 
4. Metot  

Bu çalışmada zeminlerin sıvılaşma potansiyeli hem 
geleneksel yöntemle hem de YSA kullanılarak 
belirlenmeye çalışılarak, YSA’nın sıvılaşma 
tahminindeki başarısı araştırılmıştır. Adapazarı ilinin 
farklı bölgelerinden elde edilen sondaj bilgileri 
çalışmanın amacına uygun şekilde düzenlenerek 
öncelikle SPT sonuçlarına dayalı sıvılaşma analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Seed ve Idriss, (1971) 
tarafından önerilen ve ayrıntıları 2. bölümde verilen 
basitleştirilmiş prosedür kullanılarak tüm kumlu seviyeler 
için sondajlardan elde edilen SPT değerleri ile güvenlik 
katsayıları (FS) hesaplanmıştır. Analizlerde zemin 
numunelerine ait SPT (N), ince tane oranı, birim hacim 
ağırlık değerlerinin yanı sıra deprem büyüklüğü (Mw) ve 
maksimum yatay yer ivmesi (amax) değerleri de 
kullanılmıştır. Yapılan analizlerde bölgenin deprem 
tehlikesi ve önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak 
maksimum yatay yer ivmesi amax = 0.40g ve deprem 
büyüklüğü Mw = 7.5 olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 
hesaplamalar sonucunda elde edilen güvenlik katsayıları 
sıvılaşma potansiyeli olan ve olmayan seviyeleri 
belirlemek için kullanılmıştır. Güvenlik faktörü 1’ den 
küçük olan seviyeler sıvılaşır olarak kabul edilirken, 1’ 
den büyük olan seviyeler sıvılaşmaz olarak kabul 
edilmiştir. 

Basitleştirilmiş prosedür ile yapılan SPT’ ye bağlı 
sıvılaşma analiz işleminden sonra, Yapay Sinir Ağları 
(YSA) yöntemi ile sıvılaşma analizi işlemine geçilmiştir. 
Analiz için derlenen veriler ağa sunulmadan önce, her bir 
parametre minimum ve maksimum değerleri göz önünde 
bulundurularak normalizasyon işlemine tabi tutulmuştur. 
Normalizasyon işlemi sonrasında veri tabanında yer alan 
her bir parametre (+1) ile (-1) arasında değerlere sahip 
olmuştur. Normalizasyon işleminden sonra girdi ve çıktı 
parametreleri belirlenerek derinlik, yer altı su seviyesi, 
ince tane oranı, birim hacim ağırlık, toplam gerilme, 
efektif gerilme ve SPT (N1)60 değerlerinden oluşan 7 
girdili ve sıvılaşma durumunu (var-yok)  gösteren tek 
çıktılı, 5 düğümlü bir ağ modeli oluşturulmuştur. 
Oluşturulan modelin şematik gösterimi Şekil 2 de 
verilmiştir. 
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Şekil 2. Çalışmada kullanılan ağ modeli 

Çalışmada sunulan ağ modeli oluşturulurken ileri 
beslemeli geri yayılım algoritması kullanılmıştır. Geri 
yayılım uygulamasında temel olarak iki veri seti 
kullanılır. Bunlardan ilki ağın öğrenme işleminde yani 
eğitim fazında kullanılmaktadır. Diğer veri seti ise eğitim 
işleminin başarısını ortaya koymak için test fazında 
kullanılmaktadır.  Analizlerde kullanılan 110 adet verinin 
72 tanesi eğitim seti, 38 tanesi ise test seti için 
kullanılmıştır. Modelin eğitiminde aktivasyon fonksiyonu 
olarak sigmoid tipi aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. 
Her bir veri seti için eğitim yapılırken; gizli katman 
sayısı, gizli katmandaki nöron sayısı, öğrenme derecesi, 
momentum katsayısı ve iterasyon sayısı deneme-yanılma 
yoluyla belirlenmiştir. Çalışmada en iyi sonuçları veren 5 
düğümlü bir ağ modelini elde edebilmek için yaklaşık 
olarak 10.000 iterasyon yapılmıştır. Basitleştirilmiş 
prosedür ve YSA ile elde edilen sıvılaşma analizi 
sonuçlarının karşılaştırması Tablo 1’de verilmektedir.  
 

3. Sonuçlar 

Mühendislik alanlarının çoğunda yaygın şekilde 
kullanılır hale gelen Yapay Sinir Ağları (YSA), bu 
çalışmada zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin 
belirlenmesinde kullanılmıştır.  Çalışmada kullanılan 110 
adet veri, Adapazarı ilinin farklı bölgelerinden elde 
edilmiştir. YSA’ nın başarısını ortaya koymak amacıyla 
öncelikle geleneksel yöntemle sıvılaşma potansiyeli 
belirlenmeye çalışılmıştır. Seed ve Idriss (1971) tarafından 
önerilen bağıntılarla Adapazarı ilinin farklı bölgelerindeki 
kumlu zeminler için sıvılaşma güvenlik sayıları elde 
edilmiş ve sıvılaşma potansiyelleri belirlenmiştir. 

YSA ile yapılan analizler ileri beslemeli geri yayılımlı bir 
sinir ağı modeli oluşturularak gerçekleştirilmiştir. 110 adet 
verinin 72 tanesi eğitim, 38 tanesi ise test aşamasında 
kullanılmış olup elde edilen analiz sonuçları, basitleştirilmiş 
prosedüre göre belirlenen sıvılaşma sonuçları ile 
karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntem ve YSA ile elde 
edilen sonuçlar incelendiğinde 38 adet test verisinden 
yalnızca 2 tanesinde uyumsuzluk olduğu gözlenmiştir. Bu 
sonuç,  oluşturulan ağ modelinin tahmin başarısının  % 97 
olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar YSA 
yönteminin, sıvılaşma potansiyeline sahip bölgeleri 
belirlemede geleneksel yöntemler kadar başarılı sonuçlara 
ulaşabileceğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 1. Sıvılaşma analizi sonuçlarının karşılaştırılması 

Veri 
Seti No 

Z 
(Metre) (N1)60 

Bir.Hacim 
Ağırlık (kN/m3) 

Toplam 
Gerilme (kPa) 

Efektif 
Gerilme (kPa) FS 

Basitleştirilmiş 
Prosedür 
Sıvılaşma 

YSA 
Sıvılaşma 

23 3,00 11,90 20,26 56,40 44,43 0,40 VAR VAR	

24 4,50 14,80 20,17 86,66 59,97 0,43 VAR VAR	

25 14,50 25,60 20,11 287,76 162,97 0,75 VAR VAR	

27 3,00 16,50 19,57 58,69 53,19 0,63 VAR VAR	

28 6,00 34,10 19,59 117,46 82,53 1,20 YOK YOK	

29 7,50 45,20 19,61 146,87 97,23 1,20 YOK YOK	

30 9,00 48,00 19,81 176,59 112,23 1,15 YOK YOK	

31 14,50 51,60 19,55 284,11 165,80 0,98 VAR VAR	

34 3,00 36,00 19,75 59,25 48,46 1,20 YOK YOK	

35 4,50 19,50 19,99 89,24 63,73 0,59 VAR VAR	

36 3,00 18,50 19,56 58,68 50,83 0,67 VAR VAR	

37 4,50 24,30 19,59 88,06 65,50 0,82 VAR VAR	

38 9,00 37,10 19,53 175,95 109,24 1,16 YOK YOK	

40 7,50 43,60 19,56 146,70 92,74 1,20 YOK YOK	

41 12,00 21,70 20,41 244,92 147,80 0,56 VAR VAR	

42 14,50 24,20 20,43 296,00 174,35 0,67 VAR VAR	

44 3,00 32,20 20,10 51,62 49,66 1,20 YOK YOK	

45 14,50 39,00 20,39 286,10 171,33 0,97 VAR VAR	

46 14,50 21,70 20,30 294,35 176,63 0,61 VAR VAR	

48 6,00 24,00 20,26 121,56 87,22 0,79 VAR VAR	

49 9,00 41,10 20,23 182,25 118,49 1,12 YOK YOK	

51 14,50 41,40 20,28 293,73 176,01 0,96 VAR VAR	
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Tablo 1 devamı 

Veri 
Seti No 

Z 
(Metre) (N1)60 

Bir.Hacim 
Ağırlık (kN/m3) 

Toplam 
Gerilme (kPa) 

Efektif 
Gerilme (kPa) FS 

Basitleştirilmiş 
Prosedür 
Sıvılaşma 

YSA 
Sıvılaşma 

52 9,00 21,20 20,14 181,26 102,78 0,54 VAR VAR	

53 13,00 25,20 20,17 261,94 144,22 0,69 VAR YOK 

54 1,50 14,80 20,50 30,75 27,81 0,55 VAR VAR	

55 3,00 16,80 20,34 61,26 43,60 0,50 VAR VAR	

56 4,50 21,00 20,41 91,88 59,50 0,59 VAR VAR	

57 6,00 26,80 20,36 122,42 75,33 0,82 VAR VAR	

59 3,00 13,80 20,46 61,38 52,55 0,50 VAR VAR	

60 4,50 15,70 20,47 92,08 68,54 0,49 VAR VAR	

61 6,00 17,40 20,45 122,76 84,50 0,51 VAR VAR	

62 9,00 25,00 20,46 184,14 116,45 0,73 VAR YOK 

63 12,00 20,50 20,46 245,52 148,40 0,52 VAR VAR	

64 14,50 24,20 20,45 296,64 175,00 0,66 VAR VAR	

66 3,00 38,80 19,54 53,43 45,58 1,20 YOK YOK	

67 4,50 43,70 19,56 82,77 60,20 1,20 YOK YOK	

69 3,00 42,50 19,56 53,98 45,15 1,20 YOK YOK	

70 4,50 45,40 19,55 83,30 59,76 1,20 YOK YOK	
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Abstract 

Intrinsically of sound energy keeps light the development of different renewable energy sources and this is an important 
factor in the development of energy resources. And in parallel, sound applications are increasing and energy calculations are 
made by vibrating. In this study, in different locations and in different time zones, ambient sounds are recorded via the Smart 
Device with voice recording feature and volume levels are recorded via the sound level meter. Simultaneously with smart 
device applications, sound levels measurement is supported. Recorded media sounds were re-applied to 150W sound force 
speaker system in laboratory environment and sound levels were measured with the sound level meter. The measurements 
performed in the laboratory environment and the measurements in the actual environment were obtained with approximately 
equivalent results. The positive results were then recorded simultaneously by measuring the vibration values from the screw 
points of the speakers with the vibration meter. The vibration values from the screw points of the speakers are recorded with 
the vibration meter at the same time. Data point Peak-peak values and RMS values - time charts for sound levels and vibration 
levels were created in the Data Points by analyzing the recorded measurement points. Noise regulations were examined and 
the results were evaluated and the frequency of vibration was increased in the areas with high sound levels due to the increase 
in sound levels and the vibration intensity was measured in the “Satisfactory” and “Unsatisfactory” importance levels. This 
study was supported by Research Fund of Mersin University in Turkey with Project Number: BAP: 2 017-1-AP4-2218. 

 
Keywords: Intensity of Sound, Sound Level, Sound Intensity Measurement, Noise Measurement, Vibration, Vibration Measurement, 

Speaker 

1. Introduction 

Research on clean environment, consumption of 
resources and human health makes renewable energy 
sources important. By the development of technology and 
increased accessibility the orientation of renewable energy 
sources has increased and interdisciplinary studies have 
gained importance. Sound energy, by its nature, shed light 
on the development of different renewable energy sources 
and becomes an important factor. Sound is the periodic 
pressure changes that can be detected by the hearing 
organs of living things. A simple mechanical disorder in 
which sound in physical dimensions is formed in a solid, 
liquid or gaseous environment. It is the result of the 
vibration of molecules in a substance [1]. The number of 
vibrations in unit time is described as “frequency”  and unit 
is Hz. Intensity of sound is the average amount of energy 
passing from the unit area perpendicular to the direction in 
which the sound waves are moving and unit is dB. The 
human ear senses sounds between 0-140 dB without 
problems. The sound intensity at different points can be 
measured by means of sound measurement devices 
(sonometer and dosimeter), sound wave dimensions can be 
examined and data analysis can be done. According to the 
values obtained by harmonics, noise is minimized and 

energy source can be obtained from the noise with the 
system which will be placed in the noise intense zones. In 
this study, the sound levels according to sound sources and 
the vibrations they generate in the loudspeaker are 
analyzed. 

2. Noise 
2.1 Noise and Effects on Human Health 

The noise is unpleasant, unwanted, disturbing [2]. It has 
negative effects on human health. The sound energy 
depends on the sound pressure (Pa), the particle velocity 
(m / s), the density of the environment (kg / m3) and the 
sound velocity (m / s). For this reason different noise levels 
are attained in different sound sources. Sounds with a high 
sound level of 60 dB are called noise. Noise causes 
psychological and physiological negative effects such as 
human muscle tension, stress, increase in blood pressure, 
change of heartbeat and blood circulation, eye infant growth, 
insomnia, nervousness, fatigue, slowing of mental effects, 
fear and uneasiness. 

In the table below we can see some sound sources, sound 
pressure levels (SPL) and the physical effects they generate 
in the human body: 
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	Table 1. Noise Levels and Effects on Humans 

 
2.3 Noise Measurement 

Noise measurement was made by digital recording noise 
level meter (sonometer, decibelmeter). Measurements were 
made at different distances according to the noise source at 
different locations. The results were recorded and graphized 
by using the device. Measurements were made 
meteorologically in the same day and the effect of physical 
factors were reduced. 

Noise measurements conference hall, shopping center, 
market place, office environment, audio office environment, 
home environment, wedding Hall, Iron forging workshop, 
classical music concert, stone quarry and sack production 
factory, Leq, Lmax, Lmin, Peak, SPL values were made 
gradually in the range of 30-130 dB. 

The slow-time weight is the measurement mode used to 
evaluate stable noise, which does not change over time, or 
sudden and unwanted noises (such as door impact) that do 
not affect the measurement [3]. 

Also, we also studied the sounds where we recorded in 
MATLAB according to the amplitude and time. 

According to the amplitude and time MATLAB drawing 
examples: 

 
Figure 1: Office Sound Wave in MATLAB 

 

 
Figure 2: Office Sound Wave in MATLAB 

 
Figure 3: Conference Room Sound Wave in MATLAB 

 
Figure4: Weddin Hall Sound Wave in MATLAB 

 
 
 
 

Loudness 
Level 

[dB(A)] 

Activity Physical 
Response 

0 dB  The lowest sound the human 
ear can hear 

 

30 dB  Whisper, silent conversation Quiet 
50 dB  Rain drop, quiet office, 

Refrigerator, Ventilation  
Distractibility 

60 dB   Discomfort 
70 dB  Dishwasher, sewing 

machine, normal 
conversation 

Restrict phone 
usage 

80 dB   Disturbing 
90 dB  Intense traffic, vacuum 

cleaner, hair dryer  
Very disturbing 

100 dB    
110 dB Alarm Clock, subway; 

factory noise  
Exposure to this 
level of noise from 
30 seconds to 3.75 
minutes per day 
can damage the 
ear. 

120 dB  Exposure to this 
level of noise for 
7.5 minutes per 
day can damage 
the ear. 

130 dB Shavers, truck traffic, 
lawn mower  

Daily 3.75 min. 
Exposure to this 
level of noise 
throughout can 
damage the ear. 

140 dB  Dangerous level 
(pain threshold) 

180 dB Snow vehicle, garbage 
truck, music set 

Dangerous level 
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2.4 Noise Measurement Results 

 
Figure 5: Conference Hall Measurement Chart 

 
Figure 6: Mall Measurement Chart 

 

 
Figure 7: Office Measurement Chart 

 

 
Figure 8: Forging Workplace Measurement Chart 

 
Figure 9: Wedding Hall Measurement Chart 

 

 
Figure 10: Sacks Production Plant Measurement Chart 

 

 
Figure 11: Quarry Measurement Chart 

 

 
Figure 12: Home Measurement Chart 

 

9



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

3. Vibration 

3.1 Vibration 

Vibration is oscillation movements in a mechanical 
system. The cycle or oscillation number in a second is the 
frequency of vibration [4]. The frequency of vibration is the 
number of vibrations per unit time and unit is Hz. 

Vibration intensity is the unit power (unit / cm2) of the 
current in the unit area, unit current, vertical to the direction 
of movement of the energy coming from the vibration in the 
environment where the vibration occurs. Vibration 
amplitude is the amount that the maximum value of motion 
is divided by the harmonic vibration and is expressed in three 
different ways: 

Peak to peak (P-P) (Distance between two peaks): The 
distance between the two end points that mass reaches during 
vibration is value 2a. 

Zero to peak (0-P): The distance between the equilibrium 
position and the peak point is the value a. 

RMS (Root mean square)( The square root of the sum of 
squares): It is the effective value of vibration. The level of 
vibration you feel when you put your hand on the vibrating 
machine. Simple harmonic motion is 0.7071 times 0-P [5]. 

Vibrational intensities of a certain amplitude can be 
damped, intensified and used in the energy cycle by 
installing electronic structures. 

 
3.1 Vibration Measurement 

The vibration measurement is made from the vibration 
meter and the speaker iron, the recorded sound recordings 
are given to the 150W speaker system. Measurements were 
performed in an isolated environment from external voices 
in an electronic laboratory environment. 
3.2 Vibration Measurement Results 

The measurement results are reflected in the table to 
include RMS values of vibration according to ISO 10816. 
Vibration amplitudes are graphed as P-P and RMS. 

Vibration measurement of conference room, mall, traffic, 
office, market place: 

 
 

Figure 13:	Vibration Measurement Chart-RMS 
 
 
 

 
Figure 14: Vibration Measurement Chart-Peak 

 

 
Figure 15. Vibration Measurement Chart-Peak-Peak 

 
Figure 16:	Vibration Measurement Chart-RMS 

 
 

Figure 17:	Vibration Measurement Chart-Peak 
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Figure 18. Vibration Measurement Chart-Peak-Peak 

 
 
 
Vibration measurement of stone quarry and sack production 

factory: 
 

 
Figure 19:	Vibration Measurement Chart-RMS 

 

 
Figure 20: Vibration Measurement Chart-Peak 

 
Figure 21. Vibration Measurement Chart-Peak-Peak 

 

 
Table 2. Vibration Severity Per ISO 10816 

 
 

 
Table 3-4. Vibration Measurement Results 
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Table 5-6. Vibration Measurement Results 

	
4. Conclusions 

As a result of the experimental measurements, the increase 
in the sound level in the environment affects the vibration in 
a correct proportion. In environments with a speech tone, the 
sound tone moves steadily and the vibration level does not 
vary. However, the sound pressure varies in environments 
containing music because of the vibration level increases. 
Because of the similarity of the basic characteristics of sound 
and vibration, positive results were obtained in experimental 
data. It is understood that the sound source can be used in 
energy conversion and reverse engineering can be used in 
system design. 

 
Nomenclature 

Hz : Hertz 
dB : decibel 
m/sn :meter/sn 
Lmax :Maxsimum sound level 
Lmin :Minimum sound level 
LCpeak :Maxsimum sound pressure 
SPL :Instantaneous sound level  
Leq :Equivalent noise level 
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Abstract 

Surveys for phyllody diseases and its vector/s were conducted in widely sesame growing areas in Erdemli and Silifke 
districts of Mersin in 2015. Different symptoms such as stunting, yellowing, floral virescence, phyllody, proliferation, seed 
sterility and modification of floral parts into leaf-like structures, abortif seed formation in capsules were mainly observed on 
growing tips of affected plants. Capsule gigantism, germination of seeds in capsules or dark exudates on capsules and stems 
were also inspected on some symptomatic plants. The disease incidences in sesame were found higher in second crop than 
first crop. The rates of the symptomatic plants were ranged between 0.2% and 3% in first crop, and 37% and 68% in second 
crops at the end of the vegetation periods in Erdemli and Silifke, respectively. Empoasca decipiens (Paoli) and 
Asymmetrasca decedens (Paoli) complex, Orosius orientalis (Matsumura) and Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey) 
individuals were collected by D-VAC insect suction machine and used in insect transmission trials (5 adults/per plant). E. 
decipiens + A. decedens were the most dominant insect species. The sesame phyllody phytoplasma was able to transmit 
from infected sesame plant to the healthy sesame and periwinkle (Catharanthus roseus) test plants by the both leafhopper 
species, C. haematoceps and O. orientalis. According to results of study, it is suggested that sesame directly affected by the 
diseases and their vectors, it also plays an important role for spreading the causal agents of phytoplasma diseases to other 
cultivated crops in the region. 

 
Keywords: Leafhopper, phyllody, phytoplasma, sesame, vector. 

 

1. Introduction 

Sesame (Sesamum indicum) is one of the important oil 
seed crops in Turkey and mainly cultivated along the 
Mediterranean Sea lanes of Mersin province of Turkey 
for many years. Sesame phyllody disease (SPD) is caused 
by phytoplasma and has a special importance due to 
directly affect the crop yield in sesame cultivation. 
Phyllody is known as a serious disease of sesame. In the 
present study, the symptomatology, etiology, and 
transmission of the disease were investigated in Mersin 
Province. 

Sesame phyllody disease is present most of the sesame 
production area in the world and very serious disease in 
most sesame growing regions for causing decrease of 
sesame yields [1],[2],[3],[4],[5],[6]. 
Phyllody disease was successfully transmitted from 
diseased to healthy sesame plants using grafting, dodder, 
and the leafhopper Neoaliturus haematoceps, Orosius 
albicinctus, O. orientalis are vector of the diseases 
[2],[7],[8],[9],[4]. 
 
2. Material and Methods 

The plant and insect samples were collected from sesame 
fields in Silifke and Erdemli districts of Mersin province 
in 2015. Empoasca decipiens (Paoli) and Asymmetrasca 
decedens (Paoli) complex, Orosius orientalis 
(Matsumura) and Circulifer haematoceps (Mulsant et 

Rey) individuals were collected by D-VAC insect suction 
machine and used in insect transmission trials (5 
adults/per plant). Test plants used at transmission trials 
were kept in an insect-proof room with controlled 
conditions at 16-8 (light: dark) photoperiod and 24°C ±2. 
for symptom observation. 
 

  

  
Figure 1. General symptoms of phyllody diseases on sesame 

(modification of floral parts into leaf-like structures, phyllody and 
virescence) 
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Figure 2. General symptoms of phyllody diseases on sesame 

(yellowing, phyllody and virescence and proliferation) 
 

3. Results and Discussion 

According to results of the study, different symptoms 
such as stunting, yellowing, floral virescence, phyllody, 
proliferation, seed sterility and modification of floral parts 
into leaf-like structures, abortif seed formation in capsules 
were mainly observed on growing tips of affected plants. 
Capsule gigantism, germination of seeds in capsules or dark 
exudates on capsules and stems were also inspected on 
some symptomatic plants. The disease incidences in sesame 
were found higher in second crop than first crop. The rates 
of the symptomatic plants were ranged between 0.2% and 
3% in first crop, and 37% and 68% in second crops at the 
end of the vegetation periods in Erdemli and Silifke, 
respectively. Empoasca decipiens (Paoli) and 
Asymmetrasca decedens (Paoli) complexwere the most 
dominant insect species. The sesame phyllody phytoplasma 
was able to transmit from infected sesame plant to the 
healthy sesame and periwinkle (Catharanthus roseus) test 
plants by the both leafhopper species, C. haematoceps and 
O. orientalis. 

 
4. Conclusion 

According to results of study, it is suggested that sesame 
directly affected by the diseases and their vectors, it also 
plays an important role for spreading the causal agents of 
phytoplasma diseases to other cultivated crops in the region. 
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Abstract 

With today's developing technology, the need for electric energy has increased in all parts of the world, and as a result, 
concentrating on renewable energy sources for electric energy production has enhanced. Nowadays, one of the most widely 
used renewable energy sources is the wind. In many countries,encouragements for the use of wind energy have been provided, 
and a number of computer  programs have been created to facilitate calculation. One of the most important of these software 
is 'RETScreen'. In this study, feasibility analysis for 4 wind power plants with 0.8, 1.6, 2.4 and 3.2 MW power which can be 
installed in Silifke, Mersin has been done by RETScreen analysis program. For this purpose, 0.8, 1.6, 2.4 and 3.2 MW capacity 
wind power plant projects were evaluated and the payback periods of these projects were determined to be 6, 4, 3.5 and 3 
years,  respectively. In terms of economic, , it was determined that investing in a wind power plant would be more profitable 
compared to the investor's evaluation of their investments with bank interest. 

 
Keywords: RETScreen, Silifke, Wind energy 

RETScreen Analiz Programı ile Silifke’de Rüzgar Enerji Santrali Fizibilite Analizi 
 

Özet 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte Dünyanın her yerinde elektrik enerjisi gereksinimi artmış ve buna bağlı olarak 
elektrik enerjisi üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim yoğunlaşmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri rüzgardır. Dünya genelinde birçok ülkede rüzgar enerjisi kullanımına yönelik teşvikler 
sağlanmakta ve bunun üzerine hesaplama kolaylığı sağlayacak bir çok hazır program oluşturulmuştur. Bu yazılımlar içinde 
en önemlilerinden biri ‘RETScreen’dir.  Bu çalışmada,  RETScreen analiz programı kullanılarak Mersin ilinin Silifke ilçesinde 
kurulabilecek 0.8, 1.6, 2.4 ve 3.2 MW güçlerindeki 4 adet rüzgar enerji santrali için fizibilite analizi yapılmıştır. Bu amaçla 
0.8, 1.6 , 2.4 ve 3.2 MW kapasiteli rüzgar enerji santrali projeleri değerlendirilmiş olup bu projelerinin geri ödeme sürelerinin 
sırasıyla 6, 4, 3.5 ve 3 yıl olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, yatırımcıların yatırımlarını banka 
faiziyle değerlendirilmelerine kıyasla rüzgar enerji santraline yatırım yapmalarının daha kârlı olacağı saptanmıştır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: RETScreen, Rüzgar enerjisi, Silifke  

 

1. Giriş 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte enerji 
gereksinimi artmaktadır. Enerji talebinin artması, küresel 
ısınma ve ekolojik etkiler göz önüne alındığında, enerji 
elde etmek için çevreyi kirleten gün geçtikçe tükenen fosil 
yakıtlar yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına 
bırakmaktadır [1]. İnsanların yenilenemez enerji 
kaynaklarından doğan çevresel kirliliği en aza indirme 
isteği, Kyoto Protokolü gereğince CO2 ve diğer sera gazı 
emisyonlarının azaltılması zorunluluğu yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu hale getirmiştir 
[2]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fosil 

yakıtlarla rekabet edecek hale ulaşması için birçok devlet 
tarafından desteklenmektedir. Yapılan bu desteklemeler, 
hem yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yerli 
üreticileri teşvik etmekte, hem de bu tür uygulamaların 
ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Türkiye 
rüzgar enerji potansiyeli bakımından zengin ancak bu 
potansiyeli kullanma bakımından yeterli zenginlikte 
değildir. 2008 yılında Türkiye’nin sahip olduğu rüzgar 
enerjisi potansiyelinin, ekonomik olarak sadece dörtte 
birinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Rüzgar enerjisi 
kullanımına yönelik taleplerin artmasıyla 2010 yılında 
Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi için kurulu 
gücün 48816 MW değerine çıkmasıyla 2020 yılı için 
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96348 MW değerine çıkarılması öngörülmektedir [1,3]. 
Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine dair 
teknolojik gelişmeler, kurulum ve işletme maliyetlerinin 
düşmesini sağlamış ve rüzgar enerjisinden yararlanma 
oranının yükselmesine neden olmuştur. Yüksek maliyetler 
nedeniyle rüzgar enerjisi kullanımı için yatırım yapmadan 
önce iyi bir fizibilite çalışması yapmak gerekmektedir.  

Birçok ülkede yenilenebilir enerji türünü ve enerji 
üretim miktarlarını belirlemek amacı ile çeşitli proje 
yazılımları geliştirilmiştir. Bu yazılımlar içinde en 
önemlilerinden birisi de RETScreen'dir. Literatürde 
RETScreen programı kullanılarak yapılan çalışmalar 
mevcuttur. Akbulut ve arkadaşları (2009), Türkiye 
şartlarına uygun Rüzgar enerjisi santrali projelerinin 
ekonomik analizini RETScreen programı kullanarak 
yapmışlardır [3].  Doğan ve arkadaşları (2012) RETScreen 
programı kullanılarak Hatay’da rüzgar enerji santrali 
fizibilite analizi yapmışlardır. Yapılan çalışmada 
ekonomik açıdan minimum 2 MW ve üzeri kapasiteli RES 
yatırımlarının yatırım için uygun olduğu belirlenmiştir [4]. 
Kaya ve arkadaşları (2016) RETScreen analiz programı ile 
Samsun 19 Mayıs ilçesi Yörükler mahallesinde 
kurulabilecek rüzgar enerji santrali için fizibilite analizi 
yapmışlardır ve çalışma sonucunda rüzgar türbini 
kapasitesi artırıldıkça projelerin geri ödeme süresinin 
kısaldığını tespit etmişlerdir [5]. Taşkın (2013) 
RETScreen yazılımı ile Niğde’de kurulacak rüzgar enerji 
santralinin fiziksel ve ekonomik analizini yapmıştır. 
Çalışma sonucunda 50 m yükseklik ve daha yukarısı için 
uygun konum tespitinden sonra Niğde ilinin merkez 
bölgesinde rüzgar enerjisi yatırımlarının ekonomik 
olabileceğini tespit etmiştir [2]. 

Bu çalışmada, Mersin’in Silifke ilçesinde rüzgar yıllık 
ortalama hızının 7 m/s olduğu bir lokasyona kurulması 
planlanan rüzgar enerjisi santrali için fizibilite çalışması 
yapılmış ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. 
 
2. RETScreen Analiz Programı  

CANMET Enerji Araştırma Laboratuvarı’nın oluşturduğu 
RETScreen Temiz Enerji Proje Analizi Yazılım programı 
ile, çeşitli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknoloji 
türlerinin enerji üretimi ve tasarrufları, yaşam çevrim 
maliyetleri, emisyon değerlerinin kontrolü, finansal 
uygulanabilirlikleri ve riskleri değerlendirilir [6]. Bu 
program ile enerji analizi, maliyet analizi, emisyon analizi, 
finansal analiz ve risk analizi yapılabilmektedir [7]. 
RETScreen analiz programı Microsoft Excel altyapısı ile 
çalışan kullanılması oldukça kolay bir programdır.  İnternet 
veri tabanı ile uyumlu olan iklim veri bankası sayesinde 
programa girilmesi gereken saha referans koşulları otomatik 
olarak programa aktarılmaktadır. İklim veri bankası 
bünyesinde rakım değerleri, enlem-boylam verileri, aylara 
göre hava sıcaklığı, güneş radyasyonu, rüzgar hızı, 
atmosferik basınç, bağıl nem, yer sıcaklığı, ısıtma ve 
soğutma ihtiyaç değerleri yer almaktadır [4]. 

 
2.1 Proje Uygulama Bölge Seçimi  

RETScreen, RES Projesi için Fizibilite Analizini basit 
veya detaylı olarak yapabilmektedir. Programda basit analizi 
yapmak için analiz türü olarak “Seviye 1” seçilmeli; detaylı 
analiz için ise “Seviye 2” seçilmelidir. Programın basit ve 
detaylı analizindeki farklılık, programa santral maliyetlerinin 
farklı şekilde tanımlanmasıdır. Detaylı analiz ile bütün 
maliyetlerin teker teker programa tanımlanması sağlanırken; 
basit analizde bu maliyetler toplu şekilde tanımlanmaktadır. 
Bu çalışmada Şekil 1’de görüldüğü gibi analiz türü “Seviye 
2”, iklim referans değerleri Mersin’in Silifke ilçesi için 
seçilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Silifke ilçesi RES enerji modeli bilgileri 
 

Ekonomik RES yatırımı için türbin göbek yüksekliğinde 
rüzgar hızının 7 m/s’den fazla olduğu yerler tercih 
edilmelidir [8]. RETScreen programı alt yapısında rüzgar 
verisi olarak NASA’nın belirlediği 10 m yüksekliğindeki 
rüzgar hızı değerleri kullanılmaktadır.  Ülkemiz için ise, 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından hazırlanmış olan 
Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası'nda sunulan verileri 
kullanmak daha uygundur [9]. Şekil 2’de görülen Mersin 
iline ait REPA haritası incelendiğinde Silifke ilçesinin iç 
kesimlerinde rüzgar hızının uygun olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada Silifke ilçesinde 50 m yükseklikte, yıllık ortalama 
rüzgar hızının 7 m/s olduğu 36.4 enlem ile 33.9 boylamında 
yer alan bir alana kurulması planlanan rüzgar enerji santrali 
için fizibilite analizi yapılmıştır.  
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Şekil 2. REPA Mersin rüzgar hızı dağılımı [9] 
 
2.2. Enerji modeli 

Programın enerji verilerini oluşturduğu bu modülde, 
öncelikle kullanılacak olan türbin tipi seçilerek, bu türbinden 
alınabilecek yıllık maksimum enerji miktarı hesaplanır. 
Analiz için, RETScreen programı ile entegre halde bulunan 
ürün veri tabanından türbin seçimi yapılır, türbin spesifik 
özelliklerine ulaşılır. Bu çalışmada, 50 m göbek 
yüksekliğinde bulunan 800 kW gücündeki Enercon-53-60M 
türbini seçilmiş, 1, 2, 3 ve 4 adet türbin kullanımı için analiz 
yapılmıştır. Tablo 1 ve Şekil 3, program tarafından otomatik 
olarak oluşturulan belirlenen türbine ait güç ve enerji eğrisi 
verilerini göstermektedir.  
 
Tablo 1. Belirlenen türbinin güç ve enerji eğrisi verileri 
 

Rüzgar Hızı 
(m/s) 

Güç Eğrisi 
Verileri (kW) 

Enerji Eğrisi Verileri 
(MWh) 

0-1 0  
2 2  
3 14 275 
4 38 675 
5 77 1256 
6 141 1926 
7 228 2592 
8 336 3199 
9 480 3727 
10 645 4172 
11 744 4538 
12 780 4829 
13 810 5046 
14 810 5194 
15 810 5280 

16…30 810  
 

 
Şekil 3. Belirlenen türbinin güç ve enerji eğrisi verileri 

 
Enerji modeli sayfasına girilmesi gereken elektrik satış 

fiyatı EPDK'nın 04/12/2014 tarihli kurul kararına göre 
Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı 16.56 
Krş/kWh’dır ve programa bu değere karşılık gelen 40 
$/MWh değeri girilmiştir. 

RES uygulamalarında bir türbinin rüzgardaki enerjiyi 
elektrik enerjisine dönüştürebilme oranı olarak tanımlanan 
kapasite faktörünün genellikle %25 ile %35 arasında 
değiştiği gözlemlenmektedir [4]. Bu çalışmada ise, program  
rüzgar hızına bağlı olan kapasite faktörünü %31.5 olarak 
atamıştır. Tablo 2’de kullanılması gereken türbin adetine 
göre şebekeye verilen yıllık elektrik miktarı sunulmuştur. 

 
Tablo 2. Türbin sayısına göre şebekeye verilen elektrik gücü 
 

Türbin 
Sayısı 

Kurulu Güç 
(kW) 

Şebekeye Verilen Elektrik 
(MWh) 

1 800 2209 
2 1600 4417 
3 2400 6626 
4 3200 8835 
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2.2 Maliyet Analizi 

Programda detaylı maliyet analizi yapılmış olup Şekil 
4’de görüldüğü gibi gider kalemleri ayrıntılı olarak 
girilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Detaylı maliyet analizi tablosu 
 

Toplam maliyet ve maliyeti oluşturan ana kalemleri içeren 
maliyet analizi Tablo 3'de gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Türbin sayısına göre maliyet analizi  
 

Türbin 
Sayısı 1 Türbin 2 Türbin 3 Türbin 4 

Türbin 
Kurulu Güç 800 kW 1600 kW 2400 Kw 3200 

kW 
Toplam 
Maliyet ($) 2471123 2804000 4470323 5469923 

Fizibilite 
Etüdü (%) 2.8 2.0 1.6 1.3 

Geliştirme 
(%) 2.8 2.0 1.6 1.3 

Mühendislik 
(%) 4.9 3.5 2.7 2.2 

Elektrik 
Sistemi (%) 74.9 80.8 84.0 86.1 

Sistem 
Denge-
Diğer (%) 

14.5 11.7 10.2 9.2 

Yıllık 
Maliyetler 
($) 

241500 299000 336500 414000 

 
2.3 Emisyon Analizi 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının toplumsal 
maliyetlere etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu olgu 
Türkiye'nin koşullarında, RES yatırımcısını direkt olarak 
etkilemese de yapılan yatırımın sonucunda toplumsal 
maliyetlerde ne kadar azalma olacağı Tablo 4'de 

gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Emisyon analizi 
 

Kurulu 
Güç 
(MW) 

Yıllık 
Elektrik 
Üretim 
Miktarı 
(MWh) 

Yıllık 
Sera Gazı 
Emisyon 
Azalması 
(tC02) 

Eş Değeri 
Tüketilmeyen 
Ham Petrol 
Varili 

Geri 
Kazanılan 
Atık (t) 

0.8 2209 1041.4 2421.9 359.1 

1.6 4417 2082.8 4843.7 718.2 

2.4 6626 3124.2 7265.6 1077.3 

3.2 8835 4165.6 9687.4 1436.4 
 
 
2.4 Ekonomik Analiz 

Programın ekonomik analiz kısmı “Finansal Parametreler, 
Finansal Sürdürülebilirlik, Yıllık Gelir, Yıllık Nakit Akışı, 
Proje Maliyeti ve Gelir Özeti”  olmak üzere beş bölümden 
oluşmaktadır. Programda enerji modeli, maliyet analizi ve 
emisyon analizi birlikte değerlendirilerek “Proje Maliyeti ve 
Gelir Özeti” ile “Yıllık Gelir” bölümleri oluşturulur. 
“Finansal Parametreler” bölümüne girilen bilgiler ile 
finansal göstergeler elde edilip “Finansal Sürdürülebilirlik” 
bölümünde sunulur. Kullanıcının vergi öncesi, sonrası ve 
toplam nakit akışı “Yıllık Nakit Akışı” bölümünde sunulur. 

Bu çalışmada santral ömrü 20 yıl olarak belirlenip 
yatırımın tamamının öz sermaye ile yapılacağı kabul 
edilmiştir. Ülkemiz için yıllık gelir vergisi oranı %35, 
elektrik ihracat fiyatı eskalasyon oranı %11 ve yıllık 
enflasyon oranı %10.3 olarak kabul edilmiştir [10]. 

Bu çalışmada, ayrıca kullanılmak üzere seçilen türbinler 
için projenin nakit akışlarına Şekil 5’de yer verilmiştir. 
Projenin kümülatif nakit akışı genellikle negatif değerlerden 
başlayarak yıllar içinde artmakta ve pozitif değerler 
almaktadır. Kümülatif nakit akışının 0 değerini alması ise 
projenin başabaş noktasını göstermektedir. Bu çalışmada 
seçilen 1, 2, 3 ve 4 adet türbinin kümülatif nakit akışları 
değerlendirildiğinde söz konusu türbin sayılarına ait 
projelerin geri ödeme sürelerinin sırasıyla 6, 4, 3.5 ve 3 yıl 
olduğu tespit edilmiştir. 
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       (a)Kurulu güç: 0.8 MW               (b) Kurulu güç: 1.6 MW 
 

   

  
          (c) Kurulu güç: 2.4 MW               (d) Kurulu güç: 3.2 MW 
 
Şekil 5. Farklı kurulu güçteki RES’ler için yıllık nakit akışları 

 
 
Bu fizibilite çalışmasında finansal parametreler, maliyet 

ve tasarruflar, yıllık ciro, finansal sürdürülebilirlik 
RETScreen programı ile Şekil 6’da görüldüğü gibi elde 
edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Ekonomik analiz bilgileri 
 

3. Sonuçlar 
Bu çalışmada Mersin’in Silifke ilçesi için RETScreen 

programı ile uzmanların ve yönetmeliklerin öngördüğü 
değerler kullanılarak farklı kurulu güçlerde yapılacak olan 
rüzgar enerji santrali yatırımlarının fizibilite analizi 
yapılmıştır. Bu yatırım anaparanın bankada 
değerlendirilmesine göre daha tercih edilebilir olmalıdır. 
Çünkü üretime yapılan yatırım beraberinde büyük 
sorumluluk ve riskler getirmektedir. Rüzgar türbini göbek 
yüksekliği 50 m, yıllık ortalama rüzgar hızı 7 m/s ve kapasite 
faktörü %31.5 olarak seçilmiştir. Yapılan çalışmada farklı 
sayıda 800 kW'lık Enercon-53-60M  türbini değerlendirilmiş 
olup 1 adet türbinin 6 yılda, 2 adet türbinin 4 yılda, 3 adet 
türbinin 3.5 yılda ve 4 adet türbinin 3 yılda kendini amorti 
edebileceği belirlenmiştir. Silifke’de verilen şartlarda RES 
kurulduğunda yatırımcının 20 yılın sonunda elindeki para 
anaparanın bankada değerlendirilmesiyle elde edilecek olan 
paradan çok daha yüksektir. 

Ayrıca yapılan hesaplara göre yapılacak her 0.8 kW’lık 
RES yatırımının yıllık net 1041 ton CO2 gazı salımını 
önlediği ve 2421 ton eş değer ham petrolün tasarruf 
edilmesine neden olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The Mersin region is very open to improvement for touristic. As Erdemli, it is necessary to enrich the services of the tourist 
attractions and to offer more alternatives in this regard. In addition to the natural beauties that exist, it is important to gain 
innovations that can be effective in the service sector. In this study, a multi-purpose CNC bridge type design driven by step 
motors, which can be manufactured in schools, workshops, and laboratories of low cost, X, Y, Z axes can be manufactured. 
In this multi-purpose machine design, CNC can be baked in shape as cake. In this way, it is aimed to create a pancake drawing 
on the computer with a stepping motor with a stepping motor on a grill containing a cake dough. It is expected that a machine 
that performs this kind of operation will create attraction in touristic areas. 
Keywords: CNC Milling Machine, Desk CNC, Step Motor Control 

 

Pankek Yapımında Kullanılan CNC Tezgâh Tasarımı  

Özet 

Mersin bölgesi turistik olarak gelişmeye çok açık bir yapıya sahiptir. Erdemli gibi denize nazır ilçelerin turistik açıdan 
hizmetlerinin zenginleştirilmesi ve bu konuda daha çok alternatif sunulması gerekmektedir. Var olan tabiat unsurlarının 
yanı sıra hizmet sektöründe etkili olabilecek yeniliklerin kazandırılması bu açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 
meslek okullarının atölye ve laboratuvarlarında okul olanakları ile imal edilebilir, düşük maliyetli, X, Y, Z eksenlerinde 
hareket edebilen, adım motorlar ile tahrik edilen köprü tipi çok amaçlı CNC tasarımı yapılmıştır.  Çok amaçlı kullanımı 
olan bu makine tasarımında hedef olarak şekilli kek pişirebilen CNC oluşturulmuştur. Bu sayede bilgisayar ortamındaki 
bir çizimi, kek hamuru içeren bir hazneden ızgara üzerine step motorlar ile kontrollü dökerek bilgisayardaki çizimin 
pankek olarak oluşması amaçlanmıştır. Bu tarz bir işlem yapan bir makine turistik bölgelere cazibe yaratacağı 
beklenmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Çok amaçlı CNC, Masaüstü CNC, Adım motor kontrolü   

 

1. Giriş 

Günümüzde insan iş gücü gereksinimini azaltmak, yani 
fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar 
için takım tezgâhları tasarlanmıştır. Makine sanayi ve 
otomotiv sanayinden sonra tarım makinaları imalatında da 
takım tezgahlarına gereksinim duyulmuştur. Uzun yıllar 
bu tezgahlarda köklü değişiklikler yaşanmamış ama 
sürekli bir gelişim söz konusu olmuştur. Çağımızın 
bilgisayar teknolojisine bürünmesi ile, metal kesme 
işlerinde takım tezgahlarından yararlanılmaya 
başlanmıştır. ‘Bilgisayar Destekli Nümerik Kontrol 
(Computer Numerical Control (CNC)) olarak 
isimlendirilen bu sistem, tarım makinelerine sıçramış ve 
üreticileri bu tezgahlara yatırıma sevk etmiştir. CNC, 

takım tezgahlarının sayı, harf vb. sembollerden meydana 
gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar 
yardımı ile işletilmesi sistemidir. CNC teknolojisinde, 
tezgâh kontrol ünitesinin kompütürize edilmesi sonucu 
programların muhafaza edilebilmelerinin yanında parça 
üretiminin her aşamasında programı durdurma, değişiklik 
yapabilme, kalınan yerden tekrar devam edebilme şekliyle 
hafızada saklaması mümkündür. Bu nedenle programın 
kontrol ünitesinin bir kez yüklenmesi yeterlidir. 
Programların tezgâha transferleri delikli kâğıt şeritler 
(Punched Tapes), Manyetik Bantlar (Magnetic Tapes) vb. 
veri taşıyıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir [1]. 

 
Numerik kontrol fikri 2. Dünya savaşının sonlarında 
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ABD hava kuvvetlerinin ihtiyacı olan kompleks uçak 
parçalarının üretimi için ortaya atılmıştır. Çünkü bu tür 
parçaların o günkü mevcut imalat tezgâhları ile üretilmesi 
mümkün değildi. Bunun gerçekleşmesi için Parsons 
Corporation ve MIT (Massachusetts Instute of 
Technology) ortak çalışmalara başladı. 1952 yılında ilk 
olarak Cincinnatti-Hydrotel freze tezgahını nümerik 
kontrol ile teçhiz ederek bu alandaki ilk başarılı çalışmayı 
gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren nümerik kontrollü 
tezgâh imalatına başlandı [2]. İlk önceleri NC takım 
tezgahlarında vakumlu tüpler, elektrik röleleri, komplike 
kontrol ara yüzleri kullanılıyordu. Ancak bunların sık sık 
tamirleri hatta yenilenmeleri gerekmekteydi. Daha 
sonraları NC takım tezgahlarında daha kullanışlı olan 
minyatür elektronik tüp ve yekpare devreler kullanılmaya 
başlandı [3]. 

Bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler 
nümerik kontrollü sistemleri de etkiledi ve artık 
günümüzde NC tezgahlar daha ileri düzeyde geliştirilmiş 
olan entegre devre elemanları, ucuz ve güvenilir olan 
donanımlar ile kullanılmaya başlandı. ROM (Read Only 
Memory) teknolojisi ile programların hafızaya alınmasına 
olanak sağlandı [4]. Sonuç olarak yaşanan bu gelişmeler 
CNC’nin doğmasına öncülük etti ve torna, matkap vb. 
takım tezgahlarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.  

 
 

2. Yöntem 

Sistemin tasarımı yapılırken öncelikli olarak ekonomikliği 
göz önünde bulundurulmuştur. Bundan dolayı masaüstü 
CNC tezgâhın kasasının; mukavemeti arttırmak, kullanım 
ömrünü uzatmak ve görselliği ön planda tutmak amacıyla 
çelik sac plakadan yapılması planlanmıştır. CAD 
programında prototipin katı modellemesi gerçekleştirilerek 
ve daha sonra katı modele uygun ölçülerde hazırlanan sac 
plaka parçaları ile tüm sabit ve hareketli parçaların montajı 
tamamlanacaktır. Sistem beş ana bölümden oluşacaktır. 
Bunlar;  

• Tezgâhın ana gövdesi 

• Yataklama sistemi ve elemanları 

• Tahrik sistemi ve elemanları  

• Hareket iletim sistemi ve elemanları 

• Elektronik kontrol sistemi  

Mekanik sistemin; gövde, kızaklar, vidalı mil, tahrik 
elemanları, hareket elemanlarını tahrik eden adım motorlar 
ve iş milinden oluşması planlanmıştır. Kızaklar; tabla ve 
diğer eksenlerin doğrusal yataklanmalarını sağlayan 
parçalardır. CNC tezgahlarda ağırlıklı olarak lineer bilyeli 
kızak ve mil sistemleri ya da lineer bilyeli araba ray 

sistemleri kullanılır. Bu çalışmada 3 eksende de bilyeli kızak 
ve mil kullanılması düşünülmektedir. 

Vidalı mil ve somunlar; kızaklar ile yataklanmış tabla ve 
diğer eksenlerin hareket ettirilmesini sağlayan parçalardır. 
Tasarlanan CNC’nin yapısına göre vidalı mil, triger kayış 
veya krameyer dişli sistemlerinden biri kullanılacaktır. Giriş 
bölümünde belirtildiği üzere tezgâhın ekonomik ve işlevsel 
olabilmesi, piyasada ticari olarak üretilen tezgahlarla aynı 
işlevi yapabilmesi tezgâhın öne çıkan özelliklerindendir. 

2.1 Ana Gövde 

CNC tezgahının ana gövdesi, makinenin hareketli 
aksamının montajının yapılacağı bölümdür. Vidalı mil ve 
yataklama millerinin sabitleme lamalarına montaj işlemi 
gerçekleştirildikten sonra, ana gövde üzerine montaj işlemi 
yapılacaktır. Makinenin işleme esnasında maruz kalacağı 
bütün yükler, tezgâhın ana gövdesine etki edeceğinden 
makine sisteminin sağlam bir yapıya ihtiyacı vardır [2,3].  
 
2.2 Yataklama Sistemi ve Elemanları 

Bir makinenin, sağlam bir yapıya sahip olarak, rahat bir 
şekilde zorlanmalara ve mekanik kasılmalara maruz 
kalmadan çalışması için yataklama sistemlerinin çok iyi 
olması gerekmektedir. Bunun nedeni, tahrik motorlarının 
gücünün çoğunu kesme kuvvetlerini yenmek için 
harcamasıdır. Bunun sağlanmaması durumunda motorlar 
tam verim ile kullanılamaz. Bu nedenle makine 
sistemlerinde hareketli mekanizmalar kullanılıyorsa, 
yataklamanın çok iyi yapılması gerekmektedir.  

2.3 Tahrik Sistemi ve Elemanları 

Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas 
sinyaller ile sürülen motorlara adım motorları denir. Bu 
adımlar motorun sargılarına uygun sinyaller gönderilerek 
kontrol edilir. Herhangi bir uyarımda, motorun yapacağı 
hareketin ne kadar olacağı motorun adım açısına bağlıdır. 
Adım açısı motorun yapısına bağlı olarak 90°, 45°, 18°, 7,5°, 
1,8° veya daha değişik açılarda olabilir  [5]. Motora 
uygulanacak sinyallerin frekansı değiştirilerek motorun hızı 
kontrol edilebilir. Adım motorlarının dönüş yönü uygulanan 
sinyallerin sırası değiştirilerek saat ibresi yönü (CW) veya 
saat ibresinin tersi yönünde (CCW) olabilir. Adım 
motorlarının hangi yöne doğru döneceği, devir sayısı, dönüş 
hızı gibi değerler mikroişlemci veya bilgisayar yardımı ile 
kontrol edilebilir. 

Tasarımı planlanan masaüstü CNC tezgahında, tahrik 
sistemi elemanı olarak step motorlar, hareketi eksenlere 
iletmek amacıyla da bilyeli vida sistemleri kullanılacaktır. 
Step motorlar düşük hızlarda yüksek dönme momenti 
ürettikleri ve kontrolünün kolay sağlanmasından tercih 
edilmiştir. Sistemde (X, Y, Z) eksenlerinde olmak üzere üç 
adet step motor kullanılacaktır [6].  
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2.4 Hareket Sistemi ve Elemanları 

Step motorlar ile tahrik edilen eksen sistemleri, dönme 
hareketini DK tip kapliner yardımıyla vidalı mil sistemine 
aktarırlar. Bu dönme hareketi, bilyeli vida sisteminin parçası 
olan bilyeli vida somunlarının, hareket edecek sisteme 
sabitlenmesi ile motordan alınan dönme hareketini eksen 
sistemlerine doğrusal olarak iletilmesidir. Bilyeli vidalar 
üzerinde bir bilye tanesinin gezeceği şekilde, profile uygun 
olarak imal edilmektedirler. Bilyeli vida somunu içindeki 
kanallara belirli boşluk toleranslarına göre dizilmiş bilye 
taneleri, mil hareket ettikçe sürekli bir devir daim içerisinde 
birbirlerini takip ederek yer değiştirirler. Bu yer değiştirme 
esnasında bilyeli vida somunu hareket ettiği için motordan 
alınan dönme hareketi doğrusal harekete çevrilmiş olur. 
Bilyeli vida somunu içine dizili olarak gelen bilye tanelerinin 
yuvalarından çıkmaması için somun içinde özel bir boru 
bulunmaktadır. Montaj esnasında da borunun bilyeli vida 
mili ile dikkatli bir şekilde yer değiştirmesi sağlanmalıdır. 
Aksi takdirde bilyelerin dağılması kaçınılmazdır [6]. 

2.5 Elektronik Kontrol Sistemi  

CNC tezgahının kontrolü için, elektronik kontrol 
ünitesinde, paralel port çıkışlı bir kontroller, bu kontrollere 
bağlı olacak şekilde üç adet step motor sürücüsü, sisteme 
gerekli olan enerjiyi sağlamak için iki adet güç kaynağı 
kullanılacaktır. Step motor sürücüsü, kontrollerden gelen 
sinyaller doğrultusunda motora ileri veya geri ne kadar 
dönmesi gerektiğini söyleyen bir sistemdir. Bu sürücülerde 
standart Step/Dır girişleri adım ve yön bilgisi girişleridir. 
Bunun dışında besleme ve motor girişleri bulunur. G kodları 
tarafından verilen komut değeri kadar motorun ileri veya geri 
hareket ettirilmesi step motor sürücüleri tarafından 
sağlanmaktadır. Step motor kontrolleri, programdan alınan 
değerin yorumlanarak sürücüye gönderilmesini 
sağlamaktadır. Bu yorumlamayı bir ara yüz programı 
sayesinde yapmaktadır. G ve M kodları ile yazılmış bir 
programın yorumunu yaparak programda G kodları ile 
birlikte verilen komutlardaki değerler kadar, sürücü 
yardımıyla, step motora hareket verilir. [7].  

Elektronik kontrol sistemi, bu tasarımda en önemli unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi ise yapılacak 
işin eklemeli, çıkarmalı veya 2D işleme ve oyma işlemlerinin 
farklı yazılımlara ihtiyaç duymasıdır.  

Elde edilen prototipin resimleri Şekil 1 de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. CNC prototipinin montaj esnasında elde edilen 
görüntüler 

3. Sonuçlar 

Oluşturulan prototipte; 

• Elektronik ünitede L297 – L298 adım motor 
kontrol entegreli kontrol devreleri imal edilmiştir 
ve çalıştırılmıştır. 

• Eksenlerin doğruluklarının tespiti için ilgili 
eksenler boyunca çizgiler elde edilerek diğer 
Kartezyen düzlemde ki eksenlere olan 90 derecelik 
duruşların ölçümü yapılarak hassasiyet kontrolü 
yapılmıştır. 

• CNC’nin çok amaçlı kullanılabilmesi için 
sürücülerin kontrolü uygun işleme yazılımı 
seçilmiştir.  

• Çalışmanın çıktı ürünü olarak ızgara üzerine 
kontrollü biçimde çıkış sağlayan 2D yazma 
prensibine uygun yazılım ile koordinatları 
belirlenmiş şekillerde pan kek yapmaya müsait bir 
yapı oluşturulmuştur. Bu yapı kek hamurunun 
yerçekimi cazibesi ile akışını servo kontrollü klepe 
sayesinde 3 eksende hareket ile işlemi 
gerçekleştirecek türde olmuştur.  
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• Hamur ise bir düzlem yüzeye sahip ızgaranın üzerine 
düşerek pişmiş bir kek halini alacaktır.  
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Abstract 

Erdemli, 42 km to Mersin province. It is a district with a population of 137,927. In this study it is aimed to describe the 
educational situation of Erdemli district in 2017-2018 academic year. In the study, statistical data obtained from the Ministry 
of National Education were used. In Erdemli, both state and private schools affiliated to MoNE provide education in a total of 
121 schools operating at primary, secondary and high school level. There are 12.123 classrooms in these schools. In Erdemli, 
the number of students trained up to high school level is 29.131 and the number of teachers is 1.937. The number of students 
per teacher is 23 in primary and secondary schools, 24 in general secondary education institutions and 21 in vocational and 
technical secondary education institutions. Studying in these schools the number of students in non-virtuous citizen of the 
Republic of Turkey is 1,462. Erdemli has 19 special education courses and special study training centers. 1681 people are 
trained in these courses and study centers. In Erdemli there are various units connected to 2 universities (Mersin University 
and ODTÜ). There are 17 staff in Erdemli Vocational School, affiliated to Mersin University and 15 staff in Erdemli Applied 
Technology and Business Administration School. 10 instructors are working at the Institute of Marine Sciences of ODTÜ. 
Apart from these, Erdemli has a Public Training Center which organizes various courses for adult education. 
 
Keywords:  Erdemli, Education, Education in Erdemli  
 

2017-2018 Öğretim Yılında Erdemli Eğitimine Bakış  
Özet 

Erdemli, Mersin iline 42 km. uzaklıkta bulunan 137.927 nüfuslu bir ilçedir. Bu çalışmada Erdemli ilçesinin 2017-2018 
öğretim yılındaki eğitimin durumunun betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığından alınan istatistiki 
veriler kullanılmıştır. Erdemli’de hem MEB’e bağlı devlet ve özel okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde faaliyet 
gösteren toplam 121 okulda eğitim verilmektedir. Bu okullarda 12.123 derslik yer almaktadır. Erdemli’de okulöncesinden lise 
düzeyine kadar eğitim alan öğrenci sayısı 29.131, öğretmen sayısı 1.937’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve 
ortaokulda 23, genel orta öğretim kurumlarında 24 ve mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında 21’dir. Erdemli’de bu 
okullarda eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenci sayısı ise 1.462’dir. Erdemli’de 19 özel öğretim kursu 
ile özel etüt eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu kurs ve etüt merkezlerine 1681 kişi eğitim almaktadır. Erdemli’de 2 
üniversiteye (Mersin Üniversitesi ve ODTÜ) bağlı çeşitli birimler bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi’ne bağlı Erdemli 
Meslek Yüksekokulu’nda 17, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda öğretim 15 elemanı görev 
yapmaktadır. ODTÜ’ye bağlı Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde ise 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunlar dışında 
Erdemli’de yetişkin eğitimi veren çeşitli kurslar düzenleyen bir Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, Eğitim, Erdemli’de Eğitim-Öğretim. 

 
 

1. Giriş  

Erdemli, Mersin İline 37 km uzaklıkta kurulu,  Akdeniz 
kıyısında yer alan, 1954 yılında ilçe statüsü almış bir 
yerleşim yeridir. İlçenin yüzölçümü 2.078 km²’dir. Bu alanın 
büyük kısmı orman, bir kısmı tarım alanı, mera, taşlık ve 
kayalıktır (1).  

Bu çalışmada Mersin’in Erdemli ilçesinin 2017-2018 
öğretim yılındaki eğitimin durumunun sayısal verilerle 
betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Erdemli 
Kaymakamlığı, Üniversiteler ve Milli Eğitim 
Müdürlüğünden alınan istatistiki veriler kullanılmıştır. 

2. Eğitim Durumu 

Erdemli’de okul öncesinden üniversiteye kadar çeşitli 

kademelerde çeşitli okullarda eğitim öğretim yapılmaktadır. 
Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 121 
okul bulunmaktadır. Erdemlide örgün eğitimin yanı sıra 
farklı alanlarda çok sayıda kursta yaygın eğitim faaliyetleri 
de yürütülmektedir (2).  

2.1. Okul Öncesi Eğitim 

 Erdemli’de dört anaokulu (31 şube-24 derslik), 
İlköğretim okulları bünyesinde de 102 anasınıfı şubesi olmak 
üzere toplam 132 anasınıfı bulunmaktadır. Okul Öncesi 
Eğitimde Öğrenci sayısı 2786’dir. Bu branşta 133 kadrolu, 
17 ücretli toplam 150 öğretmen hizmet vermektedir (1).  

2.2. İlkokullar 

 Erdemli ilçe merkezinde 13, mahallerde 44 olmak üzere, 
57 ilkokul bulunmaktadır. İlçede 2 özel ilkokul vardır. Özel 
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ilkokullar ile birlikte toplam 59 ilköğretim okulu 
bulunmaktadır.    Ayrıca;     2 özel ilkokulumuzdaki öğrenci 
sayısı; 462’dir.     İlkokullarımızda okuyan toplam öğrenci 
sayısı 9.579’ dir. İlkokullarımızdaki görevli sınıf öğretmeni 
sayısı; 580’dir (1). 
2.3. Ortaokullar 

 İlçe merkezinde 13, mahallerde 29 olmak üzere, 42 
ortaokul bulunmaktadır. Ayrıca 2 özel ortaokul ile 2 İmam 
Hatip Ortaokulu ile birlikte ilçede toplam 46 ortaokul 
bulunmaktadır. Ayrıca, 2 özel ortaokulundaki öğrenci sayısı; 
363’dür. İmam Hatip Ortaokullarındaki öğrenci sayısı ise 
391’dir. Ortaokullarda okuyan toplam öğrenci sayısı 
9119’dur. Ortaokullardaki görevli branş öğretmeni sayısı; 
646’dır.  İlköğretim kurumlarımızdaki toplam öğrenci sayısı 
18859’dır.  İlköğretim kurumlarındaki toplam derslik sayısı 
417’dir.  İlköğretimde görevli toplam sınıf 580 ve branş 
öğretmeni sayısı ise 617’dir (1). 

2.4. Halk Eğitimi 

 15.01.2016 tarihleri arasında 361 kurs açılmış olup bu 
güne kadar 10137 kursiyer kurslara katılmıştır. Kursiyerlerin 
4877 i erkek 4877’si kadındır. Mesleki ve teknik kurs sayısı 
331 olup kursiyerlerin 5973’si erkek 3027’si kadın olmak 
üzere toplam 9000 kişidir (1). 

Okuma yazma kurs sayısı 9 olup kursiyerlerin 13’i erkek 
19’sı kadın olmak üzere toplam 32’dir. Okullar Hayat Olsun 
Projesi kapsamındaki kursların sayısı 88 862’si kadın 871’i 
erkek olmak üzere toplam 1773 dür (1).  

2.5. Yüksek Öğretim 

Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu, 1994 
yılında Erdemli Alata Bölgesinde açılan Okul binasında 
Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi programlarına 
öğrenci alarak başlamıştır (2).  

Yüksekokulda sırasıyla 1995 yılında Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, 1997 yılında Bankacılık ve Sigortacılık, 2008 
yılında da Turizm Animasyonu programları kurularak beş 
farklı programda eğitim ve öğretime başlanmıştır (2). 

 2006-2007 eğitim öğretim döneminden itibaren 
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, İşletme Yönetimi, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 2008 yılında da 
Bankacılık ve Sigortacılık programlarında ikinci öğretime de 
geçilmiştir. Günümüzde ise yüksekokulunun Erdemli 
ilçesinin merkezinde yer alan ve Mersin Üniversitesi’nin 
kullanımına tahsis edilen yeni binasında eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine devam etmektedir (2).  

 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında, İşletme Yönetimi, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve 
Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı Programlarında Örgün 
ve İkinci Öğretim ve Turizm Animasyonu Programında 
Örgün eğitim verilmektedir. Yüksekokulda 1082 örgün, 795 
ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere 1877 öğrenci 
görmektedir. Yüksekokulda kadrolu 11 Öğretim Görevlisi, 3 
Okutman ile birlikte toplam 15 öğretim elamanı görev 
yapmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerinden ve 
dışarıdan ders karşılığı olmak üzere 1 Doçent, 1 Yardımcı 
Doçent, 3 okutman ve 2 misafir öğretim elemanı ile birlikte 

toplam 7 öğretim elemanı görev yapmaktadır (1). 

 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik 
Yüksekokulu olarak bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri ve İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Lisans 
Programlarıyla birlikte İşletme Bilgi Yönetim Ana Bilim 
Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim verilmektedir (2). 

Yüksekokulda İşletme Bilgi Yönetimi Bölümüne kayıtlı 
207 öğrenci, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 
Bölümüne kayıtlı 121 öğrenci, toplamda 328 öğrencimiz 
bulunmaktadır (2). 

Yüksekokulda 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim 
Görevlisi, 13b/4 ile görevli 2 okutman ve Üniversitenin diğer 
birimlerinde olup Yüksekokulunda ders ücreti karşılığı ders 
veren  4 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Erdemli ilçesinde, Kredi ve Yurtlar kurumuna ait bir kız 
öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yerleşemeyen kız ve erkek 
öğrenciler için ise özel yurt ve eşyalı ev imkânları 
bulunmaktadır (1). 

Erdemli’de ODTÜ’ye bağlı bir de enstitü bulunmaktadır. 
ODTÜ’ye bağlı Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde ise 10 
öğretim elemanı görev yapmaktadır (3). 
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Abstract 

In the last years, as a result of increasing number of vehicles and municipalization, the importance of safe traveling on the 
roads of the dump trucks used for excavation and debris transport is increasing at the same rate. Especially in recent years, 
with the increase of the use of damper, the lifted damper’s hitting the bridges causes to life and property losses and threatens 
the public safety. In this study, the change of the hydraulic valves of the dump trucks and the regulation 89 which is 
introduced by the Ministry of Science and Technology has been investigated. With the change of the hydraulic valve 
structures in the dumper trucks left to the operator and safety-threatening variables are secured with a fully automatic system 
to prevent the damper lifting problem during the driving have been investigated. With the additional connection equipment 
as exemplified in Regulation 89, the damper is prevented from being left without user knowledge and the security level is 
increased by a factor of two. 

 
Keywords:  tipper trucks, safety of navigation, bridges multiplying tippers 
 

Belediyelerde Kullanılan Damperli Kamyonların Seyir Halinde Damper Açma 
Probleminin Engelleme Tasarımı 

  

Özet 

Belediyeleşmenin ve araçların arttığı son yıllarda hafriyat ve moloz taşınmasında kullanılan damperli kamyonların 
yollarda güvenli seyrinin önemi aynı oranda artmaktadır. Son yıllarda özellikle damper kullanımının artması ile seyir halinde 
açılan damperlerin köprülere çarpması can ve mal kayıplarına sebep olmakta ve kamu güvenliğini tehdit etmektedir. Bu 
çalışmada damperli kamyonların hidrolik valflerinin değişimi ve bilim sanayi bakanlığının yürürlüğe getirdiği regülasyon 89 
un araçlara getirdikleri incelenmiştir. Damperli kamyonlarda hidrolik valf yapılarının değişimi ile operatöre bırakılan ve 
güvenliği tehdit eden değişkenler tamamen otomatik sistem ile güvenli hale getirilerek araçların seyir halinde damper 
kalkma problemi önlenmesi incelenmiştir. Regülasyon 89 ile çalışmada örneklendirilen ek bağlantı ekipmanları ile kullanıcı 
bilgisi olmadan damperin kendiliğinden kalması engellenmiş ve güvenlik seviyesi bir kat daha arttırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: damperli kamyonlar, seyir güvenliği, köprülere çarpan damperler 
 

1. Giriş 

Son yıllarda artan nüfus ve şehirleşme beraberinde 
belediyelerin makine parkında yer alan araçlarında 
sayısını etkilemektedir. 2017 yılı sayımlarına göre 
Erdemli Belediyesinin makine parkında 20 adet damperli 
kamyon ve toplam makine parkına oranının %10 gibi bir 
rakamına denk geldiği görülmüştür. Bu yoğunluktaki 

araçlarda karşılaşılan damper kazaları genellikle maddi 
hasarlara ve maalesef kimi zamanda yaralanmalara ve 
can kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle kamuya açık 
alanlarda olmalarından dolayı kamuoyunu da yakından 
ilgilendirmektedir. Damperli kamyonların kazalarının en 
sık rastlanılanı damperli kamyonların damperlerinin 
trafikte seyir halinde iken açılmaları sonucu yapılan 
kazalardır. Bu tip kazaların oluşmasının nedenleri olarak 
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teknik problemler ve bazen de kullanıcı hatası, 
unutkanlığı veya kullanıcı ihmalleri sayılabilir. Özellikle 
ülkemizde, damperli kamyon hidrolik sisteminde 
kullanılan kapalı devre yön kontrol valfleri araçların seyir 
halinde iken damper açılma probleminin başlıca nedeni 
olarak görülmektedir. Kapalı devre valf sistemi kullanılan 
damperli kamyonlarda şoför bir düğme ile damperi 
kaldırabilmektedir. Kamyon şanzımanında yer alan PTO 
adı verilen ilave güç çıkışı devreye alınarak hareket 
enerjisini hidrolik pompaya ileterek hidrolik pompanın 
güç üretmesi sağlanır [1]. Hidrolik pompanın ürettiği güç 
kapalı devre yön kontrol valfi üzerinden direkt olarak 
silindiri aktifleştirmekte ve damperin kalkmasını 
sağlamaktadır.  

 Bu çalışma sistematiği hidrolik diyagram ile Şekil 
1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Kapalı Devre Yön Kontrol Valfi Hidrolik Devre 

Şeması 
 
2. İyileştirme Tasarımı 

Ülkemizde kullanılan kapalı devre yön kontrol valfleri 
günümüz Avrupa’sında yerini açık devre yön kontrol 
valflerine bırakmıştır. Kapalı devre yön kontrol 
valflerinin yaygın olarak kullanılmasının sebepleri olarak, 
damperin hızlı ve yavaş indirme seçeneklerinin var 
olması sayılabilir [2]. Kapalı devre yön kontrol valfinin 
çalışma sistematiğinde, PTO dan gelen hareket enerjisi 
hidrolik pompa tarafından güç üretilerek kapalı devre valf 
sisteminde operatör tarafından ikinci bir komut gelmediği 
sürece yağ tankına boşaltım yaparak silindire yağ 
gitmesini engellemekte bu şekilde riski azaltmaktadır [3]. 
Özetle açık devre yön kontrol valf sisteminde tek bir 

kontrol mekanizması mevcut iken kapalı devre yön 
kontrol valf sisteminde iki kontrol mekanizması 
bulunmaktadır. Bu sayede güvenlik seviyesi iki katına 
çıkarılmaktadır [4]. Kapalı devre yön kontrol valf 
sisteminin hidrolik çizimi Şekil 2’de gösterilmektedir. 

   

 

Şekil 2. Açık Devre Yön Kontrol Valfi Hidrolik Devre 
Şeması 

İyileştirme tasarımında hidrolik sistemdeki revizyona ek 
olarak, mekanik olarak ta kilit mekanizması sistemi 
takviye güvenlik önlemi olarak kullanılabilir. Bu tasarım 
pnömatik olarak tahrikli bir silindir vasıtasıyla mekanik 
kol ile damperi kilitlemektedir. Damperin kaldırılması 
için ilk öncelik kilit mekanizmasının açılması gereklidir 
[5]. Bu sistem TSE normlarında regülasyon 89’a uygun 
bir şekilde tasarlanmıştır. Kullanılacak olan bu sistemin 
testi AİTM yönetmeliğinin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının 
C bendinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Takviye 
güvenlik sistemi olarak kilit mekanizması Şekil 3’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Kilit Mekanizması 
 

3. Sonuçlar 
Ağır hizmet araçlarının kullanım zorlukları oldukça fazladır. 

Operatörün yükü kontrollü şekilde iletmesi istenilen en iyi 
durumdur. Fakat bu işin gerçekleşmesi için operatörün 
çalışması esnasında uyması gereken unsurları mümkün olduğu 
kadar aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı bu 
çalışmada damperli kamyonların işletim prosedürlerinde, 
operatöre daha az zorluk çıkaracak ve daha güvenli bir seyir 
sağlatabilecek detay çözümlemesi yapılarak hem hidrolik hem 
de mekanik olarak çözüm yapılmıştır. Bu çözüm sayesinde 
işletme yükü daha az olacak oluşabilecek problem oranı 
azaltılmış olacaktır.  
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Alata I. Derece Doğal Sit Alanında Koruma Ve Kullanma 
Kararlarının Saptanması 

Aysen Ulun1* 
1Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mersin, Türkiye 

 
Abstract 

Because of its natural and cultural characteristics, Alata Horticultural Research Institute is taken under protection as a 
first grade natural area and is being under dense pressure of surrounding inhabiting housing. In the first step of the 
study, problem analysis of the area is done, and protection and improving strategies of agricultural areas were 
determined. According to the investigation results, risks resulted from different uses of agricultural areas were been 
revealed and solution proposals were improved. Consequently, it is exposed that agricultural areas with gene resources 
must be protected and inspected in terms of working activities. With the accordance of ecological planning principles, 
decisions of protection uses is formed and sustainable land management plan is developed. 
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Özet 

Doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle I. Derece Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınmış olan Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü alanı, çevresindeki yerleşimlerin ve ikinci konutların yoğun baskısı altındadır. Bu 
çalışmada, önce alanın problem analizi yapılmış ve buna yönelik tarım alanlarının iyileştirilmesi amaçlı stratejiler 
saptanmıştır. Araştırma sonuçları ışığı altında tarım alanları üzerinde farklı kullanımlardan kaynaklanacak riskler ortaya 
konularak öneriler geliştirilmiştir. Sonuç olarak; gen kaynaklarına sahip tarım alanlarının mevcut durumlarının 
korunması ve bu alanlardaki faaliyetlerin denetimli olması gerekliliği ortaya konmuştur. Alanın ekolojik planlama 
ilkelerine uygun koruma kullanma kararları oluşturularak sürdürülebilir alan yönetimi geliştirilmiştir.  
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1. Giriş 

Yaklaşık 4000 da büyüklüğündeki Alata’nın biyolojik 
zenginliği habitat çeşitliliği ile başlamaktadır. Alan 
kumul-tarım-maki-orman ekosistemleri ile iki dere ve 
birçok su kanalından meydana gelen sulak alanları bir 
arada bulundurmakta ve kontrollü bir bölge olduğu için 
uzun yıllardır bu yapıyı korumaktadır. 1940’lı yıllardan 
bu yana zaman zaman değişik isimler altında eğitim, 
araştırma ve üretim faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. 
4000 dekarlık arazinin yaklaşık yarısına yakın bir kısmı 
doğal hali ile muhafaza edilmiştir. Tarımsal çeşitliliğin 
yanında doğal biyolojik çeşitliliği de önem arz 
etmektedir. IUCN (Uluslar arası Doğa Koruma Birliği) 
kriterlerine göre endemik, nesli tehlike altında ve hassas 
gruba giren bazı türleri bünyesinde bulundurmaktadır. 
Nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaları (Caretta 
caretta ve Chelonia mydas) alandaki kıyı kumullarını 
üreme alanı olarak kullanmaktadır [1] .  

Bütün bu ekolojik değerlerine rağmen Alata 1. derece 

doğal sit alanında antropojen etkiler olanca hızıyla devam 
etmektedir. Tarımda üretimi, arttırıcı önlemler ve 
mekanizasyon hızla gelişirken diğer taraftan alan iki 
tarafındaki yerleşimlerin ikincil konut inşaatlarının 
baskısı altındadır. Böyle yoğun bir baskı altında olan 
alanda Doğal ekosistem elemanları (toprak, jeoloji, 
hidroloji, iklim, flora, fauna ) üzerinde olumsuz etkilerin 
artması beklenmektedir.  
2. Materyal ve Metot  
2.1 Materyal  

Araştırmanın materyalini Alata bahçe Kültürleri 
araştırma enstitüsüne ait 4000 da büyüklüğündeki alan 
oluşturmaktadır.  

2.2 Metod  

Niteliksel SWOT analizinin en önemli ve temel amacı, 
konuya ilişkin güçlü ve zayıf yönlerle bu durumları 
destekleyen fırsat ve tehditlerin tanımlanmasıdır. Bu 
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yöntem genelde Avrupa bölgesel politikalarındaki 
stratejilerin belirlenmesinde kullanılmaktadır [2],	 [3]. 
Aynı zamanda SWOT yöntemi MECO (Mediterranean, 
Coast And Cosystem) Projesi gibi kıyı yönetimi 
projelerinde de kullanılmıştır [4],	[5]. 
Çalışma alanında yapılan ön çalışmalar ile doğal ve 
kültürel veriler toplanmış ve I. Derece Doğal Sit 
kararlarının değerlendirilmesinden sonra alan için 
stratejler geliştirilmiştir. 

2.3 SWOT Analizi 

Araştırma alanında kontrollü tarım yapıldığından, 
alandaki mevcut su kaynakları korunmaktadır. Fakat alan 
çevresinde yoğun tarım alanları olduğundan bu alanların 
olumsuz etkileri alandaki su kaynakları üzerinde 
hissedilmektedir. Su kaynakları üzerinde bir diğer 
olumsuz etkiyi taban suyunun yüksek olduğu bölgede 
tesis edilen Erdemli Sanayi Sitesi atıkları 
oluşturmaktadır.  
Bir diğer tehdit ise alanın turizm alanı ilan edilmesiyle 
alanın turizm amaçlı kullanımı ve yerel yönetimlerin alt 
yapı çalışmalarını alandaki tarım alanlarından geçirme 
istekleri gelmektedir. Tarımda girdilerin yüksek olması 
ve yetiştiricilerin istenilen ekonomik rahatlığı 
yakalayamaması ve başka iş kollarına yönelme istekleri 
alanın turizm amaçlı kullanımını desteklemektedir. 
 Fırsatların başında bölgede tarımı yapılan birçok tür ve 
çeşidin enstitü vasıtasıyla bölgeye yayılmış olması ve 
dolayısıyla yeterli altyapı ve materyallerin (gen 
kaynaklarının) alanda bulunması gelmektedir. Enstitü 
geliştirdiği çeşitler ve yaptığı araştırmalarla bölge 
tarımına yön vermektedir.  
Son yıllarda dış kaynaklı, büyük bütçeli ve ülkesel 
projelerin yapımı tarımsal alt yapıyı geliştirmiştir. Bu da 
ileride yapılacak araştırmalar için büyük bir fırsat 
oluşturmaktadır. Alandaki tarımsal AR-GE amaçlı 
SWOT analizi tablo1’de verilmiştir. 

2.4. Stratejilerin Değerlendirilerek Çalışma Alanındaki 
Risklerin Ortaya Konması 

Alan kullanım kararlarını ekoloji ile ekonomi arasındaki 
ilişki önemli ölçüde etkilemektedir. Ekonomik çıkarlar 
için ekoloji bozulmakta ve geri dönüşü imkansız şekilde 
tahrip edilmektedir. Araştırma alanının yer aldığı kıyı 
şeridinde tarım yapılan verimli alüvyon araziler daha çok 
kar sağladığı için yazlık konutlara dönüşmüş ve verimli 
tarım arazileri ülkesel ve yöresel ölçekte kaybedilmiştir. 
Doğal yapı bozularak kültür alanlarına dönüştürülen bu 
bölgelerde, sadece alan kaybı değil doğal yapıda bulunan 
tür ve çeşitler de bu kullanımlar sonucu yok olmuştur [6]. 
Tarım alanındaki ana risk tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımı olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Tarım 
alanlarının tarım dışı, turizm, altyapı, sanayi ve sosyal 
tesis (kamp, plaj vb) olarak kullanımı sonucu ana riskler, 

•Verimli tarım topraklarının kaybı, 
• Alanda bulunan bitki gen kaynaklarının kaybı, 
•Yerleşim ve endüstri sonucu toprak ve su kaynaklarının 

kirletilmesi, olarak ortaya çıkmaktadır. 
Sanayi, turizm (İkinci konut, otel vb) kullanımlar, çevre 

kirliliği, doğal yapının bozulması ve bitki türlerinin tahrip 

edilmesine yol açacaktır. 
 Doğal bitkilerin yanında, enstitünün çalışma konuları 

içerisinde yer alan bahçe bitkilerinin farklı türlerinde 
oluşturulan koleksiyon parselleri, çok farklı çeşitlerin bir 
arada bulunması nedeniyle tarımsal gen kaynağı 
zenginliğine sahiptir. Farklı kullanımlar için yapılacak alt 
yapı çalışmalarında bu türlerin bir kısmı yok olacak, 
kalanlar ise zarar görecektir.  

 
Tablo 1. Tarım Alanları SWOT Analizi 

 

 

Şekil 1. Tarım Alanları Risk Ağacı 

4.Sonuçlar 

Tarım alanlarında yapılması gereken çalışmalar için 
öneriler geliştirilmiş ve tarım Ar-Ge çalışmalarına 
yönelik hedef ağacı oluşturulmuştur (Şekil 2). 
Tarımsal planlar öncelikle toprağın ve suyun etkili 
kullanım kriterlerinin saptanması yanında, kıyı alanlarını 
besleyen su kaynaklarının akışı ile kalitesinin kontrolü, 
tarımsal kimyasal maddelerin kullanımının denetlenmesi 
gibi çok yönlü yapılandırılmaktadır. Bu amaçla çalışma 
alanındaki tarım çalışmaları ve tarım alanlarının koruma 
kullanma ilkeleri içerisinde sürdürülebilir kullanımı için 
aşağıda belirtilen öneriler oluşturulmuştur. 

• Gen kaynakları için uzun yıllar önce oluşturulan 
koleksiyon bahçeleri yaşlandığından gen 
kaynaklarının kaybolmaması için yeni koruma 
bahçelerinin oluşturulması ve bu alanların 
koruma altında tutulması 
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• Tarımsal gübre ve kimyasal kullanımının en aza 
indirilmesi 

• Alanda bulunan kumullar ve sulak alanların 
tarımsal amaç için kullanımının ya da 
iyileştirilerek doğal yapısının bozulmasının 
engellenmesi  

• Bitki beslemede organik gübrelerin ve 
zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemlerin 
kullanılmasının yaygınlaştırılması 

• Tarımsal girdilerin sürdürebilirlik ilkelerine 
uygun olarak kullanılmasının sağlanması 

• Tarım alanlarının yeraltı ve yer üstü su kalitesi 
üzerindeki etkilerinin araştırılması ve en aza 
indirilmesi çalışmalarının yapılması 

• Sulama sistemlerinin gözden geçirilerek, 
ekonomik ve ekolojik açıdan uzun vadeli sulama 
sistemlerinin oluşturulması  

 
Şekil 2. AR-GE Hedef Ağacı 
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Özet 

Petrol, sadece yakıt değil aynı zamanda binlerce maddenin üretildiği kimyasal hammadde kaynağıdır.  Rüzgâr, 
güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yalnızca elektrik enerjisi üretimi 
sağlanmaktadır, ancak üretilen enerjiler petrolün sunduğu taşıma, depolama ve fiyat gibi kolaylıklarla henüz yarışacak 
duruma gelmemiştir. Bununla birlikte, petrokimya endüstrisi ilaçtan tekstile, temizlikten kozmetiğe kadar yaklaşık dört 
bin maddenin üretimine kaynaklık etmektedir. Kömür, sınırlı bir madensel kaynak olmasına karşın kömürden üretilen 
ikincil enerji kaynakları ve kimyasal maddeler kısa vadede petrole tek alternatiftir. Çünkü kömür de petrol gibi sadece bir 
enerji kaynağı değil aynı zamanda kimyasal bir hammadde kaynağıdır. Kömür sıvılaştırma teknolojileri ile elde edilen 
ürünler hem petrol hem de petrokimyasal ürünlerin yerini alabilecek, petrol gibi kolay depolanıp taşınabilecek ve daha 
temiz olan sıvı ürünlerdir. Bu ürünler, düşük kül ve kükürt içerikli kazan yakıtı, benzin, metanol, motorin, fuel-oil gibi 
akaryakıtlar ve çeşitli kimyasal hammaddelerdir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kömür, Kömür Sıvılaştırma, Petrol 

 

Coal Fluid Products as an Alternative Fuel 

Abstract 

Petroleum is not only fuel, but also a source of chemical raw materials from which thousands of materials are produced. 
Only electricity generation from renewable energy sources such as wind, solar, hydroelectric, and geothermal is provided, but 
the energy produced has not yet been able to compete with the convenience of transportation, storage, and pricing of petroleum. 
The petrochemical industry, however, is the source of nearly four thousand substances, from medicine to textiles, from 
cleaning to cosmetics. Although coal is a limited mineral resource, secondary energy sources and chemicals produced from 
coal are the only alternatives to petroleum in the short run. Since coal is not just an energy source like petroleum, it is also a 
source of chemical raw material. The products obtained with coal liquefaction technologies are liquid products that can be 
stored and transported as easily as petroleum, which can take the place of both petroleum and petrochemical products. 

 
Keywords: Coal, Coal Liquefaction, Petroleum 

 
 

1. Giriş 

Kömürün enerji kaynağı olarak kullanımından önce 
klasik bir biyokütle olan odun 19.yüzyılın ortalarına dek 
yaklaşık bir milyon yıl boyunca kullanılmıştır. 1850’lerde 
fosil biyokütle olarak da kömür enerji piyasasında devreye 
girmiştir. Uzun zaman kömür sanayileşmiş ülkelerin 
ekonomilerinin direği olmuşsa da geleneksel petrol 
ürünlerinin sunduğu taşıma, fiyat ve çevre koruma gibi 
çeşitli kolaylıklar karşısında direnemeyip, egemenliğini 
ancak bir yüzyıl sürdürebilmiş ve 1950’lerde enerji 

sahasında yerini petrole devretmek zorunda kalmıştır. Petrol, 
sıvı olması, kül ve yanmayan yabancı maddeleri eser 
miktarda içermesi, ısı değerinin yüksek olması, 
damıtılmasıyla elde edilen ürünlerin birçok alanda özellikle 
içten yanmalı motorlarda ve kazanlarda kullanılması gibi 
önemli teknolojik üstünlüklere sahiptir. Miktarı ve coğrafik 
dağılımı sınırlı olan bu doğal kaynak, enerji sektöründe 
ölçüsüz tüketimiyle bir yüz yılı doldurduktan sonra yerini 
kömürün de yer aldığı alternatif yakıtlara bırakacaktır. 
Çünkü dünyada bilinen fosil yakıt rezervleri kullanım 
ömürlerini petrol ve doğalgaz yaklaşık olarak 55 yıl, taş 
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kömürü 112 yıl ve linyit 264 yılda tamamlayacaktır [1]. Şu 
anda enerji ihtiyacının %80’ini karşılayan fosil yakıtlardan 
kömürün ömrü diğer fosil yakıtlardan daha uzun olmasından 
dolayı ne kadar da sınırlı ve kirli bir madensel kaynak olsa 
da temiz kömür teknolojileri ve kömür dönüştürme 
teknolojileri ile kömüre eski itibarı kazandırılabilir, petrole 
alternatif olarak enerji piyasasında yeniden yerini alabilir.  

Kömür teknolojilerindeki gelişmeler alternatif yakıtlar 
için bilinç miladi olarak değerlendirilen 1973-1974 yılları 
arasında yaşanan petrol krizi ile beraber hızlanmıştır. Bu 
krizde, petrol rezervlerinin yarısını elinde bulunduran 
Ortadoğu ülkelerinin İsrail'i destekleyen başta ABD olmak 
üzere uyguladığı ambargo sonucu petrol fiyatları varili 2 
$'dan 10 $'a artmıştır. Petrolde dışa bağlı olan, enerjisi 
petrole dayalı ülkelerin fiyatta dalgalanmalar olduğunda 
çok büyük ekonomik zararlar görmesi sebebiyle petrolün 
dışında başka enerji kaynaklara yönelmiş ve alternatif 
enerji kaynakları için bu tarih bir milat olmuştur. 
Dünyanın ilk alternatif yakıtlara yönelmesinin sebebi 
petrolde dışa bağımlı olunması ve belli ülkelerin elinde 
bulunan petrolün fiyatının stabil olmamasıdır. Ancak 
1985’den itibaren yeni ve zengin petrol-doğal gaz 
rezervlerinin bulunması ile petrol fiyatları yarı yarıya 
düşmesi, taşıtlarda devrim niteliğinde yakıt tasarrufu 
sağlanması (100 km’de 14 L benzin yerine 5 L tüketen 
otomobillerin piyasaya sürülmesi) ile petrole alternatif 
yakıtlar üzerindeki araştırmalar yavaşlamıştır [2]. 1992 
yılında RİO Dünya Zirvesinde yapılan ilk İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile oluşan çevresel 
baskılar sebebiyle petrolün başını çektiği fosil yakıtların 
çevreye zararından dolayı kullanımının sınırlandırılması 
ve alternatif yakıtların aktif kullanılması yönünde 
çalışmalar tekrar artarak günümüze kadar devam etmiştir. 
Gerek ülkemiz de dahil birçok ülkenin petrolde dışa 
bağımlı olması gerek çevresel etkilerden dolayı ve gerekse 
de üretim hızının tüketim hızını karşılayamayacak olması 
sebebiyle yakın gelecekte alternatif yakıtlar ile beraber 
hibrit yakıtlar şeklinde, uzak gelecekte ise sadece alternatif 
yakıtlar kullanılacağı öngörülmektedir. 

1980 itibariyle keşfedildiği yıldan iki kat fazla 
harcanan petrol, 2030 yılında elektrik, ısıtma gibi enerji 
kullanım alanlarından çekilip alternatifinin daha az ulaşım 
ve petrokimya sektöründe bir süre kullanımı devam 
edecektir [1]. Petrolün bu iki kullanım alanındaki yerini 
alabilecek en muhtemel kaynak kömürdür. Dolayısıyla 
tükenene kadar kömürden sıvı ve gaz yakıt üretimi için 
çalışmalar devam edecektir. Kömüre yeniden değer 
kazandırmak için katının molekül yapısını değiştirmek 
pahasına akışkanlaştırma teknikleri düşünülmüş bu 
kapsamda beyaz petrol olarak adlandırılan kömür-su 
karışımları üzerinde çalışmalar yapılmış ancak büyük 
yatırımlar gerektiğinden ekonomik nedenlerle 

yürütülememiştir. Diğer taraftan kömürün 
sıvılaştırılmasından elde edilen sıvı ürünler petrol türevi 
yakıtlara iki alanda alternatif olabilir. İlk olarak elektrik 
gücü ve endüstriyel buhar üretimi için kullanılabilecek kül 
ve kükürt içeriği düşük kazan yakıtların elde edilmesidir. 
İkincisi, benzin, metanol, motorin, fuel-oil gibi petrol 
türevi akaryakıtlar ve çeşitli petrokimyasal 
hammaddelerin üretimidir [3]. 

Sıvılaştırma çalışmalarının uygulanmasına Almanya'da I. 
Dünya Savaşı öncesinde başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında çekilen petrol sıkıntısını, Almanya, uçak yakıtı 
gereksiniminin tümünü, toplam sıvı yakıt gereksiniminin 
ise %75'ini, o yıllarda hızla kurduğu kömür sıvılaştırma 
tesislerinin üretimi ile karşılayarak aşmıştır. Ancak II. 
Dünya savaşında bu tesisler ağır hasar aldığı için 
kapatılmıştır. 1950 yıllarında petrol ambargosu uygulanan 
ülkelerden biri olan Güney Afrika, Almanya'nın kömür 
sıvılaştırma teknolojisini petrol ihtiyacını karşılamak için 
kendi ülkelerinde kurmuşlardır. Kömürü sıvılaştırarak 
kendi petrol ihtiyacının yaklaşık %40’ını karşılayan şu 
anda faaliyet gösteren tek ve en büyük tesis, zengin kömür 
yataklarına sahip olan Güney Afrika'da Sasolburg'daki 
SASOL (South Africa Sentetic Oil)'dur. 1955'te 
Sasolburg'da işletmeye alınmış olan SASOL l'in başarıyla 
gelişmesi sonucu 1974'te çok daha yüksek kapasiteli 
SASOL 2'nin, 1979'da da SASOL 3'ün kurulması 
kararlaştırılmıştır. Sasol'un dört tesisi ile senede 2 milyon 
ton kömürü 160 milyon galon akaryakıt ve 200’e yakın 
petrokimyasal madde elde edilmektedir [4].  

Önce dışa bağımlılık ve fiyat artışından daha sonra 
çevresel baskılardan petrolün alternatifi olabilecek, yerini 
alabilecek bir yakıt ve kimyasal hammadde olabilecek en 
muhtemel kaynak kömürdür. Enerjisinin %90 nını ve 
petrol ihtiyacının %40 ını kömürden sağlayan Güney 
Afrika, alternatif yakıt olarak kömürü 1950 li yıllardan 
beri başaran günümüzdeki tek ülkedir. Ayrıca Günümüzde 
doğrudan sıvılaştırma yöntemi kullanılarak Japonya’da 
150 ton-yakıt/gün kapasiteli Nedol Prosesi, Çin’de 2740 
ton-yakıt/gün kapasiteli Shenhua Prosesi kuruluş 
çalışmaları devam etmektedir [5] 

Ülkemizde, doğal gaz ve petrol rezervleri yok 
denecek kadar az olmasına rağmen, 512 milyon tonu 
görünür olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü 
ve 13,4 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 13,9 
milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bu miktar dünya 
kanıtlanmış işletilebilir kömür rezervlerinin %1,8’ini 
oluşturmaktadır. Linyit rezervlerimiz ise dünya linyit 
rezervlerinin %7,1’i büyüklüğündedir. Türkiye elektrik 
üretimi ve ısınma amaçlı olarak kömürlerinden 
faydalanarak enerji ihtiyacının yaklaşık %30 u 
sağlamaktadır [1]. Ülkemizin tek yerli fosil yakıtı 
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kömürden petrole alternatif yakıt üretmek için pilot 
ölçekte tesisler kurulmuş ve bu konuda araştırmalara 
devam etmektedir.  

2. Kömür Sıvılaştırma Mekanizması 

Kömürden gaz üretimi 150 yıl, sıvı yakıt üretimi 70 
yıllık bir tarihi olmasına rağmen bu kömür dönüştürme 
teknolojileri halen petrolle ekonomik olarak rekabet 
edecek durumda olmayıp, kömürden ucuz yakıt üretimi 
üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca geleceğin 
alternatif yakıtı olarak bakılan Hidrojen üretimi ise 
ekonomik olarak kömürden elde edilmektedir [6].  

Sıvılaştırılma işlemi, gazın adyabatik sıkıştırma ile 
kritik sıcaklığın altına inildikten sonra izotermal 
sıkıştırmalarla daha az yer kaplayan, kullanım, depolama 
ve taşımada avantaj sağlayan sıvı faza dönüştürülmesidir. 
Fiziksel bir sıvılaştırma işlemidir. Ancak kömür 
sıvılaştırmada katı bir madde olan kömürün kimyasal 
işlemler sonucu sıvı fazda ürünlere dönüştürülmesidir. 
Kömürün çeşitli sıvı ürünlere dönüştürülmesinde 
karşılaşılan en büyük sorun hidrojen/karbon atomik 
oranını ayarlamaktır. Kömürde H/C<1, sıvı yakıtlarda 
H/C<1,5-2 dir. Bu yüzden kimyasal yapısı bozundurulup 
kömürdeki hidrojen miktarı arttırılıp, karbon miktarı 
azaltılmalıdır. Kömür gaz atmosferi ve çözücülü/ 
çözücüsüz, yüksek basınç ve sıcaklıkta 
katalizörlü/katalizörsüz işleme sokularak kömür yapısına 
hidrojen eklenir, kömürün karbonu düşürülerek daha az 
olan küçük kısımlara parçalanmasıyla yeni yapılar oluşur 
[3,7-8]. 

Whitehurst’e göre; sıvılaştırma düşük sıcaklıklarda 
(<250°C) kömür molekülündeki zayıf bağların kopması 
(gerekli aktivasyon enerjisi <50 kcal/mol) ile 
başlamaktadır.

 

Şekil 1. Kömürün Yapı Birimleri Arasındaki Bağların Genel 
Gösterilişi 

400°C üzerindeki sıcaklıklarda kömürün ısıl 
parçalanması ile serbest radikaller oluşur. Serbest 
radikaller çok reaktif olup, tekrar kendi aralarında 
birleşerek başka yüksek molekül ağırlıklı bileşikler ve kok 
oluşturur. Ancak ortamda en hafif element olan hidrojen 
bulunursa serbest radikaller hidrojenle birleşip 300-1000 
arasında değişen daha küçük molekül ağırlıklı hafif 
bileşikler elde edilebilir. Hidrojen, ortama gaz halinde ya 
da bir çözücü ile verilebilir [3,7-8]. 

 

	

	

Şekil 2. Kömürün Sıvılaştırılma Mekanizması 

Kömür sıvılaştırılması sonucunda elde edilen 
kömür sıvılaşma ürünleri, çalışma koşullarına bağlı olarak 
değişik yöntemlerle farklı fraksiyonlara ayrılmaktadır. En 
yaygın kullanılan ayırma işlemi, çözücü ekstraksiyonudur. 
Bu yöntemde ürünler katıdan gaz fazına doğru aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi ardışık ekstraksiyonla ayrılır [7-8]. 
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Şekil 3. Kömür Sıvılaştırma Ürünleri

Kömür sıvılaştırma da elde edilen sıvı ürünler 
vakum altında damıtılarak doğal gaz, LPG, Nafta, Fuel-oil 
gibi petrol türevlerine karşılık gelen farklı sıvılaştırma 
ürünleri elde edilebilir. Sıvılaştırma işleminde 
dönüşmemiş katı kısım ise temiz kazan yakıtı olarak 
kullanılabilir. 

1. Dönüşmemiş kömür (char), yarı kok  
2. Ön-asfaltenler (PAS): Piridin de çözünüp, 

benzen veya toluen de çözünmeyen molekül ağırlığı 400-
2000 olan çok fonksiyonlu bileşiklerden oluşur. 

3. Asfaltenler (AS): Benzen veya toluen de 
çözünüp, pentan veya hekzan da çözünmeyen, molekül 
ağırlıkları 300-700 olan fenoller, bazik azot bileşikleri ve 
eterler gibi mono fonksiyonel bileşiklerden oluşur. 

4. Yağlar: Pentan veya hekzan da çözünen, 
molekül ağırlıkları 200-300 olan eterler, tiyoeterler, 
polinükleer bileşikler ve bazik olmayan bileşiklerden 
oluşur. 

5. Gazlar: Su, CO, CO2, CH4, H2S, NH3 

Kömür sıvılaştırma ürünlerinden yağlar 
fraksiyonu asıl istediğimiz, petrole alternatif olacak 
kısımdır. Yağlar, hafif bileşikler olup, sıvı fazda bulunur 
ve mevcut yakıt standardını karşılayacak kısımdır. Ayrıca, 
kömür sıvılaştırma ürünlerinin çevreye zararlı aerosola 
sebep olan kükürt ve azot içeriği azdır [6-7]. 

 

3. Kömür Sıvılaştırma Yöntemleri 

Kömür sıvılaştırma yöntemleri doğrudan sıvılaştırma 
yöntemleri ve dolaylı sıvılaştırma yöntemleri olarak 
ayrılmaktadır. Doğrudan kömür sıvılaştırılmasında, kömür 
bir çözücü ile yüksek ısı ve basınç altında işlem 
görmektedir. Daha sonra elde edilen ürünler ardışık 
ekstraksiyon işlemiyle ayrılmaktadır. Dolaylı kömür 
sıvılaştırılmasında, ilk olarak kömür yüksek sıcaklık ve 
basınçta gaz haline getirilerek hidrojen ve karbon 
monoksit karışımı olan sentetik gaz üretilmektedir. Bu gaz 
temizlenir ve katalizörle seçimlilik sağlanarak Fischer 
Tropch Prosesi ile yüksek kalitede temiz dizel, metanol ve 
dimetil eter gibi alternatif sıvı yakıtlar üretilmektedir [6-
8]. 
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Şekil 4. Kömür Sıvılaştırma Yöntemleri 

	

3.1 Doğrudan Sıvılaştırma 

Kömürün doğrudan sıvılaştırılmasında çeşitli prosesler 
geliştirilmiştir. Bu proseslerin tümünde kömürün ısı 
etkisiyle değişimi aynı mekanizmaya göre olur. Ancak 
katalizör kullanılıp kullanılmaması ve hidrojenin 
moleküler hidrojenden ya da hidrojen veren organik bir 
çözücüden sağlanması yönünden farklılıklar gösterir [7-9]. 

3.1.1. Piroliz 

İnert atmosferde ve 400°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ısıtılan 
kömürden gaz ve sıvı ürünler ayrılır. Kömürden elde edilen gaz 
ürün doğrudan yakıt olarak kullanılabilirken katran 
hidrojenlenerek düşük kükürtlü yakıta dönüştürülerek 
kullanılabilir. Gazı alınmış kömür, buhar veya buhar hava 
karışımı, sentez gazı (CO+H2) elde etmek için gazlaştırılabilir. 
Sentez gazı H2S kirleticilerden uzaklaştırılması için işleme tabi 
tutulur ve metanol veya amonyak eldesinde kullanılır [7-9]. 

3.1.2. Çözücü Ekstraksiyonu 

Hafif koşullarda kömürün aromatik yapısının 
bozundurulması için kullanılan bir ayrıma yöntemdir. Bu 
yöntemde kömür 350-450 °C sıcaklıklarda çözücülerle 
ekstrakte edilir. Ekstaraksiyonla çözücü kömürdeki zayıf 
bağları parçalar. Ekstraksiyonda yağ verimini arttırmak 
için genellikle hidrojen veren çözücü kullanılır. İşlem 

katalitik ya da katalitik olmayan ortamda 
gerçekleştirilebilir. Bünyesinde var olan hidrojenin yanı 
sıra kömüre çözücü yoluyla hidrojen verilmesiyle organik 
kısmının hemen hemen tamamı sıvı ve gaz ürünlere 
dönüştürülebilir [7-9]. 

3.1.3. Hidrojenleşme 

Kömür sıvılaştırma işlemlerinde ortama iki şekilde ortama 
hidrojen ya gaz halinde ya da çözücü ile verilir. Ağır 
koşullarda, yüksek basınç (120-330 atm) ve yüksek 
sıcaklıkta (350-450 °C) ortama hidrojen gazı verilerek 
kömüre doğrudan hidrojen eklenir. Yüksek basınç ve 
sıcaklık da hidrojen gazı atmosferinde kömür türevli bir 
çözücüde bulamaç halinde hazırlanan kömür reaksiyona tabi 
tutulur. Bu reaksiyon katalizörlü/ katalizörsüz yapılabilir. 

Kömür dönüşümünün ilk kademesinde düşük sıcaklıklarda 
dönüşüme uğrar ve içindeki hidrojenin az bir kısmı açığa 
çıkar. Bu kademe sonunda oluşan kararlı radikallerin 
molekül ağırlıkları 10-300 g/mol’dür. Sıcaklık arttıkça 
kömür içindeki bağ kopmaları ve hidrojen kullanımı artar. 
Oluşan radikal reaksiyon şartlarında molekül halindeki 
hidrojen ile doğrudan etkileşime girmesi ortamdaki 
hidrojen gazının önemini ortaya çıkarır. Ancak bu 
kademedeki en önemli reaksiyon hidrojenin çözücüden 
kömüre aktarımıdır [7-9]. 
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Şekil	5.	Kömürün	Hidrojen	Veren	Çözücü	İçerisindeki	
Sıvılaştırılma	Mekanizması	

	

3.2. Dolaylı Sıvılaştırma 

Bu yöntemde kömür önce gazlaştırılır, sonra da oluşan 
gazlar sıvılaştırılır. Proses şartlarından dolayı var olan 
hemen hemen tüm bağlar kopar. Gazlaştırıcı sıcaklığı 950 
°C’nin üzerindedir. Ortama verilen molekül halindeki 
oksijen ve buhar varlığında 430 °C de reaksiyonu sonucu 
sıvı hidrokarbonlar elde edilir [7-9]. 

3.2.1. Fischer-Tropsch Sentezi (FTS)  

Fischer-Tropsch sentezi Sasol tesislerinde 
uygulanmaktadır. Fischer-Tropsch reaksiyonlarında çeşitli 
hidrokarbonlar ve oksijenli bileşikler elde edilir. Elde 
edilen hidrokarbonlar, parafinler, olefinler ve primer 
alkollerdir. Parafinler arasında n-parafinler ve atomlarında 
metil grubuyla dallanmış izo-parafinler baskındır. 
Olefinlerden en önemli bileşik α-olefinlerdir [3, 6-8]. 

	

Şekil 6.Kömürden F-T Sentezi ile Yakıt ve Elektrik Üretimi 

	

3.2.2. Metanol Sentezi  

Metanol sentezi için gerekli stokiyometrik H2/CO oranı 
2’dir. Ancak sentez gazında metanol yanında başka pek 
çok bileşen oluşabileceği için, seçicilik önemlidir. Bunun 
içinde katalizör kullanılır. Metanolün oluşumu düşük 
sıcaklık ve yüksek basınç gerektirir. CO2’inde metanole 
dönüşümü katalizörle sağlanır. 

CO+2H2→CH3OH    (1) 

CO2+3H2→CH3OH+H2O    (2) 

Ancak tepkime ısısı CO dönüşümünde olduğundan daha 
düşüktür, hidrojen tüketimi fazladır [3, 7-9]. 

3.2.3. Mobil- Gazolin Sentezi 

Bu proses de amaç metanolün bazı özel zeolitler 
katalizörlüğünde aromatiklerce zengin C5-C11 
hidrokarbonlara dönüştürülmesidir. Metanolün gazoline 
dönüşümü ZSM-5 sınıfı zeolitler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Kömürün gazlaştırılması sonucu elde edilen sentez 
gazından önce metanol üretilmekte daha sonra ise metanol 
bazı özel zeolitler aracılığı ile gazolin ve LPG 
dönüştürülmektedir. Bu prosese ait temel dönüşüm 
tepkimesi şöyledir [3, 7-9]. 

 

CO+2H2→CH3OH    (3) 

nCH3OH →(-CH2-)n +nH2O    (4) 

 

 

4. Yeni Geliştirilen Sıvılaştırma Yöntemleri 

Bu yöntemde ağır petroller ile bunların atmosferik ve 
vakum altında destilasyon atıkları, atık plastikler, yağlama 
yağları, selülozik maddeler ve mikroorganizmaların 
kömür ile birlikte kömür sıvılaştırılır. Böylece maliyetleri 
yüksek olan ve geri döngü gerektiren kömürden türemiş 
çözücülerin yerine petrol türevli çözücülerin kullanımı ile 
maliyet düşmektedir. Ayrıca hem çevre sorunları yaratan 
atıkların geri kazanımıyla atıklar değerlendirilmekte hem 
de hidrojen daha ucuz bir kaynaktan elde edilerek 
sıvılaştırma işlemi daha ekonomik olabilmektedir. Ancak, 
bu çözücülerin zayıf kömür sıvılaştırma çözücüleridir. Bu 
yüzden ortak işlemede hidrojen ilavesi gerekmektedir. 
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Mikroorganizma ve bazı durumlarda, bu organizmalar 
aracılığıyla türetilmiş enzimler, kömürün kükürt içeriğinin 
azaltılmasını ve kömürün sıvı-gaz ürünlere 
dönüştürülmesini sağlar. Kömürün mikroorganizmalarla 
birlikte sıvılaştırılması yani biyoişleme, termo kimyasal 
yöntemlere göre verimlerinin daha yüksek olması ve 
yüksek sıcaklık ve basınç gibi ağır koşullar 
gerektirmemeleri dolayısıyla ilgi çekmektedir [3,7 ,9-10]. 

5. Sonuç 

Kömür, gazlaştırılarak çeşitli gazlar elde etme yanında; 
sıvılaştırılarak değişik kimyasal ham maddeler ve sıvı 
yakıtların üretiminde de kullanılabilir. Kömürden 
üretilecek gaz, doğal gazın ve üretilecek sıvı petrolün 
yerini alabileceği öngörülmektedir. Petrol ve doğal gaz 
ihtiyacını dışarıdan ithal eden, kömür rezervleri bulunan 
ülkeler kömürlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için 
bugün pilot ölçekte veya endüstriyel çapta uygulanan 
sıvılaştırma tesisleri kurmuştur. ABD, İngiltere, Almanya, 
Rusya ve Japonya'da da çeşitli sıvılaştırma süreçleri 
geliştirilmektedir. Bu süreçlerin pek çoğunun ticarileşmesi 
artık neredeyse tümüyle petrol fiyatlarına bağlı 
bulunmaktadır. Kömürün sıvılaştırılması ile elde edilen 
petrole alternatif ürünün varil fiyatı yaklaşık 60-80$ 
civarında olup, petrolün varil fiyatı daha düşük olduğu 
müddetçe ekonomik olarak kullanımı 
yaygınlaşamayacaktır.  

Türkiye petrol ihtiyacının %92’sini dışarıdan satın 
alarak karşılıyor. Bu ihtiyacın %20'sini kömürden elde 
edebilir. Özellikle sahip olduğumuz kömür rezervlerinin 
yaklaşık %90’ını linyit olup, ısıl değeri düşük, nem ve kül 
miktarı yüksek olduğundan ısıtma amacıyla değil linyit 
yataklarının bulunduğu yerde kurulan termik santrallerde 
yakılıp, elektrik enerjisine dönüştürülerek 
kullanılmaktadır. Dünya da beşinci linyit rezervlerine 
sahip olan ülkemiz linyiti sadece elektrik elde etmek de 
değil aynı zamanda tükenmekte olan, fiyatı stabil olmayan 
ve çevreye kömüre göre da daha fazla karbondioksit veren 
petrol yerine kullanarak dışa bağımlılığımız azaltılabilir. 

 
Kısaltmalar 

H2O : su 
CO : karbon monoksit 
CO2 : karbondioksit 
CH4 : metan 
H2S : hidrojen sülfür 
NH3 : amonyak 
CH3OH : metanol 
atm : atmosfer 
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Abstract 

Because of its sturdiness and monumentality, the use of rock is as old as human history. In the early years when 
mankind was vulnerable against nature, the rock subs and caves where they were sheltered for protection have gained a 
different mission by turning to the production of man and putting them into a settled society. Initially used as a building 
material, the rock began to be used as a temple and grave for religious purposes. Beginning to include architectural 
elements on the main rock was due to Iron Age cultures. Door-shaped niches in Urartu open-air temples and Classical 
architectural details on Phryg rock monuments. It is accepted as the beginning of monumental rock architecture in 
Anatolia. Intercultural interaction, as well as the geological state of the regions is an important factor in the development 
of rock architecture. The use of the main rock as an architectural feature for a purpose at some region has been influenced 
by geographical conditions. Especially the steep and rocky form of the Lycian and Cilicia Regions ensured that they 
develop in rock architecture. 

Keywords: Monumental rock architecture, Urartu, Phryg, Open-air temples, Kilikia, Adamkayalar.  

 
Anadolu’da Anıtsal Kaya Mimarisinin Genel Gelişimi; Adamkayalar Örneği. 

Özet 

Sağlamlığı ve anıtsallığı sebebiyle kayanın kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlunun henüz doğaya 
karşı savunmasız olduğu erken dönemlerde kendisini koruma amaçlı sığındığı kaya altlıkları ve mağaralar zamanla 
insanın üretime yönelip yerleşik toplum düzenine atılmasıyla farklı bir misyon kazanmıştır. İlk başlarda bir inşa 
malzemesi olarak kullanılan kaya, daha sonraları dini bir amaç doğrultusunda tapınak ve mezar olarak kullanılmaya 
başlamıştır. Ana kaya üzerine mimari unsurlara yer verilmeye başlanması Demir Çağı kültürleriyle olmuştur. Urartu 
açık hava tapınaklarındaki kapı formundaki nişler ve Phryg kaya anıtlarının üzerindeki klasik olarak kabul ettiğimiz 
mimari detaylar Anadolu’daki anıtsal kaya mimarisinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.  

Kültürler arası etkileşimin söz konusu olduğu gibi bölgelerin jeolojik yapısı da kaya mimarisinin gelişmesinde 
önemli bir faktördür. Ana kayanın mimari bir özellik kazandırılarak bir amaç doğrultusunda kullanılması bazı 
bölgelerde coğrafi şartları etkisiyle meydana gelmiştir. Özellikle Lykia ve Kilikia Bölgeleri’nin sarp ve kayalık yapısı 
onların kaya mimarisinde gelişmesini sağlamıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Anıtsal Kaya Mimarisi, Urartu, Phryg, Kilikia, Adamkayalar.  

 

1. Giriş 

Kaya mimarisi, bütün tarihsel çağlar boyunca gelişen 
ve sağlamlığı sebebiyle günümüze kadar ulaşmış en 
önemli mimaridir. Klasik Çağ olarak adlandırdığımız 
dönemlerde genellikle mezar mimarisi olarak karşımıza 
çıkan kaya mimarisinin Anadolu’da çok örneği 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Anadolu’daki anıtsal kaya mimarlığının 
gelişim süreci ele alınacak ve kültürler arasındaki 
etkileşim gösterilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda 
öncelikle tarih öncesi dönemler kısaca değerlendirilecek, 
ardından Urartu ile başlayan ve Phryg etkisiyle devam 
eden Anadolu anıtsal kaya mimarisinin örnekleri 
incelenecektir.  
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Ayrıca Paphlagonia, Lykia, Pontus Krallığı ve Kilikia 
Bölgelerindeki kaya mimarisi örnekleri bu kapsamda 
değerlendirilecektir. 

2. Tarih Öncesi Dönemlerde Kaya Mimarisi 

Anadolu, coğrafi konumu sebebiyle kıtaları birbirine 
bağlayan bir özelliğe sahiptir. Asya ile Avrupa arasında 
adeta doğal bir köprü görevi gören Anadolu, sahip olduğu 
coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle her dönemde 
insanoğlu için ideal yaşam yeri olmuştur. Arkeolojik 
araştırmalar sonucunda evrimini Afrika’da tamamlayan 
insanoğlu 1,5 milyon yıl önce dünyaya yayılmaya 
başlamış ve Anadolu, insanın bu yayılımında özellikle 
Avrupa’ya geçişinde zorunlu bir köprü görevi görmüştür. 
Konumu nedeniyle her dönemde insanlar için çekiciliği 
olan bu coğrafyada, zamanla büyük kültürler gelişmiş ve 
bunların anıtsal kalıntıları günümüze kadar toprak 
üzerinde korunmuştur [1].  

Paleolitik Dönemle başlayan insanoğlunun varoluş 
süreci, insanın diğer canlılardan farklılaştığı dönemi 
temsil eder. Bu çağda insan ilk aletleri yapar, ateşi bulur 
ve el becerisi ile soyutlama yetisini geliştirmeye başlar 
[2]. Henüz doğaya karşı savunmasız olan ve avcılık ile 
besin toplayıcılığıyla geçinimini sağlayan insanoğlu, bu 
ekolojik düzende kendisini dış tehditlere karşı korumak 
ve barınmak için kaya altlarını ve kaya içerisindeki büyük 
mağaraları kullanmıştır. İnsanların yerleşmek için 
kullandıkları bu doğal barınakların oldukça işe yaradığı 
ve binlerce yıl buraların kullanıldığını, yapılan arkeolojik 
çalışmalardan anlamaktayız [3]. Dünya üzerinde birçok 
örneği bulunan bu yerleşimlerin, kıtalar arasında 
bağlantıyı sağlayan Anadolu’da da örnekleri 
bulunmaktadır. Bu örneklerden bir tanesi İstanbul 
yakınlarında, Küçük Çekmece Gölü’nün kuzeyinde yer 
alan Yarımburgaz Mağarası bu dönemi anlamamıza 
olanak sağlayan önemli veriler sağlamaktadır [4]. 

İlerleyen dönemlerde insan, doğayı kontrol 
edebilecek kültürel evrimini tamamlayarak çaresizlikten 
sığınmış olduğu mağaraları günlük yaşamı için 
geliştirdiği teknoloji ile bir konut haline dönüştürmüştür. 
Ancak MÖ 10.000 yıl sonra Holosen adı verilen küresel 
ısınmanın ve buna bağlı olarak değişen iklimin etkisiyle 
insan avcılık-toplayıcılık mantığından uzaklaşarak 
üretime geçmiş ve günümüz mimarisinin temellerinin 
atılacağı bir süreci başlatmıştır [5]. Neolitik Dönemle 
birlikte doğa koşullarının yumuşaması, hayvanların 
evcilleştirilmesi ve zamanla deneme yanılma metoduyla 
tarımsal faaliyetlere başlanması, insanları sığındıkları 
kaya içlerindeki mağaralardan dışarı çıkarmıştır. Değişen 
şartlar karşısında insanoğlu artık yerleşimlerini sulak 
alanlara taşımış, balçığın güneşte sertleştiğini keşfederek 
yerleşime uygun gördüğü yerlerde kentleşme sürecini 

başlatmıştır. Mimarlık sanatını tam anlamıyla başladığı 
bu süreçte toplumsal yaşam yeniden biçimlenmiştir. İlk 
yerleşik toplum düzeninin temellerinin atıldığı bu 
dönemde anıtsal kült yapılarının ortaya çıktığı ve 
insanoğlunun organize toplum yapısını benimsediği 
anlaşılmaktadır [6].  

Neolitik Dönemde insanın kaya içerisindeki 
mağaralardan çıkması, kayanın artık kullanılmayacağı 
anlamına gelmemelidir. Kaya, sığınılan bir mekân 
olmaktan çıkarak artık bir inşa malzemesi olarak insanın 
yaşamında yer almaktadır. Bunun en iyi kanıtı 
Şanlıurfa’nın kuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe’dir. 
Ulaşımı zor karstik bir tepenin içine gömülü olan bu dağ 
tapınağının, yerel kayadan yapılmış “T” biçimli dikili 
taşlarla donatıldığı görülmektedir [7] (fig. 1).  

3. Hitit Kültüründe Anıtsal Kaya Mimarisi 

Kaya, zamanla sığınma alanı olmaktan çıkarak farklı 
bir misyon kazanır. Bu misyon, kayanın dini mekan ve 
mezar olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Anadolu’da 
ana kayanın dini bir amaca hizmet ettiği en erken 
örneğine Hitit kültüründe rastlanılmaktadır. Anadolu’nun 
ilk merkezi gücü olan Hititler, hoşgörülü bir dini 
politikaya sahip olmaları sebebiyle “bin tanrılı halk” 
olarak isimlendirilmektedirler. Çok tanrılı bir inanışa 
sahip olan Hititlerde, dini törenler sadece kent 
içerisindeki tapınaklarda yapılmıyor dağlık bölgelerde, su 
kaynaklarında, göl kenarlarında ya da ana kaya 
üzerindeki gözeneklerde çeşitli ritüeller 
düzenlenebiliyordu. Açık hava tapınakları olarak 
adlandırılan bu yerlerin en önemlilerinden birisi, Yeni yıl 
Bayramı kutlamalarının betimlendiği düşünülen 
Yazılıkaya’dır [8]. Yazılıkaya, doğal kaya üzerine Hitit 
panteonunun tüm tanrılarının betimlendiği üç kısımdan 
oluşan kompleks bir yapıdır (fig. 2). Yazılıkaya, Hititlerin 
dini geleneği hakkında bilgi verdiği gibi, ana kayanın 
zamanla dini bir amaç doğrultusunda kullanıldığının 
kanıtını da bize sunmaktadır. Ancak Yazılıkaya gibi 
görkemli açık hava tapınaklarına sahip olan Hititlerde, 
Demir Çağı kültürlerinden bildiğimiz anıtsal kaya 
mezarlarına rastlanılmamaktadır [9].  

Anadolu’da kaya mimarisinde mimari formların 
işlenmesi Demir Çağından itibaren karşımıza 
çıkmaktadır. Daha önce ana kaya üzerinde karşımıza 
çıkmayan mimari ayrıntılar MÖ 1. Binyılda Urartu ve 
Phryg kültürleriyle Anadolu kaya mimarisinde görülmeye 
başlar.  
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4. Urartu ve Phryg Kültürlerinde Anıtsal 
Kaya Mimarisi 

Demir Çağı’nın güçlü kültürü olan Urartuların, 
coğrafi ve stratejik konumu onun temel yaşam biçimi ile 
mimarisini şekillendiren en önemli unsurdur (fig. 3). 
Çoğunlukla yüksek dağların ve sınırlı tarım arazilerinin 
bulunduğu bu coğrafyada, yaşam coğrafi şartların el 
verdiği kadar şekillenebilmiştir [10]. Kayayı işleme yetisi 
gelişkin olan Urartular, Anadolu’da kaya mezarlarının 
öncüsü olarak kabul edilmektedir. Urartular, kaya 
mezarlar ile açık hava tapınakları günlük hayatta 
kullandıkları mimari yapılardan esinlenerek inşa 
etmişlerdir [11].  

Tarih boyunca mezarların konumları ve özellikle 
biçimleri sosyal sınıflara göre şekillenmiştir. Urartularda 
da mezarların dağılımında sosyal statü etkili olmuştur. 
Sadece soylular kent kayalıklarına mezar açtırabilirken, 
halkın mezarları akropol dışında yer almaktaydı. Mezarın 
şekli ve nereye yapılacağı konusunda belirleyici etken o 
kişinin ya da ailenin sosyal statüsüyle alakalıdır [12]. 
Urartu kaya mezarlarına genel olarak baktığımızda, 
kerpiç mimarinin yansıması olarak çok yalın bir cepheye 
sahip oldukları görülmektedir. Bazı örneklerde cephenin 
düzeltildiği görülse de, genelde kayanın doğal yapısı 
korunarak inşa edilmişlerdir (fig. 4). Ahiret inancı 
sebebiyle, mezarlar ölünün diğer dünyadaki evini 
sembolize eder. Bu sebepledir ki, Urartu ev mimarisi 
kaya mezarlarında birebir taklit edilmiştir. Yalın bir 
Urartu evinin iç kısmında olduğu gibi kaya mezarlarda 
çok odalı olarak yapılmışlardır. İç kısımda ana bir salon 
ve bu salondan odalara geçişler bulunmaktadır [13] (fig. 
5).  

Kaya mezarlar gibi kaya tapınakları da Urartu kaya 
mimarisinin önemli bir parçasıdır. Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki toplulukların, dinsel inançları ve kült 
törenleriyle alakalı bize önemli bilgiler veren bu anıtsal 
yapıların en ilginç olanı hiç şüphesiz kaya tapınaklarıdır. 
Urartu dini mimarisinin her tipinde tapınım açık havada 
yapılmaktaydı. Bu sebeple açık hava tapınaklarının 
Urartu dini mimarisinde önemi büyüktü [14]. 
Kayalıkların düzeltilen yüzüne yapılan anıtsal biçimli 
kaya nişleri uzaktan bakıldığında tıpkı bir kapıymış gibi 
görünmektedir. Urartu tanrısı Haldi adına yapılan bu kapı 
şeklindeki nişlerin içerisinden tanrının çıkacağına 
inanılmaktaydı [15]. MÖ 9. yy ile MÖ 6. yy arasında 
bölgede egemenliğini sürdüren Urartulara ait anıtsal kaya 
kapılarının içinde yer alan çivi yazılarından yola çıkarak 
bu yapıların amacını ve bölge halkının dini inanışı 
çerçevesinde bu kaya nişine yüklediği anlamı 
öğrenmekteyiz. Urartu kaya tapınaklarında kapıların 

kullanılması, mimari unsurların ana kaya üzerinde 
uygulandığının ilk kanıtı olması bakımından önemlidir. 

Urartu anıtsal kaya kapılarının genel olarak 
incelediğimizde, kaya mezarlarda gördüğümüz yalınlıkta 
olduğu ve yerleşim dışında yapıldıkları görülmektedir. 
Kaya cephesinde anıtsal boyutlarda bulunan kapı 
formundaki nişlerin dışında hiçbir mimari eleman ya da 
bezek içermezler. Bu anıtsal yapıların ön kısımlarında 
tapınımın gerçekleştirilebilmesi için bir alan ve bu 
kısımda çok sayıda nişler yer almaktadır. Nişlerin sadece 
tapınma amaçlı değil ata kültü ve yazıt amaçlı da 
kullanıldığı görülmektedir [16]. 

Anadolu kaya mimarisinde mimari formların tam 
anlamıyla kullanılmaya başlanması Phryg kültürüyle 
karşımıza çıkmaktadır. Demir Çağının güçlü kültürü olan 
Urartu kaya mimarisinde sadece kapı formu ve niş gibi 
mimari unsurlarla karşılaşılırken, Phryg kaya 
mimarisinde fasadlar, altarlar ve nişler gibi daha zengin 
bir mimariyle karşılaşılmaktadır [17].  

Phrygler, MÖ 12. yy başlarında Ege Göçleri ile 
birlikte, Macedonia ve Trakya’dan Boğazlar yoluyla 
Anadolu’ya gelen Thrak kökenli bir topluluktur. MÖ 12. 
yy’ da Hitit Krallığı’nın çöküşünü hazırlayan bu savaşçı 
toplum, hızlı bir şekilde doğu komşusu olan Urartu ve 
çöküşüne sebep olduğu Hitit kültürüyle eşdeğer bir 
kültürel düzeye ve büyük bir siyasi güce ulaşmıştır (fig. 
6). Tarih sahnesine karanlık yüzyıllar olarak 
adlandırabileceğimiz bir dönemde dâhil olan Phryglerin, 
sanatının ve gelişiminin Anadolu’nun Batısına mı yoksa 
Doğusuna mı dâhil olduğu tartışmalıdır [18]. E. Akurgal,  
Phrygler mimari kimliklerini Hellen kültürüne borçlu 
olduğunu savunmaktadır. Akurgal, Batının bağımlılığında 
kültürel bir etkileşimin sonucu olarak Phryg kaya 
mimarisini değerlendirmektedir [19]. F.Işık ise Phryg 
kültürünü yaratan gücün Batı’nın olmadığını, bu kültürün 
Doğu’nun etkisiyle geliştiğini düşünmektedir.  Hitit 
yontu sanatını ve Urartu kaya mezarları ile kaya 
tapınaklarını Phryg kaya mimarisiyle biçimsel ve işlevsel 
olarak karşılaştırarak bu sonuca ulaşmaktadır [20]. 
Phryg-Urartu sanat ilişkisinin varlığını F. Işık dışında 
C.F. Lehmann-Haupt, K.Bittel, M.N. Von Loon, Forbes, 
P. Demargne, P. Calmeyer, F.W. König, V.Sevin ve 
O.Belli de savunmaktadır [21]. Ancak N. Çevik, 
benzerlik, ilişki ve etkileşimin farklı kavramlar olduğunu 
vurgulayarak kaya mimarisinde etkileşimin düşünüldüğü 
gibi güçlü bir düzeyde olmadığını belirterek, her bir 
kültürün özgün detaylarına dikkati çekmektedir. Her 
kültürün kendi günlük yaşamında kullandığı mimariyi 
kayaya aktardığını belirten Çevik, Anadolu’da bulunan 
güçlü kültürlerin birbirlerinden farklı resimler çizmesi 
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sebebiyle, kültürler arası savunulan etkileşimin yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini önermektedir [22]. 

Phryg kaya mimarisinde çalışmalar yapan bilim 
insanları, kaya mezarlarının en erken örneklerini MÖ 
8.yy’ın son çeyreğine, geç olanları ise MÖ 6.yy’ın 2. 
yarısına tarihlendirmektedirler. Bu sebeple, Urartu kaya 
mezarları ile Phryg kaya mezarları arasında yaklaşık yüz 
yıllık bir farktan bahsetmek mümkündür [23]. 

Phryg kaya mezarları, yerleşimin bulunduğu kent 
kayalıklarında, kent dışında kalan kayalıklarda ve hatta 
yerleşim izine rastlanılmayan vadilerde dahi 
görülmektedir. Yalın bir cepheye sahip örneklerin yanı 
sıra alınlıklı ve apotropeik anlamı olan kabartmalı 
örnekleri de mevcuttur (fig. 7). Phryg kaya mezarlarının 
iç kısmında ahşap mimarinin ana kayaya işlendiği 
görülmektedir. Bu durum bize Phryglerin kendi konut 
mimarisini kaya mimarlığı için örnek aldığını 
göstermektedir [24]. Ancak Phrygler, konut mimarisini 
kayaya aktarırken Urartularda olduğu gibi doğrudan 
yansıtmamıştır. Urartu kaya mezarları salonlu ve çok 
odalı tasarlanırken Phryg kaya mezarları sadece ölünün 
yatırılabileceği ölçüde tek odalı olarak tasarlanmıştır 
[25].  

Anadolu kaya mimarisinde Phryg açık hava kaya 
tapınaklarının önemi büyüktür. Kaya mimarisinde 
görkemli cephenin kullanımı Phryg kaya tapınakları ile 
başlamıştır. Akroterli, beşikçatılı fasadlarla, geleneksel 
ahşap mimarisi ile küçük eserlerdeki textil stilinin ana 
kayaya işlenmesiyle kaya mimarisinde abartılı anıtsal 
cephe ve zengin bezeme kültürünün temelleri atılmıştır 
[26] (fig. 8). Yüksek kaya kütlelerinin yüzeyinde, kaya 
boyunca yükselen ve hemen hemen bütün kaya yüzeyini 
kaplayan anıtsal fasadlar, devasa ölçüleri ve özenle 
seçilmiş coğrafi konumlarıyla çok uzak mesafelerden 
bütün ihtişamıyla görülmektedir. Bu anıtların hepsinde 
cepheyi oluşturan mimari elemanlar; çoğunlukla 
geometrik meander motifleri, bazen de bitkisel motifler 
ya da hayvan figürleriyle bezenmiştir. Kabartma ve oyma 
olarak işlenen bu motifler, kayanın ihtişamını arttırırken 
aynı zamanda sert yapısını da yumuşatmıştır.  

Phryg kaya tapınaklarının genel özelliklerini 
özetleyecek olursak; görkemli anıtsal cephelere 
sahiptirler, Urartularda olduğu gibi sadece kapıdan 
oluşmazlar, tapınak mimarisinden kayaya aktarılan üçgen 
alınlık kullanılmaktadır. Tapınağın tüm cephesinde 
görkemliliğin devam etmesi için geometrik bezeklere yer 
verilmektedir. Kaya tapınaklarının merkezinde yer alan 
ana nişin çerçevesinden kanat kısımlarına kadar ahşap 
mimarinin taklit edildiği görülmektedir, niş içleri 
Urartu’daki gibi boş bırakılmamış bu kısımlarda tanrıça 
Kybele kabartmasına yer verilmiştir [27].  

5. Anadolu’da farklı Bölgelerdeki Örnekler 
Işığında Anıtsal Kaya Mimarisi 
 

5.1 Paphlagonia Bölgesi Anıtsal Kaya Mimarisi 

Phryglerin geliştirmiş olduğu mimari anlayış, 
Anadolu kaya mimarisinde mimari formların yaygın 
olarak kullanıldığı bir süreci başlatmıştır. Bu süreç 
içerisinde birçok bölge bu mimari anlayışı kendi yerel 
kültürüyle sentezleyerek kaya üzerine aktarmıştır. 
Paphlagonia Bölgesi’ de kendi kaya mimari geleneğini 
Phryg kaya mimarisinin temelleri üzerinde oluşturmuştur 
[28].  

Paphlagonia Bölgesi, antik kaynakların aktarımları 
ve arkeolojik veriler ışığında sırasıyla Hitit, Phryg, 
Kimmer, Lidya ve Pers egemenliklerinin ardından; 
Hellenistik Dönemde Bithynia ve Pontus krallıklarının 
egemenliğine girmiş ve Hellenistik dönem sonrasında 
bölgeye Roma hâkim olmuştur (fig. 9). Bu tarihsel süreç 
içerisinde Paphlagonia kaya mimarisinin gelişimi ve 
değişimi, bölgeye egemen kültürlerin izlerini 
taşımaktadır. Bütün bu etkiler yerel anlayışla 
sentezlenerek Anadolu kaya mimarisi içinde yeni bir 
mimari ve bezeme anlayışı oluşturulmuştur.  

Paphlagonia kaya mezarların cepheleri, sade 
örneklerin yanı sıra cephesinde bir ile beş arasında 
değişen sütun bulunan ve beşik çatılı ya da düz damlı bir 
üst yapıya sahip, ahşap konut taklidi bir mimariye 
sahiptir (fig. 10). Kaya mezarların cephelerinde en fazla 
dikkat çekici mimari taşıyıcı öge sütun başlıklarıdır. Kaya 
mezarların cephelerinde, yerel mimari geleneğin yaratısı 
olan dörtgen başlıklar ile Pers sanatı etkili boğa formlu 
sütun başlıkları yaygın olarak görülmektedir. Bunun 
dışında Hellen sanatı etkili bitkisel bezemeli sütun 
başlıkları da görülmektedir [29]. Bölgedeki kaya 
mezarlar geleneğinde iki ana plan karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki bölgede az sayıda görülen ve mimari 
olarak bir bütünlük göstermeyen tek odalı kaya mezar, 
diğeri ise çok odalı kaya mezardır [30]. 

Bölgede kaya mezar geleneğinde görülen anıtsal 
kaya mimarisi aynı şekilde kaya tapınaklarında da 
görülür. Bunlar Phryg etkisidir. Kaya üzerinde Phryg 
kaya tapınaklarının vazgeçilmez unsuru olan alınlığın 
bulunması ve cephede tanrıça figürünün yerleştirilmesi 
için büyük bir nişin yer alması bu etkileşimi 
kanıtlamaktadır. Bölgede Roma Dönemine ait kaya 
mimarisi de görülmektedir. MS 2.yy ile MS 3.yy’a 
tarihlendirilen bu yapılar kaya tapınağından çok ölü kültü 
içerisinde değerlendirilmektedir [31]. Sonuç olarak; 
Phryg etkisinin görüldüğü Paphlagonia kaya mimarisi, 
MÖ 5. yy. başlarından, Geç Hellenistik ve Roma 
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Dönemine kadar mimari ve bezemede özde aynı, 
ayrıntıda farklı anlatımlarla kesintisiz olarak 
görülmektedir. 

5.2 Lykia Bölgesi Anıtsal Kaya Mimarisi 

Anadolu’nun en zengin mezar çeşitliliğine sahip olan 
Lykia Bölgesinde, kaya mezarlar MÖ 6. yy’dan itibaren 
görülmeye başlar. Coğrafi konum olarak Phrygia 
Bölgesine yakın olmasına rağmen bu mezar türleri, iki 
yüz yıl gibi bir zaman aralığından sonra bölgede 
görülmeye başlamıştır (fig. 11). Lykia Bölgesinde, Pers 
egemenliğinin ardından bu tür mezarların görülmeye 
başlanması, doğuda daha fazla örnekleriyle 
karşılaştığımız bu mezar çeşidinin Perslerle beraber bu 
bölgeye tanıtılmış olabileceğini düşündürmektedir [32]. 
Bölgede MÖ 6. yy öncesinde kaya mezarlarının 
görülmemesi, Lykia’da soylular için anıt mezar 
yapımının kaya mezarlarla başlamadığını göstermektedir.  

Her bölgenin kendine özgü özelliği olduğu gibi 
Lykia Bölgesinin de yerel mimari özellikleri 
bulunmaktadır. Lykia Bölgesinde, nekropolis alanı bir 
kent mimarisi gibi planlanmış, birbirleriyle bağlantılı 
adeta mezar mahalleleri oluşturulmuştur [33] (fig. 12). 
Lykia Bölgesinin kaya mezarları, hareketli cepheleriyle 
akropolün düz kayalıklarını bezeyen ve dolayısıyla 
bulunduğu kente de mimari zenginlik katan bir görsel 
kaygıdır. Adeta akropolis üzerinde ihtişamlı bir ölü kenti 
oluşturulmuştur [34]. En erken olanları MÖ 6.yy’a 
tarihlenen ve görüntü olarak sivil ahşap yapıları taklit 
eden Lykia kaya mezarları yüksek teknik beceri taş 
işçiliğinin görsel kanıtıdır. Urartu ve Phrygia kaya 
mimarisinde rastlamadığımız bir teknik Lykia Bölgesinde 
dikkatimizi çekmektedir. Ana kayanın çürük ve yapılacak 
olan bezeme için yetersiz olduğu durumlarda o kısım ana 
kayadan farklı bir malzemeden yapılmış bir cephe ile 
kaplanabilmektedir. Bu durum Lykia Bölgesinin kaya 
mimarisi ve taş işçiliğinde ulaştığı noktayı bize 
göstermektedir [35].  

Bölgedeki kaya mezarların cepheleri oldukça zengin 
süslemelere sahiptir. Erken örneklerin yalınlığı karşısında 
kaya yüzünde tapınak cephelilerden ev cephelerine kadar 
çeşitli versiyonlar görülmektedir. Dış cephede görülen bu 
çeşitlilik ve tasarıma karşın Lykia kaya mezarlarının ölü 
odaları tam tersine yalın ve basit yapılmıştır [36].  

Anadolu’nun en kayalık coğrafyalarından birine 
sahip olan Lykia Bölgesi, kaya mimarlığı konusunda 
aslında kendisini zorunluluktan geliştirmiştir. Onların, 
sarp kayalık akropolis tepelerinde mekânlar oluşturması 
ve bu kayalıkların cephesini ölü mimarlığına ayırması 
doğa şartlarının Lykialılar üzerindeki bir etkisidir. Ancak 
kaya mimarisinde gelişmiş olan bu bölgede Urartu ve 

Phrygia Bölgelerinden bildiğimiz anıtsal tapınım alanları 
görülmemektedir. Basit kaya cephelerine küçük nişlerin 
yerleştirilmesiyle oluşturulan alanlar, ölü kültüne yönelik 
mekânlardır [37]. 

5.3 Pontus Krallığı – Amaseia Kenti Kaya Mezar 
Örneği 

Helenistik Dönemde Anadolu’nun önemli 
krallıklarından birisi olan Pontus Krallığında da kaya 
mimarisine rastlanmaktadır. Pontus Krallığı, Pers 
satraplarından I.  Mithridates tarafından MÖ 301 yılında 
Amaseia’da (Amasya) kurulmuştur (fig. 13). 
Amaseia’nın Pontus Krallığı’nın başkenti olmasıyla 
birlikte, Harsena dağının yamacına anıtsal kaya mezarları 
inşa edilmiştir. Kurucu Kral I. Mithridates Ktistes’den, I. 
Pharnakes’e kadarki beş krala ait bu kaya mezarların 
yükseklikleri 8 - 15m arasında değişmektedir. Anadolu 
anıtsal kaya mezar mimarisinin öncüsü olan Phryg ve 
komşu bölge Paphlagonia kaya mezar mimarisinden 
etkilenmiş olan Amaseia kaya mezarları, birbirleri 
arasında kronolojik gelişim izlemektedir. Bu mezarlar 
içinde en geç olanının mimari üslubu yerel özelliğe 
sahiptir. Diğerlerine göre daha geç döneme tarihlendirilen 
kaya mezarın, üst kısmının tonoz biçiminde yuvarlak 
hatlara sahip olması ve “U” şeklinde açılan koridorlarla 
ana kayadan kopartılması Pontus Bölgesi kaya 
mezarlarının özgün mimarisini bize göstermektedir [38]. 

5.4 Kilikia Anıtsal Kaya Mimarisi; Adamkayalar 
Örneği 

Kuzeyinde Toroslar, güneydoğusunda Amanos 
Dağları ve güneyinde Akdeniz tarafından sınırlandırılmış 
Anadolu’nun doğu Akdeniz sahillerinde yer alan bölge, 
Eski Çağ’da “Kilikia” olarak adlandırılmaktadır. Kilikia 
Bölgesi, Korakesion (Alanya) ve Alexandria Kat Isson 
(İskenderun) arasında kalan bölgeyi oluşturmaktadır (fig. 
14). 

Bölgenin, coğrafi yapısı göz önünde 
bulundurulduğunda Dağlık Kilikia (Cilicia Trakheia) ve 
Ovalık Kilikia (Cilicia Pedias) olmak üzere iki bölüme 
ayırılarak tanımlandığı görülmektedir. Strabon’un bölge 
hakkındaki tanımı şöyledir: “…Tauros’un dışında kalan 
Kilikia’ya gelince: Onun bir parçası Trakheia ve diğeri 
Pedias olarak adlandırılır. Trakheia’yı soracak 
olursanız, kıyısı dardır ve düzlük toprağı yoktur veya 
ancak tek tük vardır…[39]. Bu tanıma göre; Dağlık Kilikia, 
Korakesion (Alanya) ve Lamos (Limonlu) nehirleri 
arasında kalan bölgeyi; Ovalık Kilikia ise Lamos Nehri 
ile Alexandria Kat Isson (İskenderun) kenti arasındaki 
bölgeyi oluşturmaktadır.  
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Dağlık Kilikia Bölgesi kendi içerisinde üç bölüme 
ayrılmaktadır: Kalykadnos (Göksu) ve Lamos nehirleri 
arasında kalan bölge Doğu Dağlık Kilikia (Olba 
Territoriumu), Kalykadnos Nehri ile Korakesion arasında 
kalan bölge ise kendi içinde Orta ve Batı Dağlık Kilikia 
olarak ayrılmaktadır [40]. 

Özellikle Dağlık Kilikia’nın coğrafi yapısı kaya 
mimarisinin gelişmesine daha elverişlidir. Aslında Lykia 
Bölgesinde karşılaştığımız jeolojik yapının yaşama etkisi 
Kilikia Bölgesi içinde geçerlidir. Bu bölgede, kaya 
mimarisinin Hellenistik Dönemden itibaren kullanıldığına 
dair elimizde güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu 
kanıtlardan en dikkat çekici olanı Mersin İli, Erdemli 
İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şeytanderesi 
Vadisindeki Adamkayalar kabartmalarıdır. Bu 
kabartmalar, Anadolu’da on bir tablonun bir arada 
verildiği bilinen tek örneğidir. (fig. 15). Bu tablolar 
içerisinde Yunan ikonografisinin bir etkisi olarak dört 
adet kline sahnesi, bir adet kurban sahnesini anlatan keçi 
tutan adam figürü ile bölgenin askeri rolünü vurgulayan 
asker kabartmaları ile iki tarafında figürlerin yer aldığı bir 
sunak yer almaktadır. Ana kaya yüzeyine işlenen bu 
kabartmalardan yola çıkarak söz konusu yerin kült amaçlı 
kullanıldığı düşünülmektedir. Aediculalar içerisinde yer 
alan kabartmalarda kline sahnesi ile veda sahneleri konu 
olarak aktarılmaktadır. Vadinin içerisinde gizemli bir 
kaya kompleksi görünümüne sahip olan bu mekân, 
kabartmalarda betimlenen ölülerin yakınları tarafından 
dini ritüellerini gerçekleştirdiği bir amaca hizmet 
etmektedir. Söz konusu rölyeflerin işlendiği ana kaya 
yüzeyinde bilinçli olarak oluşturulmuş oyukluklar ve bu 
kaya kompleksi içerisinde bulunan sunak bu durumu 
kanıtlar niteliktedir. Sunağın cephesinde görünen yanık 
izleri bu mekanın kült amaçlı kullanıldığına dair önerileri 
güçlendirmektedir [41] (fig. 16) .  

Anadolu’nun diğer bölgelerinde kaya anıtlarının 
cephe tasarımlarında görünen anıtsal mimari tasarımın bir 
yansıması da Adamkayalar Kabartmalarında karşımıza 
çıkmaktadır. Söz konusu kabartmaların cephe 
tasarımlarını iki ana başlık altında incelemek 
mümkündür. Buna göre birinci grubumuzu heykeltıraşlık 
stillerinden ve cephe tasarımında kullanılan mimari 
elemanlardan yola çıkarak mezar stelleri grubu 
oluştururken, ikinci grubumuzu tapınakların cephe 
tasarımlarının ana kayaya yansıtıldığı örnekler 
oluşturmaktadır. 

Mezar stelleri grubu altında incelediğimiz 
kabartmaları, cephe tasarımlarındaki farklılıktan yola 
çıkarak iki alt başlık altında gruplandırmak mümkündür. 
Bu ayrıma göre birinci grubumuzu pilaster sütun ve 
profilli başlık üzerinde arşitravın bulunmadığı direk 

alınlığın yer aldığı kaya anıtları, ikinci grubumuzu ise 
pilaster sütun ve profilli başlık üzerinde arşitrav ve 
alınlığın yer aldığı kaya anıtları oluşturmaktadır.   

Adamkayalar Kabartmalarının cephe tasarımlarından 
yola çıkarak oluşturduğumuz gruplandırmada ikinci ana 
başlığımızı tapınak cephe tasarımından öykünerek 
yapılan örnekler oluşturmaktadır. Özellikle tapınak 
mimarisinden aşina olduğumuz alınlıklar, pilaster 
sütunlar ve sütun başlıkları söz konusu kaya anıtlarının 
cephe tasarımlarında karşımıza çıkmaktadır. 
Adamkayalar Kabartmalarının içerisinde tapınak 
mimarisinden etkilenilerek yapılan bu kaya anıtlarının 
cephe tasarımlarında mimari farklılıklar görülmektedir. 
Mimari düzenlerin (Dor, Ion, Korinth)  yapıların cephe 
tasarımına uygulandığı esnada her mimari elemanın bir 
işleniş sırası bulunmaktadır. Ancak, Adamkayalar 
Kabartmalarında bu grup altında incelediğimiz kaya 
anıtlarının cephe tasarımında mimari elemanlarının 
yerleştirilmesinde farklılıklar görülmektedir. Hatta olması 
gereken bazı mimari elemanların cephe tasarımında 
uygulanmadığı görülmektedir. Adamkayalar 
Kabartmaları içerisinde bazı kaya anıtlarının cephe 
tasarımında friz bloğunun yerine diş sırasının 
kullanılmıştır. Bu tarzda bir tasarımın Anadolu’da farklı 
bölgelerde örnekleri mevcuttur. Ancak Adamkayalar 
Kabartmalarının da içinde yer aldığı Doğu Dağlık Kilikia 
Bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda henüz böyle 
bir cephe tasarımına sahip kamusal yapıya 
rastlanılmamıştır. Bu durum Kilikia Bölgesinin genel 
mimari üslubunu anlamamızda ve Anadolu’daki diğer 
örneklerle olan etkileşimini görmemizde kaya anıtlarının 
önemini bize göstermektedir.  

Adamkayalar Kabartmalarının, bazı örneklerin 
üzerlerinde bulunan yazıtlardan, yazıtı olmayan 
kabartmaların stilistik detaylarından [42] ve morfolojik 
yapılarından [43] yola çıkılarak tarihlendirildiği 
görülmektedir. Bu tarihlendirme kriterlerinden özellikle 
yazıtlar arkeolojik çalışmalarda bizlere daha kesin bir 
tarihlendirme önerisi sunmaktadır. Adamkayalar 
kabartmalarında tespit edilen yazıtlar için Cennet-
Cehennem mevkii de bulunan Korykion Antron 
Tapınağının duvarındaki rahip listeleri önemli bir 
referans sağlamıştır. Bu referanstan ve diğer bilimsel 
çalışmalardan yola çıkılarak Adamkayalar kabartmaları 
MÖ 2.yy ile MS 2.yy aralığına tarihlendirilmektedir [44]. 
Bu tarih aralığı Hellenistik Dönemden, Erken ve hatta 
Orta İmparatorluk Dönemine kadar ki süreci 
kapsamaktadır. Bu süreç, verilen tarih aralıklarında Doğu 
Dağlık Kilikia Bölgesinin ana kaya mimarisinin 
gelişimini ve yerel heykeltraşlık işçiliğini bize 
göstermektedir.     
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6. Değerlendirme 

Ana kayanın dini bir misyon kazanarak kullanılmaya 
başlanması Hititlerle birlikte başlamıştır. Yazılıkaya açık 
hava tapınağı, bu durumun hiç şüphesiz Anadolu’daki en 
önemli kanıtını bize sunmaktadır. Ancak ana kaya anıtları 
üzerinde mimari formların tercih edilmesi ise Urartularla 
birlikte olmuştur. Urartu açık hava tapınaklarında görülen 
kapı biçimindeki nişler bunun birer kanıtıdır. 
Urartuluların kaya mezar ve açık hava tapınaklarında 
sadelik ön plandayken, Demir Çağı’nın diğer bir önemli 
kültürü olan Phryglerde, anıtsal kaya yapılarında 
görkemli cephenin kullanıldığı görülmektedir. Klasik 
bilinen mimari formlar ve bezemeler ilk olarak Phryg 
kaya anıtları üzerinde kullanılmışlardır. Phryg kaya 
mimarisinde kullanılan alınlıklı cephe, meanderler ve 
ahşap ile tekstil işçiliğinden yansıyan bezekler bunu 
kanıtlamaktadır.  

Günümüzde doğadaki en sağlam yapı malzemesi 
olan kayanın, kullanıldığına dair kanıtlar birçok bölgede 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu çalışmada ele 
aldığımız Paphlagonia, Lykia, Pontus ve Kilikia 
Bölgelerinde anıtsal kaya yapılarına yer verildiği ve bu 
kaya anıtlarında mimari formların tercih edildiği 
görülmektedir. 

Paphlagonia Bölgesi, kaya mimarisinde ağırlıklı 
olarak Phryg kültürünün etkisi görülmektedir. Ayrıca 
zamanla o bölgede hâkimiyet kuran diğer uygarlıklarında 
kültürlerini Paphlagonia Bölgesi sentez halinde anıtsal 
kaya mimarisine yansıtmıştır. Kaya mezar ve açık hava 
tapınaklarında görülen Phryg etkisi alınlık, sütun 
başlıklarındaki Pers ve Hellen etkisi bunun en önemli 
kanıtıdır. Bölgede bu kültürlerin yansıması dışında, yerel 
mimari anlayışın yansımasını da görmekteyiz. 
Paphlagonia Bölgesi’nin kaya mezarları cephesinde 
bulunan beş sıra sütun ve bu sütun başlıklarındaki 
dörtgen form bölgenin yerel özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Anadolu’nun zengin mezar çeşitliliğine sahip olan 
Lykia Bölgesinde, kaya mezar geleneği Phryg Kültürüyle 
kıyasladığımızda iki yüz yıllık bir ardan sonra görülmeye 
başlamaktadır. Phryg kültürünün anıtsal ve görkemli kaya 
anıtlarının etkisinin bu bölgede geç karşılaşılması 
bölgeler arası etkileşim açısından düşündürücüdür. 
Bölgenin coğrafi yapısı kaya işçiliğinin gelişmesini 
sağlamıştır. Kentin akropolisinde hareketli cepheleri ve 
birbirleriyle olan bağlantıları sebebiyle adeta bir ölü kenti 
oluşturulmuştur. Görüntü olarak sivil ahşap yapılarını 
taklit eden Likya kaya mezarları, adeta yüksek teknik 
beceri ve taş işçiliğinin görsel kanıtıdır. Ancak dış 
cephede görülen bu çeşitlilik ve tasarıma karşın Lykia 
mezarlarının iç kısımları tam tersine yalın ve basit 
yapılmıştır. 

Helenistik Dönemde Anadolu’nun önemli 
krallıklarından birisi olan Pontus Krallığında da kaya 

mimarisine rastlanılmaktadır. Bölgedeki kaya 
mimarisinde, Phryg ve Paphlagonia Bölgelerinin, kaya 
mezar mimarilerinin etkileri görüldüğü gibi yerel 
özelliklerde karşımıza çıkmaktadır. Ana kayanın “U” 
biçiminde oyularak yapılan kaya mezar Pontus 
Bölgesi’nin yerel özelliğidir. 

Bu makalede seçilen kültürlerin sonuncusu Kilikia 
Bölgesidir. Doğu Akdeniz’de yer alan bu bölge, MÖ 
16.yy’dan Geç Antik Döneme kadar birçok kültüre ev 
sahipliği yapmıştır. Bu süreç içerisinde farklı kültürlerin 
etkisi Kilikia Bölgesi’nin mimari anlayışını 
şekillendirmiştir. Bölgede kaya mimarisinin 
kullanıldığına dair Hellenistik Döneme tarihlendirilen 
önemli kanıtlar bulunmaktadır. Adamkayalar 
Kabartmaları bölgede bu döneme tarihlendirilen önemli 
kaya anıtlarındandır. Anadolu’da Urartu ve Phryg 
kültürleriyle başlayan anıtsal cephe tasarımına sahip kaya 
anıtlarının bölgedeki önemli bir örneği olan bu 
kabartmaların benzer örneklerini Suriye’de karşımıza 
çıkmaktadır. On bir tablonun da bir arada bulunduğu bu 
örnek, stilistik detayları ve cephe tasarımlarında bulunan 
mimari elemanları ile bölgenin yerel heykeltraşlığı ile 
mimarisini anlamamızda önemli veriler sunmaktadır.  

Ana kayanın kullanımının, insanlık tarihi kadar eski 
olması ve daha sonraları farklı bir misyon kazanarak 
kullanılmaya başlanması, zamanla Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde ve kültürlerinde görülen anıtsal kaya 
mimarisinin görülmesini sağlamıştır. Bölgelerin etkileşim 
içerisinde bulunduğu kültürlerin, mimari anlayışlarından 
yola çıkarak kendi yerel mimari stillerini oluşturduğu 
görülmektedir. Kültürler arasında, etkileşim ve benzerlik 
ilişkisi kurulurken bölgelerin kendi yerel özellikleri ve 
etkileşim sonucu oluşturdukları mimari anlayış detaylı 
olarak incelenmelidir. Yalnızca kullanılan malzemeden 
yola çıkılarak kültürler arası kurulmaya çalışılan ilişki 
yanlış bir sonuca götürür. Dünyada jeolojik özellikler 
açısından birbirlerine benzeyen coğrafyalarda aynı 
malzemenin kullanımı kaçınılmazdır.  

*Söz konusu kaya anıtları, Mersin Üniversitesi BAP 
Koordinasyon Biriminin desteğiyle, 2016-2-TP2-1824 
no’lu proje kapsamında incelenmişlerdir. Doğu Dağlık 
Kilikia Bölgesindeki kaya anıtlarının cephe tasarımında 
yer alan mimari elemanlar Recep Sezer TAŞKIRAN 
tarafından yüksek lisans tez çalışması olarak 
hazırlanmaktadır.   

 

Kısaltmalar 

MÖ :  Milattan Önce 
MS : Milattan Sonra  
yy : Yüzyıl 

 
 

 
 

46



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

Kaynaklar 

1. M. Özdoğan, Anadolu’nun Tarih Öncesi, Arkeo Atlas, 
28-122, 2011. 

2. M. Özdoğan, Anadolu’nun Tarih Öncesi, Arkeo Atlas, 
28-122, 2011. 

3. C. B. Aydınbek, Ekolojik Ortamın İnsanın Kültürel 
Gelişimine Olan Etkileri ve Akdeniz Bölgesi Paleolitiği 
Açısından Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), p. 62, 1998, Ankara. 

4. M. Özdoğan, Anadolu’nun Tarih Öncesi, Arkeo Atlas, 
28-122, 2011. 

5. M. Özdoğan, Anadolu’nun Tarih Öncesi, Arkeo Atlas, 
28-122, 2011. 

6. M. Özdoğan, Anadolu’nun Tarih Öncesi, Arkeo Atlas, 
28-122, 2011. 

7. K. Schmidt, Göbekli Tepe, Arkeo Atlas, 64-65, 2011. 
8. S.Çilingir, Hitit Tapınak Kentleri (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), p.127-131, 2011, İzmir. 
9. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 

Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

10. K. Köroğlu, Doğu Anadolu’da Kaya Mezar 
Gelenekleri, Arkeo Atlas, 2011, 470-472. 

11. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

12. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

13. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

14. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

15. O. Belli, Anıtsal Kaya Kapıları, Arkeo Atlas, 455-456, 
2011. 

16. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

17. T. Sivas, Eskişehir’den İki Yeni Phryg Kaya Mezarı, 
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt:1, 
123-133, 1999. 

18. F. Işık, Uygarlık Anadolu’da Doğdu, p. 275-276, 
İstanbul, 2012. 

19. E. Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, p. 269, Ankara, 
1997. 

20. F. Işık, Uygarlık Anadolu’da Doğdu, p. 276, İstanbul, 
2012. 

21. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 

Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

22. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

23. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

24. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

25. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

26. T. Işıklar, Frig Yontu Sanatı ve Etkileşimleri. 
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, p. 54, 2008, İzmir. 

27. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

28. F. Işık, Uygarlık Anadolu’da Doğdu, İstanbul, 2012. 
29. F.E. Dökü, Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları ve 

Kaya Tapınakları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
2008, Antalya. 

30. F.E. Dökü, Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları ve 
Kaya Tapınakları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
2008, Antalya. 

31. F.E. Dökü, Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları ve 
Kaya Tapınakları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
2008, Antalya. 

32. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

33. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

34. H. İşkan – N. Çevik, Tlos 1997, XVI.AST 1996, 423-
442, 1998. 

35. H. İşkan – N. Çevik, Tlos 1997, XVI.AST 1996, 423-
442, 1998. 

36. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

37. N. Çevik, Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin 
Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim 
Olgusunun Yeniden İrdelenmesi, OLBA VIII, 2003, 
213-250. 

38. R. Fleischer, The Rock-Tombs on the Pontian Kings in 
Amaseia (Amasya), (Yayınlanmamş Bildiri Metni), 
2009. 

47



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

39. Strabon, “Geographika” Antik Anadolu Coğrafyası, 
2009, İstanbul. 

40. S. Durugönül – Ü. Aydınoğlu – W. Held, Kilikia Adının 
Kökeni ve Bölgenin Önemi Üzerine Notlar, Mersin 
Arkeolojik Kazıları ve Araştırmaları, 2015, 7-9. 

41. S. Durugönül – S. Ozaner, Adamkayalar (Kilikia) 
Kabartmalarının Arkeolojik ve Morfolojik 
Değerlendirilmesi ve Korunmasına İlişkin Öneriler, 
AST 1, 1992, 527-546. 

42. S. Durugönül, Die Felsreliefs im Rauhen Kilikien, BAR 
Int. Ser. 511, 1989. 

43. S. Durugönül – S. Ozaner, Adamkayalar (Kilikia) 
Kabartmalarının Arkeolojik ve Morfolojik 
Değerlendirilmesi ve Korunmasına İlişkin Öneriler, 
AST 1, 1992, 527-546. 

44. S. Durugönül, Die Felsreliefs im Rauhen Kilikien, BAR 
Int. Ser. 511, 1989. 

 
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
	  

Fig.	1	Göbeklitepe	 (Alıntı	Yeri:	WordPress.com)	 Fig.	2	Hitit	Yazılıkaya	Açıkhava	Tapınağı
	 (Alıntı	Yeri:	Wikimedia.org)	

Fig.	3	Urartu	Harita																																																									
(Alıntı	Yeri:	touringturkey.com)	

Fig.	4	Urartu	Açıkhava	Tapınağı																																																							
(Alıntı	Yeri:	Arkeo	Atlas,	2011)	

48



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig.	7	Phrgia	Kaya	Mezar	Örneği																																																								 Fig.	8	Phrgia	Yazılıkaya	Açıkhava	Tapınağı																																																								
(Alıntı	Yeri:	atlasdergisi.com)	

Fig.	5	Urartu	Kaya	Mezar	Örnekleri																																																							
(Alıntı	Yeri:	Arkeo	Atlas,	2011)	

Fig.	6	Phrgia	Harita																																																									
(Alıntı	Yeri:	touringturkey.com)	

Fig.	9	Paphlagonia	Bölgesi	Harita																																																								
(Alıntı	Yeri:	Wikipedia.org)	

Fig.	10	Paphlagonia	Bölgesi	Kaya	Mezar	Örneği																																																								
(Alıntı	Yeri:	(Dökü 2008, 121-127) 

49



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

 

Fig.	12	Lycia Bölgesi Kaya Mezar Mimarisi 
Myra Örneği	(Alıntı	Yeri:	Wikipedia.org) 

Fig.	11	Lycia	Bölgesi	Harita																																																								
(Alıntı	Yeri:	Wikipedia.org) 

Fig.	13	Amaseia Kaya Mezarları Myra Örneği	
(Alıntı	Yeri:	tarihhaber.net) Fig.	14	Kilikia Bölgesi Coğrafi ve Bölgesel Sınırlar 

Fig.	15	Adamkayalar	Kabartmaları Fig.	16	Adamkayalar	Kabartmaları 

50



	
International Erdemli Symposium 2018 

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TURKEY 

 
	

Andrological Evaluation Examination and Assisted Reproductive Techniques in 
Goats 

Mehmet Borga Tırpan1* 
1Faculty of Veterinary Medicine, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Ankara University, Ankara, 

Turkey 
* Corresponding author. Tel.: +90 532 673 54 84, E-mail address: borgat@gmail.com 

 
Abstract 

Goat breeding has an economic importance specifically in developing countries in terms of fiber, milk and meat 
production. In order to reach the market demands, a thoroughly organized breeding program is required. While most 
breeders focus on the female part of reproduction management, male selection constitutes the overlooked half. Male 
selection through andrological evaluation examination, in other terms breeding soundness examination, allows a more 
definite selection of males with the integration of developing technologies such as thermography and ultrasonographical 
testicular degeneration index. After the male selection, semen collected from these bucks can be transported to other herds 
easily and genetic advance can be achieved in a shorter period of time with the help of assisted reproductive techniques. The 
backbone of assisted reproductive techniques is artificial insemination and it is the most common practice in the field level. 
However, there are still missing pieces in terms of andrological examination evaluation and assisted reproductive techniques 
in goats and future research is still required. This review will focus on selection of bucks and the advances in most 
commonly used assisted reproduction techniques in the field level.  

 
Keywords: Andrological Evaluation Examination, Assisted Reproductive Technologies, Breeding Soundness Examination, Goat  

 

1. Introduction 

Goats have a considerable economic importance in a 
wide scope of production systems [1, 2], especially in 
developing countries [3]. Their ability to use pastures and 
water efficiently and higher resistance to heat stress 
allows these species to be easily produced in a variety of 
climatic conditions [2, 3, 4]. In temperate climate, they 
are mainly used for dairy production, but they can also be 
used for meat and fibre production [2].  

In developing countries, goat breeding is the most 
sensible investment in terms of animal breeding. This is 
because of their high adaptability to harsh environmental 
conditions such as surviving on woody browses with 
infrequent watering [3, 5, 6]. Goats can be used to make 
the most of vast natural grasslands, regions where crop is 
not yet produced [3, 5].  

In order to increase and reach the market demand of 
goat products, an optimal litter size and breeding 
management granting the ability of breeding does at a 
given period should be aimed. Hence, management of 
breeding and reproduction through assisted reproductive 
technologies and animal selection carries utmost 
importance in goat breeding facilities [2, 7]. 
 
2. Reproductive Properties of Goats  

Goats are seasonally polyestrus animals and they ovulate 

spontaneously. Onset and length of the breeding season 
depends on latitude, climate, breed, food availability, 
presence of male and most specifically photoperiod. In 
temperate regions they are considered seasonally polyestrus 
with breeding period during fall and winter, while in 
tropical regions they can be continuous breeders [2, 7]. The 
main environmental factor affecting seasonal breeding in 
temperate regions is the change in day length, which is 
called photoperiodism. Photoperiodic control of 
reproduction in goats is mediated by circadian secretions of 
melatonin by the pineal gland. The pineal gland secretes 
melatonin during night influencing the pulse of 
gonadotropin-releasing hormone and hypothalamic-
pituitary-gonadal feedback activity. In our indigenous goat 
breed, Angora, both season and nutrition affect the 
ovulation rate. Angora goats usually have a single 
ovulation, however they may have two if they are 
maintained under very good nutritional conditions [2].  

The male reproductive system consists of a pair of extra-
abdominally located testes suspended in the scrotum, a 
fibroelastic penis and accessory sex glands [8]. The testes 
are already placed in the scrotum at the time of birth [8, 9]. 
Testes suspend vertically in the scrotum with the head of 
epididymis located at the proximal end of the testes and its 
tail extending towards caudal poles. The testes of a buck 
weighs approximately 130-160 grams each. The penis has a 
sigmoid flexure located caudal to the spermatic cord and a 
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urethral process is located to project 2-3 cm beyond the 
glans penis [8]. Bucks have all three accessory sex glands, 
vesicular seminalis being the largest. Prostate is 
disseminated and surrounds the wall of the pelvic urethra. A 
pair of bulbourethral glands are situated caudal to the 
prostate and on the dorsal surface of the urethra [8, 10].  

 
2.1. Estrus Cycle 

During the breeding season, does undergo several 
successive estrus cycles and the number of these cycles 
depend on length of breeding season and goat breed. The 
average duration of estrus cycle is 21 days, varying from 17 
to 25 days [2]. 

In terms of endocrine regulation the estrus cycle can be 
divided in two phases: follicular and luteal phase. During 
the follicular phase, a wave of follicle development 
resulting in the ovulatory follicle occurs and it involves 
maturation stage of gonadotropin-dependent follicles until 
ovulation. The follicular growth is stimulated by FSH 
secreted by the pituitary gland. Out of the developing 
follicles, only 2 or 3 follicles reach 4 mm diameter. These 
follicles enter the dominance phase. With the LH increase 
they enlarge to 6-9 mm reaching pre-ovulatory stage. The 
other follicles degenerate. The bigger follicles secrete 
estradiol 17β, and this secretion induces estrus behavioural 
changes, which contains two phases: proceptivity and 
receptivity. The former means the doe seeks and stimulates 
the male partner, while the latter consists of standing heat 
which leads to immobilization during male nudging 
followed by mounting and copulation. The duration of 
estrus behaviour is approximately 36 hours varying from 24 
to 48 hours [2]. However, Angora goats are known to have 
one of the shortest estrus durations, lasting approximately 
22 hours [2, 11, 12]. The estradiol 17β secretion also causes 
physiological changes such as congestion and edema in 
vaginal, cervical and uterine mucosa [13]. At the same time 
uterine, cervical and vaginal glands secrete aqueous mucus, 
which is clear at the beginning of estrus and becomes more 
viscous and compact within the duration of estrus. The 
increase in viscosity of this secretion allows sperm 
penetration and migration through cervix [2].  

The following increase in GnRH secretion causes a pre-
ovulatory LH surge which, 20-26 hours later, induces 
ovulation and luteinization of follicular cells. With 
ovulation the luteal phase is initiated. The cells of the 
ovulating follicle start forming corpus luteum (CL) 
approximately 5 days after the onset of estrus. These cells 
secrete progesterone which gradually increases in the blood 
stream (metestrus) and remain at a high level (>1 ng/ml) for 
16 days (diestrus). During the progesterone dominant luteal 
phase, follicular development continues in a wave-like 
manner without the ovulation outcome as a result of 
progesterone effect. In addition, the rise in progesterone 

level inhibits the cervical secretion mentioned before. By 
the 16-18th day of estrus, which is the end of the luteal 
phase, CL is regressed by the prostaglandin F2α secretion 
from the uterus, causing decrease in progesterone level [2]. 

 
2.2. Copulation and Gestation 

Copulation occurs during estrus, which precedes 
ovulation. As a result, there may be spermatozoa present in 
the female genital tract before the ovulation. The oocyte is 
viable for 10-25 hours after ovulation and is fertilized 
within a few hours in the ampulla of the oviduct. Fertilized 
ovum continues its journey in the oviduct while continuing 
dividing and reaches the uterus, at an early morula stage, 4-
5 days after estrus. The embryo is implanted in the uterus 
18 to 22 days after onset of estrus.  

The gestation lasts approximately 149 days and is 
dependent on the presence of a functional CL [2]. 
Therefore, if CL are removed or regressed the doe will not 
be able to maintain the pregnancy [2, 14]. The beginning of 
labour is induced 12-24 hours after a drastic decline in 
progesterone [2]. 

 
3. Andrological Evaluation Examination  

In goat breeding enterprises the reproductive capacity of 
a herd is dependent on the male used [3, 15]. Reproduction 
in males is mainly affected by nutrition, genotype, season, 
management and diseases [3, 16, 17, 18, 19]. 

For optimal production rates in farms, bucks with high 
breeding abilities and genetic potential for rapid and 
efficient growth should be selected. These bucks can be 
selected by the utilization of an andrological evaluation 
examination protocol and can enhance economical value of 
the herd [20]. This protocol also helps prevent infertility 
problems from forming in a herd [3, 21]. Andrological 
evaluation examination, also called breeding soundness 
examination, consists of a general physical examination, 
including a detailed assessment of reproductive organs and 
semen evaluation [7, 8, 20]. Semen assessment which 
includes volume, motility, concentration and morphology 
gives a general idea about breeding potential as well as 
freezability of the sample. Unlike bull andrological 
examination, buck andrological examination criteria are not 
yet fully developed or commonly used [3, 15, 22, 23].  

This evaluation should be done at least one month prior 
to the breeding season, so that replacement can be possible 
before it is too late [7, 8, 20, 21]. The success of bucks of 
different age and breed undergoing andrological 
examination is variable [22]. Consistent use of andrological 
examination may improve reproductive productivity by 
allowing early diagnosis of subfertility [3, 21, 25].  

 
3.1. Physical Examination 

During the physical examination, mainly body condition 
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score and structural soundness are assessed. In addition to 
these parameters, history of the buck in terms of past 
diseases and breeding performance should be evaluated. 
The age is also crucial; optimal breeding age of bucks is 
considered to be 6 months to 4 years [8, 20].   

Body condition score is scaled from 1 to 5 and in terms 
of reproductive performance and efficacy the optimal is 
known to be 3 to 3.5 [20, 24, 26]. It is also advised that the 
buck starts the reproductive season with 3.5 to 4 body 
condition score, as it will use considerable amount of body 
weight during the breeding season [21].  

In terms of structural soundness feet and legs have the 
utmost importance. Along with the health of hooves; teeth 
and eyes are substantial parameters [20]. Other diseases 
such as pneumonia, internal or external parasites and 
especially brucellosis should also be checked [8, 20].   

All breeder males should be tested serologically for the 
following agents which are main causes of infertility in 
males: Actinobacillus seminis, A. actinomycetemcomitans, 
Histophilus ovis, Heamophilus spp., Corynebacterium 
pseudotuberculosis ovis, B. melitensis and Chlamidophila 
abortus [8].  

 
3.2. Examination of Reproductive Organs 

This stage of andrological examination includes 
observation and palpation of penis, prepuce, scrotum, testis 
and epididymis as well as epididymal measurements [20, 
21].  

The prepuce and penis should be both inspected visually 
and by palpation to make sure there are no signs of injury, 
adhesions or other pathologies. Palpation of the accessory 
glands is not as easily done as in bulls; however it can be 
done using one or two fingers or by transrectal 
ultrasonography [8].  

Testicular traits are properties correlated with sperm 
production and animal fertility [3, 8, 27]. Scrotal shape and 
content are parameters closely related to fertility parameters 
[3, 8, 28, 29]. During palpation of testicles and scrotum; the 
testes should be firm, movable within scrotum and similar 
in size. During this examination, epididymis should also be 
palpated in terms of any hardening or swelling as it can be 
an indicator of important diseases such as brucellosis [7, 20, 
21].   

Scrotal circumference and testicular consistency is used 
to determine reproductive capacity because scrotal 
circumference is a method of measuring testicular mass and 
when combined with testicular consistency it can be an 
indirect indicator of spermatogenetic capacity [3, 7, 8, 21, 
30]. It was also shown that scrotal circumference is 
correlated to both age and body weight, with the latter being 
more significant [8, 20].  

Recently additional procedures have been introduced in 
this part of the andrological evaluation. These procedures 

include ultrasonographic imaging of the testes [8, 21].  
Up to date, ultrasonographic imaging has been used in 

bucks to determine testicular and epididymal measurements 
and testicular degeneration [31, 32]. The testicular echo-
texture can be used to understand the fertility [31]. Healthy, 
normal buck testes are homogenously echogenic [33]. The 
mineralization within the testicular parenchyma can be seen 
using ultrasonographic monitoring with dense hyperechoic 
areas and acoustic shadowing [32].  

A novel technology was introduced to examination of 
reproductive organs: Thermography. Even though no 
difference in term of scrotal temperature was observed 
among bucks examined [34], this method may give insights 
about inflammation in the area. Thus, further research in 
this topic is required.  

 
3.3. Semen Analyses 

Semen collection and analyses forms the last part of 
andrological evaluation examination. In bucks, semen is 
generally collected using artificial vagina or electro-
ejaculator [8]. Recently, a new semen collection method 
was described: Transrectal digital massage. In this method, 
after the feces is removed from the rectum, the seminal 
vesicles and ampulla are located. On this part of the 
reproductive organs, back and forth vigorous motion is 
applied and is continued for up to 5 minutes and thus semen 
is collected [35]. 

Artificial vagina is the preferred method of semen 
collection in goats [36]. However, the bucks should be 
trained to get accustomed to the method. The artificial 
vagina is prepared for collection in three steps: (1) warm 
water is placed in the artificial vagina (approximately 39 
°C), (2) air is added to form the pressure simulating the 
vagina, (3) the artificial vagina is lubricated. Semen sample 
is collected in the collection tube placed at the exit of the 
artificial vagina by guiding the penis into the artificial 
vagina without directly touching the penis [8].  

Electroejaculation is usually preferred in bucks which are 
not trained for the artificial vagina. This is an easy to use 
method for the practitioner if the animal is well restrained 
or sedated, however the semen sample obtained is not 
always in the optimal state. The sample collected using this 
method may be tainted with urine, may have a high volume 
but low concentration or higher concentrations of sodium 
and potassium [8].  

Semen quality is mainly determined by evaluation of 
spermatozoa motility, concentration and morphology [29]. 
Semen evaluation grants a general idea of testicular and 
epididymal function, allowing prevention of housing an 
infertile or subfertile animal [3, 37].  

Semen evaluations are mostly carried out by computer 
assisted semen analyses and flow cytometric evaluations 
[38]. 
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4. Assisted Reproductive Techniques  

Up-to date, assisted reproductive techniques frequently 
used in goats include; synchronization of estrus and 
ovulation, estrus detection methods and different 
insemination techniques.  

Controlling reproduction of goats by inducing ovulation 
via hormonal treatments, manipulation of photoperiod, 
modulation of estrus cycles bring about group kidding over 
a limited period of time [8]. 

Goat reproduction management presents these main 
advantages; synchronizing pregnancies to form a kidding 
period in a selected season and management of genetic 
resources [8]. 

 
4.1. Synchronisation 

In order to achieve synchronization of estrus and 
ovulation during breeding and/or non-breeding season, a 
variety of hormonal treatment programs have been 
established. The most commonly used programs include 
use of progestagens, eCG and/or prostaglandins [8]. Since 
seasonality of reproduction in goats is strongly dependent 
on photoperiodism, treatments with artificial light or 
melatonin implants have been developed. Melatonin 
implants provide short day effect, inducing sexual activity 
in males and females similarly to hormonal treatment [8, 
39]. As a method of photoperiodical induction of estrus, 
melatonin implants have been used to advance the 
beginning of the breeding season, however they are not 
sufficient to facilitate artificial insemination and their use in 
goats is still not yet fully formed [8, 40]. Thus, a 
combination of photoperiodic treatment and hormonal 
treatments or buck effect are usually preferred [8].  

The response to male effect is strongly influenced by 
strength of seasonality of the goats. In moderately seasonal 
breeds the male introduction may induce highly fertile 
ovarian activity in anovulatory does, while in highly 
seasonal breeds it may only advance the breeding season by 
a few weeks [7, 8, 41, 42].  

Adaptation of nutrition can modulate most reproductive 
cycle characteristics. Using developed nutritional strategies, 
optimization of ovulation rates resulting in an increase in 
potential litter size can be possible. The response of does 
exposed to males can be enhanced by nutritional planning 
as well as embryo survival and foetal programming of adult 
performance [8]. 

 
4.2. Estrus Detection 

In the past there have been many estrus detection 
methods described such as; pedometer-activity monitors, 
implantable impedance sensors, surface applied or 
implantable pressure sensors, electronic heat mount 
detector systems, tail paint and marking device worn by 

sexually active males [43, 44, 45]. The most commonly 
used estrus detection method in goats is use of teaser bucks 
[36].  

Ultrasonography is another method that can be used to 
determine the ovulation time in goats. Preovulatory follicles 
are follicles with diameter of more than 5-5,5 mm [46].  

A recent development in terms of estrus detection in 
goats is the use of thermographic imaging. Thermographic 
imaging allows estrus detection in a non-invasive manner. 
The vulvar areas of does in heat are approximately 2°C 
lower than the peri-vulvar areas [47].  

 
4.3. Artificial Insemination 

In goats, artificial insemination is usually performed 
using fresh semen because of the hardships faced during 
freezing or chilling semen [48]. When processing goat 
semen Tris-egg yolk-based extenders are most commonly 
used [36]. Since semen cryopreservation is a valuable 
technique for goat production allowing semen to be stored 
for later use [49], researchers are still trying (1) different 
extenders [50, 51, 52], (2) freezing protocols [51, 53] and 
(3) additives [49, 53] in order to increase cryosurvival of 
goat semen.  

Artificial insemination in goats result in acceptable 
pregnancy rates when fresh semen is used for vaginal or 
intra-cervical insemination and frozen semen is used for 
trans-cervical intrauterine or laparoscopic insemination. 
Insemination with fresh semen results in pregnancy rates 
close to natural mating while cervical insemination with 
frozen semen do not yield satisfactory results. With the 
laparoscopic insemination technique recently developed, 
better and more consistent pregnancy rates may be achieved 
even with frozen semen. Cervical insemination is the 
mostly preferred method in goats [48].  

If the doe is synchronized; the optimal timing for 
insemination, including laparoscopic procedure, is usually 
around 45 hours after progestagen device removal. [48].  

 
5. Conclusions 

In conclusion, usage of andrological examination 
technique carries utmost importance in selection of breeder 
bucks. Enhancing technology; ultrasonography, 
thermography, computer assisted methods and flow 
cytometry devices finding their place among andrological 
examinations aid in better determination of bucks’ breeder 
values. By means of these technologies integrating with 
andrological examination systematics, parameters such as 
genetic advance, determination of hereditary and 
contagious diseases, litter size, estimation of breeding value 
can be determined in a healthier manner and contribute to 
breeding of animals of economic value. The semen 
collected from bucks of which breeding values are revealed 
by innovative techniques can be used to inseminate females 
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and reaching genetically superior herds is simplified. With 
this vision in mind, future research in determining easily 
applicable technologies and forming a species-specific 
database should be pursued.  
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Özet 

Kültürel miraslar tarihin her noktasında bizlerin karşısına çıkmaktadır. İnsanoğlunun göçebe yaşamdan yerleşik 
hayata geçiş sürecinde ilk uğrak yerlerinden olan mağaralarda bıraktıkları eserler bunların ilk örnekleridir. Daha sonraki 
tarih sahnesinde açık alanda yapılan yapıların tümü ayrıca insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmış 
olduğu bütün alet edevatlar somut kültürel miras kavramı içine alınabilir. Yapılan yapıların ilk zamanlarda barınmak ve 
afetlerden korunmak amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Daha sonraları ise bu amaçların dışında güç ve gösteriş amaçlı 
yapıldığı görülmektedir. O zamanın şartlarına göre bu yapıların büyük emek ve ustalık içermesi ayrıca geçmişimizi 
bizlere yansıtan en önemli somut obje olmaları bu eserlerin önemini artırmaktadır. Tarihi ve kültürel mirasların önemli 
bir noktada bulunması hiç kuşkusuz dünya tarihinin inkâr edilemez değerleri olduğunu bizlere her alanda 
göstermektedir.  Geçmişten günümüze bizlere ışık tutan bu eserler doğal ya da doğal olmayan nedenlerden dolayı ya 
yok olmakta ya da çok büyük hasarlara uğramaktadır.  Bu nedenle kültürel mirasların korunması ve insanlık kimliğinin 
bir sonraki nesillere aktarılması önem arz etmektedir.  Tarihi eserlerin korunmasının yanında onarılması veya 
gerektiğinde yeniden inşa edilmesi için ilk yapılması gereken adım belgeleme çalışmalarıdır. Türkiye’nin üzerinde 
bulunduğu toprakların tarih boyunca çok fazla medeniyetlere ev sahipliği yapmasından dolayı birçok tarihi ve kültürel 
miras bu coğrafyada kendine yer edinmiştir. Mersin ilinin Silifke ilçesinde bulunan Uzuncaburç Antik Tiyatrosu 
Helenistik Çağ’dan beri ayakta kalmayı başarmış kültürel bir mirastır. Bu çalışma, insansız hava aracı kullanılarak elde 
edilen Uzuncaburç Antik Tiyatrosu’nun 3 boyutlu modelini ve belgelenmesini kapsamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Antik tiyatro, İnsansız hava aracı, Kültürel miras, Tarihi eser 

1. Giriş 

Tarihi eserler, bir toplumun geçmişte bıraktığı izlerin 
günümüze ulaşmasını sağlayan en önemli kalıntılardır. 
Önceki toplumların yaşayış biçimlerini anlayabilmemiz 
için önemli olan bu kalıntılar her insanın sahip çıkması 
gereken kültürel miraslardır. Kültürel miraslar ile her 
insan farkında olmadan bir bağlantı içerisindedir. Çünkü 
bu miraslar sayesinde elde edilen veriler, binlerce yıl 
önce yaşamış olan atalarımızın hangi coğrafyada 
yaşadığından nasıl hayatlarını devam ettirdiğine kadar 
birçok bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Konargöçer 
toplumlardan tutun yerleşik hayata geçmiş insanların ilk 
yaptıkları şey barınmak için bir yer inşa etmektir. Mimarı 
yapılardan veya temel yaşam ihtiyaçları gidermek için 
kullandıkları tüm çanak çömleklerden bu toplumlara ait 
izler görebilmek mümkündür. Tarihi eserler, bulunduğu 
coğrafyada yurt edinmiş medeniyetlerin özelliklerini, 
hangi yıllarda nasıl yaşadıklarını, dini inançları, ne tür 
binalar yaptıkları, hangi ürünleri ekip biçtikleri ne yiyip 

ne içtikleri, ne giydikleri gibi birçok bilgiyi bizlere 
sunmaktadır. Bütün toplumların kendilerine has yaşam 
tarzları ve özellikleri olduğu için bıraktıkları izler ve yolu 
da farklı olmuştur. Örneğin ustalıkla yapılmış olan 
mimarı yapılar olabilecekleri gibi basit günlük hayatta 
kullandıkları eşyalar, mağaralara veya büyük taşlara 
çizdikleri resimler, oymaların yanı sıra tüm sanat eserleri 
de bizlere bıraktıkları tarihi kültürel miraslardır. Kültürel 
miraslar geçmişten günümüze birçok bilgiyi üzerlerinde 
taşırlar ve artık tarihin bir parçası olmuşlardır. Özellikle 
tarihi yapılar bu kalıntılar arasında her zaman en dikkat 
edici olan eserlerin başında gelmiştir. Bütün tarihi eserler 
insanlığın sahip çıkması gereken nesnelerdir. Tarihi 
eserler ülkelerin milli varlıklarıdır ve sahip çıkılması 
gerekmektedir.  

Önemi her kesim tarafından kabul görmüş tarihi 
eserler; savaşlar, terk edilip kullanılmaması, doğal afetler 
veya toprak altında kalması gibi birçok nedenden ötürü 
tahribatlara maruz kalmışlardır. Bu tarihi eserlerin ortaya 
çıkarılması, tahrip olanların restore edilmesi, mevcut 
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durumdakilerin korunması ve gelecek nesillere doğru bir 
şekilde aktarılması için belgeleme çalışmaları yapılması 
gerekmektedir. 

Günümüzde bilimsel çalışmalarının yanı sıra 
toplumsal alanda da öncü bir rol üstlenen üniversiteler,  
taşıdığı misyon gereği tarihi eserlerin çağdaş koruma 
kuram ve ilkeleri çerçevesinde korunması,  yaşatılması,  
günümüz ortamında yeniden kullanımının sağlanması 
yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirmektedirler.[1] 

Belgeleme çalışmaları uzunca zamandır yapılmakta ve 
farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin içinde 
fotogrametrik yöntemi metrik ve görsel anlamda diğer 
yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır. Özellikle 
fotogrametrinin dallarından olan yersel fotogrametri 
yöntemi bilgisayarların gelişmesi ile beraber farklı 
disiplinler tarafından tercih edilmeye başlanılmış ve gün 
geçtikçe kullanımı artmaktadır. Teknolojinin önlenemez 
gelişimi ile beraber ortaya çıkan ve son yıllarda kullanımı 
artan insansız hava araçları (İHA) kullanılarak yapılara 
ait alçak irtifadan fotoğrafik veriler toplanabilmektedir. 
İHA ve yersel fotogrametri teknikleri beraber kullanılarak 
veri akışı sağlanabildiği gibi sadece insansız hava araçları 
kullanılarak elde edilen verilerin fotogrametrik olarak 
işlenmesi sonucunda 3 boyutlu model üretilmesine İHA 
fotogrametrisi denilmektedir.  	

2. Fotogrametri 

Fotogrametri sözcüğü, Eski Yunanca’ da ışık 
anlamına gelen “photos”, çizgi anlamına gelen “gramma” 
ve ölçme anlamına gelen “metron” kelimelerinin 
birleşmesiyle elde edilmiştir.[2] Başka bir deyişle de 
Fotogrametri; cismin bir veya birkaç resminden 
yararlanarak uzaydaki şeklini, boyutlarını ve konumunu 
incelikli olarak belirlemeyi amaç edinmiş bir daldır 
diyebiliriz. Resimler üzerinde yapılan ölçmelerde 
kullanılan bu tekniğin genel yararı cismin ayrıntılı olarak 
tam bir görünümünü vermektedir. [3] 

Fotogrametri yöntemi kısaca iki boyutlu resimlerden 
üç boyutlu model elde etmektedir.  

Alım merkezinin yer üzerinde bir nokta olması 
durumunda uygulanan fotogrametrik yönteme ‘yersel 
fotogrametri’ denir. [4] 

Yersel fotogrametri ile veri toplama yöntemi 
genellikle dijital bir el kamerası ile 
gerçekleştirilmektedir. Yer merkezli, dijital el kamerası 
ile çekilen fotoğraflarda genellikle eserin üst taraflarının 
fotoğrafik verilerinin eksik olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
sorun; alçak irtifadan, insan hayatını riske atmadan 
uçabilen insansız hava araçları ile ortadan kalkmıştır.  

2.1 İHA Fotogramterisi 

İHA: İnsansız hava araçları özel amaçlar için 
tasarlanmış,  herhangi bir alandan kalkış ve iniş 

yapabilen, uzaktan kumandalı, yarı otomatik veya tam 
otomatik uçuş yeteneğine sahip araçlardır. Bu araçlar 
uçuş yeteneklerine göre uçak, helikopter veya zeplin 
olabilir. [5] 

 
 

 

Şekil 1. Örnek İHA; DJI Phantom 1 FC40 
 

2.1.1 Uygulama Alanları 
 

İHA global ölçekte en yaygın olarak uygulama alanı 
bulduğu ilk beş sektör; emlak ve inşaat, fotogrametri 
(havadan ölçme), film/hava fotoğrafçılığı, tarım ve 
havadan izleme (takip) faaliyetlerini içermektedir. İHA 
fotogrametrisi özellikle tarım, madencilik, havadan 
fotoğraflama, emlak sektörlerinde kendine yer açmıştır. 
[6] 
İHA’lar teknolojini ile birlikte gelişmeye devam etmiş 

var daha birçok alanda kullanılmaktadır. İHA’nın tercih 
edildiği her alanda kullanıcıya birçok fayda 
sağlamaktadır. Bu faydaların en başında zaman ve 
maliyet gelmektedir. 
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3. Materyal Metod 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

	
 
 

Şekil 2. Topcon GPT-3007N [7] 
 

Tablo 1. Topcon GPT-3007N Temel Teknik Özellikleri [7] 

 
Şekil 3. DJI Phantom 1 FC40 [8] 

Tablo 2. DJI Phantom 1 FC40 [8] 

DJI Phantom 1 FC40 
Ağırlık (Pil ve Pervaneler 
Dahil)  <1200g 

Maksimum Uçuş Süresi Yaklaşık 15 dakika 
Uydu Konumlandırma 
Sistemleri GPS  

Doğruluk Aralığı 

Dikey:  

± 0.8 m (Görüş Konumu ile)  
± 2.5 m (GPS 
Konumlandırmada)  

Yükselme & Açalma Max. 
Uçuş hızı 6 m / s &  10 m / sn 
Max. Eğim Açısı 35° 
 

 
Şekil 4. Canon A180 

 

 

 
Şekil 5.  Yer kontrol levhaları 

 

4. Çalışma Alanı 

 
Şekil 6.  Mersin - Silifke - Uzuncaburç Tiyatrosu 

 
Tiyatro - Kemerli giriş kapısı sütunlu caddeye bakan 

tiyatronun büyük bir bölümü doğal çukura oturtulmuş 
yukarısı da blok taşlarla yükseltilmiş. Tiyatronun 
yaklaşık bin beş yüz kişilik seyirci bölümü (Auditorium) 

Topcon GPT-3007N 
Teleskop 

Uzunluk 150mm 
Büyütme 30 × 
Görüş alanı 1 ° 30 ' 
Min. Odak Mesafesi 1.3m (4.29ft.) 

Mesafe Ölçümü 
Prizmasız 1,5 ila 250m (5 ila 820 fit) 
Prizmalı 3.000 m (9.900 ft) 

Ölçüm doğruluğu 
± (3mm + 2ppm × D) mse D: Ölçüm mesafesi (mm) 

Ağırlık 
Alet (pil ile) 5.1kg (11.2 lbs.) 
Plastik Taşıma Çantası 3.2kg (7.1 lbs.) 

Canon A810 

Ağırlık 171 gr 

Megapiksel 16 MP 

Maks. görüntü çözünürlüğü 4608 x 3456 

Optik / Dijital yakınlaştırma 5x / Evet 

ISO: Otomatik, 100, 200, 400, 800, 
1600 

Sensör çözünürlüğü Sensör çözünürlüğü: 4612 x 3468 

Max. Görüntü çözünürlüğü  4608 x 3456 

Piksel aralığı  1,34 µm 

Piksel yoğunluğu 56.06 MP / cm² 

Depolama türü SDHC, SDXC, Güvenli Dijital 
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1,55 m genişliğinde bir şeritle ikiye ayrılmış, sıralara 
geçiş dört dik merdivenli yolla sağlanmıştır. Her iki uçta 
çıkışlar bulunmakta. Sahne yapısı tümüyle yıkılmış. 
Burada bulunan bir yazıttan, tiyatronun Roma 
İmparatorları Marcus Aurelius (161–180) ile Lucius 
Verus (161–169)’un birlikte yönetimleri sırasında 
yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. [10] 

 

4.1 Arazi Çalışması 

Çalışma öncesi hazırlık kısmında Tiyatronun 
modellenmesi için kullanılan; elektronik Total Station 
aleti (Şekil 2), insansız hava aracı (şekil 3), dijital kamera 
(şekil 4),  yer kontrol levhaları (şekil 5) temin edilmiştir. 
Arazide kullanılacak ekipmanlar temin edildikten sonra 
ilk olarak uygulama alanına yer kontrol levhaları (şekil 7) 
homojen olarak tesis edilmiştir. Yer kontrol noktalarının 
tesisi yapılırken, noktaların birbirlerini görecek ve 
çalışma alanını tamamen kaplayacak şekilde 
dağıtılmasına özen gösterilmiştir. 

 
Şekil 7.  Metal sac hedef işaretlerin yerleştirilmesi 

Yer kontrol levhaları tiyatronun bazı bölgelerine 
yerleştirilmesinin ardından bu hedeflerin ölçülmesi 
işlemine geçilmiştir. Açı ve mesafe ölçüleri, Total Station 
GPT 3007 reflektörsüz total station ile yapılmıştır (Şekil 
8). 

 

 
Şekil 8. Antik Tiyatronun ölçülmesi 

Total station ile geleneksel alım yöntemi 
kullanılarak tiyatronun karakteristik özelliklerinin X,Y,Z 
nokta verileri elde edilmiştir. Bu nokta verileri yazılımda, 
fotoğrafların birleştirilme aşamasında referans olması ve 
dokümantasyonun hassasiyet araştırması amacıyla temin 

edilmiştir. Arazide ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra 
fotoğraf çekme işlemine geçilmiştir. Arazi Çalışması, 
insansız hava aracı kullanılarak yerden 30 metre 
yükseklikten tiyatronun farklı açılardan fotoğraflarının 
bindirmeli bir şekilde çekilmesiyle son bulmuştur (Şekil 
9-10-11-12-13-14).  İHA ile 60 adet fotoğraf çekilmiş ve 
8 tanesi kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 9. İHA'nın hazırlık aşaması 

 

 
Şekil 10. İHA'nın operatör tarafından kullanılması (kalkış anı 

 

 
Şekil 11. İnsansız hava aracının uçuş anı 

60



 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

 
Şekil 12. İnsansız hava aracının iniş anı 

 

 
Şekil 13. İnsansız hava aracı ile çekilmiş fotoğraf 

 

 
Şekil 14. İnsansız hava aracı ile çekilmiş fotoğraf 

 
4.2 Ofis Çalışması 

Bu kısımda öncelikle total station cihazı ile araziden 
elde edilen yer kontrol noktalarının koordinatları uygun 
yazılımda görüntülenip 3 boyutlu fotogrametrik 
değerlendirme yazılımına uygun formata 
dönüştürülmüştür (şekil 15). 

 

Şekil 15. 3 boyutlu fotogrametrik değerlendirme yazılımına 
uygun hale getirilmiş detay nokta listesi 

 
Daha sonra İHA ile çekilmiş fotoğraflardan 

değerlendirmede kullanılacak olanlar yazılımı aktarılmış 
ve daha önceden yapılmış kamera kalibrasyon değerleri 
girişi yapılmıştır.  

Fotoğraflar aktarıldıktan sonra yazılımda fotoğrafların 
birbiri ile otomatik olarak yöneltilmesi ve dengelenmesi 
yapılmıştır. Bu işlem sonucunda İHA’dan elde edilen, 
uygulama alanına ait 8 adet fotoğraf dengelenmiştir. 
Dengeleme sonucunda fotoğraflardan otomatik olarak 
referans noktaları oluşur. 

 
Şekil 16. İHA ile çekilen fotoğrafların değerlendirme 

yazılımında otomatik dengeleme işlemi 
Bu işlemlerden sonra yazılımda, farklı fotoğraflar 

üzerinde bulanan yer kontrol noktaları eşlenir ve 
dengelenmesi yapılır. Dengeleme işleminden sonra 
dengeleme raporu kontrol edilmiştir. Dengelemenin 
başarılı olduğu, yöneltme işleminin yapıldığı ve ortalama 
nokta işaretleme hassasiyetinin 0.500 piksel olduğu 
anlaşılmıştır (şekil 17). 

 
 

Şekil 17. 3 boyutlu fotogrametrik değerlendirme yazılımında 
dengeleme raporu 

 
Bu değerler sonucunda nokta bulutu ve SAM 

üretimine geçilmiştir. Elde edilen nokta bulutuna 
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dengelenmiş olan fotoğraflardan doku kaplaması 
yapılmış ve nokta bulutu renklendirilmiştir (şekil 18). 

 
Şekil 18. Doku kaplanmış nokta bulutunun görünümü 

 

 
Şekil 19. Katı modelin doku kaplanmış hali (SAM). 

 
Dokümantasyon işleminden sonra istenilen detaylar 

üzerinden hassas ölçümler yapılabilmektedir. Bu sayede 
arkeolojik alana ait tüm ölçü verilerine, istenilen zamanda 
ulaşma imkânı sağlanmış olmaktadır. 

 
Şekil 20. Arkeolojik alana ait detaylar üzerinden hassas 

ölçülerin alınmasına örnek 
 

5. Sonuçlar 

Günümüzde tarihi ve kültürel mirasların insanlık 
tarihi için önemli konulardan biridir. Bunların korunması 
ve restore edilebilmeleri için belgeleme (dokümantasyon) 
çalışmalarının yapılması ve sayısal bir kültürel miras 
arşivinin oluşturulması gerekmektedir.  

Tarihi ve kültürel mirasa konu objelerin istenilen 

ölçeklerde çizimleri, Üç boyutlu modelleri hızlı ve hassas 
bir şekilde elde edilmesi önemli bir etkendir. Bu anlamda 
fotogrametrinin öne çıktığı görülmektedir. Fotogrametrik 
yöntemle elde edilen belgeler dayanıklıdır ve 
değiştirilemez. Böylece restorasyon çalışmaları ve 
objelerde oluşabilecek bozulmaların takibinde referans 
verileri olarak kullanılabilir. İHA fotogrametrisi ise hız 
ve maliyet açısından çok etkin bir yöntemdir. Özellikle 
alçak irtifadan çalışma alanına ait fotoğrafik verilerin 
toplanması ile birlikte önemli ölçüde kullanıcıya katkı 
sağladığı görülmektedir.  

Yapılan bu çalışma ile İHA fotogrametrisinin tarihi 
alanlarının dokümantasyonunda kullanılabileceği ve 
hassasiyet anlamında da yeterli konum hassasiyetini 
sağladığı görülmektedir. Kültürel mirasların 
modellenmesi, gelişimlerinin izlenmesi ve restorasyon 
projelerinde altlık olabilecek projelerde İHA fotogrametri 
tekniğinin kullanılabileceği görülmektedir.   

Kısaltmalar 

İHA: İnsansız hava aracı 
SAM: Sayısal arazi modeli 
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Abstract 

The antimicrobial activity of plant oils and extracts has been recognized for many years. However, few investigations 
have compared large numbers of oils and extracts using methods that are directly comparable. In the present study, 
orange oil was investigated for activity against Escherichia coli O58:H21, Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus 
aureus, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium, 
Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae 
using an agar diffusion method. For this aim, sweet orange oil was obtained from sweet orange (Citrus sinensis 
L. Osbeck) peel through cold press. We found that sweet orange oil inhibited all organisms except Escherichia 
coli O157:H7 ve Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium. These results support the notion that sweet orange 
oil may have a role as pharmaceuticals and preservatives. 

 
Keywords: Antimicrobial activity, Citrus sinensis L. Osbeck, Peel, Sweet orange oil 

 

Tatlı portakal yağının antimikrobiyal aktivitesi  

Özet 

Bitki yağlarının ve özlerinin antimikrobiyal aktivitesi uzun yıllardır bilinmektedir. Ancak, çok az araştırma, doğrudan 
karşılaştırılabilir yöntemler kullanarak bir çok yağı ve özü karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, tatlı portakal yağının 
Escherichia coli O58:H21, Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium, Enterococcus faecalis, ve Klebsiella 
pneumoniae subsp. Pneumoniae bakterileri ile Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae mantarları üzerine olan 
antimikrobiyal aktivitesi agar diffüzyon yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla, tatlı portakal (Citrus sinensis L. 
Osbeck) yağı, potakalların kabukları kullanılarak soğuk pres yardımıyla elde edilmiştir.  Tatlı portakal yağı Escherichia 
coli O157:H7 ve Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium hariç tüm organizmaları inhibe ettiğini 
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, tatlı portakal yağının farmasötikler ve koruyucu maddeler olarak rol oynayabileceği 
fikrini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, Citrus sinensis L. Osbeck, Kabuk, Tatlı portakal yağı  

 

1. Introduction 

A relatively untapped source of lipid and 
protein raw material is the by-product of fruit-
processing plants [1]. Millions of pounds of fruit 
seeds are discarded yearly causing disposal 
problems, while proper utilization of these waste 
products could lead to an important new source of 
oil and meal. Seeds of fruits collect at least some 

cytoplasmic lipid bodies as major storage reserve 
for lipid accumulation. Fruit seeds oils are of great 
interest because they are edible oils with high 
degree of unsaturation, antioxidant radical 
scavenging properties, and a broad spectrum of 
antimicrobial activity. Therefore, the oil from plants 
can be potentially used by the food industry for the 
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manufacturing of “natural” or “green” safe foods 
and extend shelf-life [2,3]. 

Citrus sinensis L. Osbeck or sweet orange 
is consumed all over the world for being an 
excellent source of vitamin C and for its powerful 
antioxidant properties that build up the immune 
system [4,5]. The orange fruit is composed of three 
sections, an external layer (peel), named flavedo, 
epicarp, or exocarp, a white portion below the 
exocarp, named albedo or mesocarp, and the 
innermost portion, the endocarp, that contains 
vesicles with juice and seeds. Orange is a good 
source of vitamins, minerals, and other nutrients. 
Many phytochemicals like limonoids, synephrine, 
hesperidin flavonoid, polyphenols, pectin, and 
enough folacin, calcium, potassium, thiamine, 
niacin, and magnesium are also present in it. These 
biologically active compounds prevent 
arteriosclerosis, cancer, kidney stones, and stomach 
ulcers and cause a reduction in cholesterol levels 
and high blood pressure, promoting human health; 
thus, it possesses anti-inflammatory, antibacterial, 
larvicidal, and antifungal activity. Reports suggest a 
high content of bioactive metabolites in peels, 
leaves, flowers, and fruits [5]. 

The oil from Citrus sinensis L. Osbeck 
peel oil has been found to have an appreciable 
amount of oil with high levels of unsaturated fatty 
acids, with antioxidant and antimicrobial activity, 
as well as cardioprotective, antithrombotic, anti-
inflammatory, antiarrhythmic, hypolipidemic, and 
antihyperglycemic effect. These properties are of 
interest for the pharmaceutical and food industry 
[5]. However, the concentration and effectiveness 
of these oils may vary among cultivars or varieties, 
crop environmental factors (e.g., light, temperature, 
and type of soil nutrients). Therefore, the purpose 
of this research was to determine the antimicrobial 
activity of Citrus sinensis (L.) Osbeck peel oil 
obtained from Washington navel varieties of sweet 
orange (Citrus sinensis L. Osbeck) pells extracted 
with cold press method. 

2. Materials and Methods 

2.1. Plant Material 

Sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck) 
is a plant that belongs to the Rutaceae family. Its 
fruit pulp is acidic and the albedo is sweet. Citrus 
sinensis (L.) Osbeck var. Washington navel peel 
used in our research come from an orchard 
located at the Erdemli district of Mersin province 
(South of Turkey); they have been harvested 

from four selected trees, peeled, and pressed, and 
the peel were used fresh. 

2.2. Oil Extraction of Sweet Orange Peel 

Three lots of 100 g of fresh peel were 
separately hydrodistilled for 90 minutes (time kept 
constant after a kinetic survey during 30, 60, 90, 
120, and 150 min). The volatile compounds of the 
oil were collected in diethyl ether using liquid-
liquid isolation. Extract was filtered through 
filtration paper Whatman number 1 and the filtered 
extracts were collected for further drying and 
removal of the remaining solvent at 50°C using a 
rotary evaporator (BUCHI, R-200, Switzerland). 
All extracts were placed in plastic bottles and then 
stored at −20°C until used. The oils obtained were 
used to further analysis. 

2.3. Antimicrobial Activity 

Eight standard freeze-dried cultures of 
bacteria; Escherichia coli O58:H21 (ATCC 
10536), Escherichia coli O157:H7 (ATCC 
43895), Staphylococcus aureus (ATCC 
13565), Listeria monocytogenes (ATCC 
15313), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
15442), Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Typhimurium (ATCC 43971), 
Enterococcus faecalis (ATCC 29212), and 
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (ATCC 
BAA-2470), and two  standard freeze-dried cultures 
of fungi; Candida albicans (ATCC 10231) and 
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 18824) were 
obtained in thermosealed vials from the American 
Type Culture Collection (ATCC). Freeze-dried 
cultures were rehydrated in tryptone soy broth at 
37°C for 18  h and then were used to inoculate 
tryptone soy agar and malt extract agar plates; all 
microorganisms were incubated at 37°C 
except Candida albicans and Saccharomyces 
cerevisiae which were incubated at 25°C. 
Individual colonies were maintained on specific 
agar slants, stored at 4°C, and subcultured every 15 
days. 
Disc Diffusion Assay. Antimicrobial activity of oil 
extracted from sweet orange peel was carried out 
using the disc diffusion method [6]. Petri plates 
were filled with ~20  mL of sterile tryptone soy 
agar for bacteria and malt extract agar for fungi. 
The test cultures were swabbed on the top of the 
solidified media and allowed to dry for 10 minutes. 
Serial dilutions (10–50  µg/mL) of the seed oil 
from a stock solution (1  mg/mL) were prepared in 
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20% DMSO and 10  µL loaded onto the sterile 
blank discs (BBL™ Sensi-Disc™) of 6 millimeters 
of diameter. On the media surface the loaded disks 
were placed and left for 30 minutes at room 
temperature to allow compound diffusion. The peel 
oil was serially diluted in Mueller–Hinton broth 
medium and duplicate tubes of each dilution (10–
100  µg/mL) were inoculated with 5 × 106 cells of 
the test bacteria strain and cultures. The antibiotic 
agents Sensi-Disc streptomycin, ampicillin, and 
sulfamethoxazole/trimethoprim (BBL Sensi-Disc) 
were used as positive controls at the same 
concentration level. After plates were incubated at 
37°C for 24  h, the diameters of the inhibition 
zones were recorded in millimeters. Three 
independent repetitions were performed and tests 
were made in triplicate. 

2.4. Statistical Analysis 

All values were obtained by triplicate and 
expressed as means ± standard deviations (SD). 
Data were analyzed using the SPSS V.15 software 
(SPSS Institute Inc., Cary, NC). An ANOVA was 
carried out to determine differences between oils 
extracted as well as its antimicrobial activity that 
were significant at the 5% level of probability and a 
Tukey test was used for comparison of data. 

3. Results and Discussion 

3.1. Antibacterial and Antifungal Activity 

The most recommended way to prevent or 
inhibit microbial growth in foods is the use of food 
preservatives. Essential oils are secondary 
metabolites of plants that have wide applications in 
the food flavoring and preservative industry. Eight 
different bacterium and two fungi species were used 
to screen the antimicrobial potential of the oils 
extracted from sweet orange peel. Most of the 
microorganisms showed an inhibition zone when 
exposed to sweet orange peel oil, 
except Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Typhimurium and Escherichia coli O157:H7. 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Typhimurium showed an inhibition zone in the 
presence of antibiotic agents streptomycin (S), 
ampicillin (AMP), and 
sulfamethoxazole/trimethoprim (STX) in diameters 
of 13.8±2.4, 10.3±0.9, 26.7±3.5  mm, respectively 
(Table 1), while Escherichia coli O157:H7 was only 
inhibited by SXT (25.3±2.6  mm), which agrees 
with other reports of multiantibiotic resistance of E. 
coli O157:H7 due to the presence of the gene 

cluster AMR-SSuT and production of beta-
lactamase. On the other hand, Saccharomyces 
cerevisiae was highly inhibited (35-44  mm) by the 
extracted oils but grew in presence of the 
antimicrobial agents. Similar results were observed 
for Candida albicans, although inhibition zones 
were smaller and similar for both oils. These 
observations demonstrate that certain compounds in 
the sweet orange peel oil have antimicrobial 
activity.  

 
Table 1. Diameters of growth inhibition zones (mm) in the 
presence of oil extracted from sweet orange peel and 
conventional antimicrobials. 
Microbial 
cultures 

SOPO S AMP SXT 

Candida 
albicans  
(ATCC 10231) 

12.6 
±1.9a 

ND ND ND 

Escherichia 
coli O58:H21  
(ATCC 10536) 

15.9 
±2.6 

19.3 
±1.9 

16.9 
±2.2 

30.17 
±3.7 

Escherichia 
coli O157:H7  
(ATCC 43895) 

ND ND ND 25.3 
±2.6 

Staphylococcus 
aureus  
(ATCC 13565) 

13.6 
±1.5 

17.5 
±2.1 

27.9 
±3.6 

37.9 
±4.7 

Listeria 
monocytogenes  
(ATCC 15313) 

17.9 
±2.6 

22.9 
±3.5 

18.9 
±1.5 

38.7 
±4 

Pseudomonas 
aeruginosa  
(ATCC 15442) 

17.5 
±1.4 

21.5 
±2.3 

26.9 
±2.7 

38.7 
±3.5 

Saccharomyces 
cerevisiae  
(ATCC 18824) 

39.5 
±4.6 

ND ND ND 

Salmonella ente
rica subsp. 
enterica serova
r Typhimurium 
(ATCC 43971) 

ND 13.8 
±2.4 

10.3 
±0.9 

26.7 
±3.5 

Enterococcus 
faecalis  
(ATCC 29212) 

14.9 
±1.8 

18.6 
±1.3 

21 
±1.6 

19.3 
±2.1 

Klebsiella 
pneumoniae 
subsp. 
pneumoniae  
(ATCC BAA-
2470) 

15.6 
±2.4 

22.6 
±2.8 

20.7 
±2.4 

23.9 
±3.2 

Inhibition zone diameters for sweet orange peel oil and reference 
antibiotics are means ± SE of three replicas. SOPO: swet orange 
peel oil, S: streptomycin (10  µg/disc), AMP: ampicillin 
(10  µg/disc), and SXT: sulfamethoxazole/trimethoprim 
(10  µg/disc). ND: not detected activity. 
aShows significantly higher antimicrobial activity than the 
conventional antimicrobials. 
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Other researchers also reported similar 
observations for orange (Citrus aurantium L.), 
lemon (Citrus limon L. N.L.), mandarin (Citrus 
reticulata Blanco),  citron (Citrus medica) and lime 
(Citrus latifolia Tanaka) [7]. Differences in the 
levels of antimicrobial activity may be partially 
attributed to variable chemical composition of the 
oils. Mnayer et al. [8] suggested that oil compounds 
can act on different bacterial structures, while Gill 
et al. [9] mentioned that whole oils have a greater 
antibacterial activity than the major component 
mixed, so that minor components are critical for the 
activity and exert a synergistic effect. 

In the present study, the antimicrobial 
activity of sweet orange peel oil was more effective 
against fungi compared to bacteria cultures. These 
interesting results suggest that there is a link 
between the oil chemical contents and the 
antimicrobial activity. The membrane disruption 
could be one mechanism of action by inactivating 
microbial adhesion, enzymes, and proteins 
transport. Sweet orange peel oil inhibited most of 
the evaluated bacterial and fungi species; however, 
antimicrobial activity was not detected 
for Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Typhimurium, which is a gram-negative bacterium. 
In general, gram-negative bacteria have an effective 
outer membrane that restricts the penetration of 
amphipathic compounds and has a mechanism to 
extrude toxins across. This may explain the 
apparent antimicrobial ineffectiveness of the oils 
against the permeability barrier in addition to the 
presence of multidrug resistance encoding 
plasmids. 

4. Conclusions 

The results demonstrated that oil extract 
from Citrus sinensis (L.) Osbeck var. Washington 
navel peel has a noticeable antimicrobial activity 
against gram-positive and gram-negative bacteria 
comparable to antimicrobial compounds such as 
ampicillin, streptomycin, and 
sulfamethoxazole/trimethoprim. This research 
provides further incentives to develop additives for 
the food, cosmetic, and pharmaceutical sectors 
seeking natural compounds with antimicrobial 
activity. Further studies are needed to determine the 
specific component responsible for the 
antimicrobial activity in sweet orange peel oil and 
determine the optimum levels of oil extract and the 
antimicrobial effectiveness in the food matrix. 
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Abstract 

In recent decades natural antioxidants are accretion considerable interest among nutritionists, food manufacturers, and 
consumers because of their perceived safety, potential therapeutic value. Clinical approaches of antioxidants increased 
multifold during the recent time for the management and therapeutic implication of neurodegenerative disorders, aging, 
and chronic degenerative diseases. The aim of this study is to identify antioxidant activities of essential oil from Citrus 
sinensis L. Osbeck antioxidants with the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) antioxidant capacity determination 
method. Our results showed that of the essential oil from Citrus sinensis (L.) Osbeck is antioxidant activity. Performing 
the more extensive studies appear to be appropriate. 
 
Keywords: Antioxidant activity, Citrus sinensis L., Osbeck, Peel, DPPH, Sweet orange oil 

 

Tatlı portakal yağının antimikrobiyal aktivitesi  

Özet 

Fitokimyasallar, bünyemiz de var olan oksidanla ile antioksidanlar arasındaki dengeyi koruyarak vücudumuzu oksidatif 
stresten koruyamaya yardımcı oluyorlar. Son on yılda doğal antioksidanlar, potansiyel terapötik değerlerinin ve uzun raf 
ömrü nedeniyle beslenme uzmanları, gıda üreticileri ve tüketiciler arasında önem taşımaktadır. Antioksidanların klinik 
yaklaşımları, nörodejeneratif bozuklukların, yaşlanmanın ve kronik dejeneratif hastalıkların yönetim ve terapötik 
etkilerinin geniş olması son zamanlarında antioksidanlara ilgiyi artmıştır.  Bu çalışmanın amacı, Citrus sinensis L. Osbeck 
antioksidan aktivitesini 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) antioksidan kapasite tayin yöntemi ile belirlemektir. Bizim 
sonuçlar, Citrus sinensis L. Osbeck yağının antioksidan aktivitesinin olduğunu gösterdi. Bu sonuçlara dayanarak kapsamlı 
çalışmaların yapılması uygun görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, Citrus sinensis L. Osbeck, Kabuk, DPPH, Tatlı portakal yağı  

 

1. Introduction 

Citrus essential oils have been shown  to  display 
antioxidant, antibacterial and antifungal properties. 
Essential oils have become increasingly important in 
food, alternative medicines, and flavors, aromas, and 
a lot of biological effects. Citrus peel essential oils 
have been demonstrated with a a lot of biological 
effects on lessen depression, anxiety, and difference 
between acute and chronic pain. In the last decade, 
research into essential oils has received increasing 
attention from both industrial and academic sectors 
because of the growing interest in green 
consumerism and the need for alternative techniques 

to assure the quality and safety of perishable foods 
[1]. The plant Citrus sinensis L. Osbeck belongs to 
the Rutaceae family, which is described as a 
scrubland species and found throughout China, 
western India, and Mexico. The plant has been used 
in medicine, cosmetics, food, agriculture, and other 
industries [2]. Several studies conducted on natural 
plant essential oils have indicated that these oils may 
be used as antimicrobial agents and have potential 
use in industrial applications [3]. Citrus sinensis L. 
Osbeck, also known as tea tree, has been investigated 
as an alternative antimicrobial agent [4]; however, 
there is no information that focuses exclusively on 
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the antioxidant activities of the essential oil 
from Citrus sinensis (L.) Osbeck . The purpose of the 
present study was to evaluate the in vitro antioxidant 
activity of the essential oil from Citrus sinensis L. 
Osbeck.  

2. Materials and Methods 

2.1. Plant Material 

Sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck) 
is a plant that belongs to the Rutaceae family. Its 
fruit pulp is acidic and the albedo is sweet. Citrus 
sinensis (L.) Osbeck var. Washington navel peel 
used in our research come from an orchard located 
at the Erdemli district of Mersin province (South 
of Turkey); they have been harvested from four 
selected trees, peeled, and pressed, and the peel 
were used fresh. 

2.2. Oil Extraction of Sweet Orange Peel 

Three lots of 100 g of fresh peel were 
separately hydrodistilled for 90 minutes (time kept 
constant after a kinetic survey during 30, 60, 90, 120, 
and 150 min). The volatile compounds of the oil 
were collected in diethyl ether using liquid-liquid 
isolation. Extract was filtered through filtration 
paper Whatman number 1 and the filtered extracts 
were collected for further drying and removal of the 
remaining solvent at 50°C using a rotary evaporator 
(BUCHI, R-200, Switzerland). All extracts were 
placed in plastic bottles and then stored at −20°C 
until used. The oils obtained were used to further 
analysis. 

2.3. Antioxidative Activity 
2.3.1. DPPH Assay 

This spectrophotometric assay uses the stable 2,2-
diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) radical as a reagent 
[5]. One milliliter of various concentrations of the 
samples in methanol was added to 3 mL of 100 µM 
DPPH dissolved in methanol. After incubation for 
30 min at room temperature, the absorbance was 
measured against a blank at 517 nm. The antioxidant 
activity was determined using the following 
equation: (%, elimination of DPPH) = (Ablank-
Asample/Ablank) x 100. The extract concentration 
providing 50% elimination (EC50) was calculated 
from the graph plotting inhibition percentage against 
extract concentration. Tests were carried out in 
triplicate. 

 
2.3.2. TBARS Assay 

 
The thiobarbituric acid reactive substances 
(TBARS) method was used as described by [6]. One 
milliliter of various concentrations of the samples in 
methanol was added to 3 mL of 10% yolk 
homogenate and incubated for 30 min at room 
temperature. Then, 0.1 mL of a ferrous sulfate 
solution was added and the reaction incubated for 
30 min at 37°C. Next, 3.0 mL of 10% trichloroacetic 
acid was added and the reaction centrifuged at 
2000 g for 5 min. Subsequently, 1.0 mL of the 
supernatant was mixed with 3.0 mL of a 0.67% TBA 
solution in 50% glacial acetic acid. The mixture was 
heated in a boiling water bath for ~30 min. The 
reaction mixture was centrifuged at 2000 g for 5 min 
if the solution became turbid. Finally, the absorbance 
was measured at 535 nm. A decrease in absorbance 
indicates an increase in antioxidant activity. The 
antioxidant activity was determined using the 
following equation: (%, inhibition of peroxidation) 
= (Ablank-Asample/Ablank) x 100. The extract 
concentration providing 50% inhibition (IC50) was 
calculated from the graph plotting inhibition 
percentage against extract concentration. Tests were 
carried out in triplicate. 
 
2.3.3. Hydroxyl Radical Scavenging Activity 
 
The hydroxyl radical scavenging activity was 
measured by the method described in [6]. The 
reaction mixture (1.0 mL) consisting of 0.1 mL of 2-
deoxy-D-ribose (28 mM in 20 mM KH2PO4-KOH 
buffer, pH 7.4), 0.1 mL of various concentrations of 
the samples, 0.2 mL EDTA (1.04 mM) and 200 µM 
FeCl3 (1 : 1 v/v), 0.1 mL of H2O2(1.0 mM), and 
0.1 mL ascorbic acid (1.0 mM) was incubated at 
37°C for 1 h. One milliliter of thiobarbituric acid 
(1%) and 1.0 mL of trichloroacetic acid (2.8%) were 
added and the solution incubated at 100°C for 
20 min. After cooling, the absorbance was measured 
at 532 nm. The antioxidant activity was determined 
using the following equation: (%, elimination of 
hydroxyl radical) = The extract concentration 
providing 50% elimination (EC50) was calculated 
from the graph plotting inhibition percentage against 
extract concentration. Tests were carried out in 
triplicate. 
 

2.4. Statistical Analysis 

Results were expressed as mean value ± SD (n = 3). 
Regression analysis was performed to calculate the 
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doseresponse relation between the extracts. Linear 
regression analysis was performed to find out the 
correlation coefficient. Statistical significance was 
evaluated employing t-test and P < 0.05 which were 
considered to be significant. 
 

3. Results and Discussion 

As previously described, the use of different 
methods is required when assessing antioxidant 
activity [7]. In this study, the DPPH assay, hydroxyl 
radical scavenging properties, and inhibition effects 
on lipid peroxidation were used to examine 
the Citrus sinensis (L.) Osbeck essential oil 
antioxidant activity. Vitamin C, known natural 
antioxidants and were used as positive controls. The 
DPPH assay has been used widely in determining the 
free radical scavenging properties of plant extracts 
[8]. The results showed that the antioxidant power 
decreased in the order vitamin C > Citrus sinensis 
(L.) Osbeck essential oil. Reactive oxygen species, 
in particular hydroxyl radicals, are implicated in 
oxidative damage to fatty acids, DNA, proteins, and 
other cellular components [9]. Hydroxyl radicals are 
the most potent oxidizing species of biological 
membrane proteins and lipids and have an extremely 
short half-life [10]. The results of the hydroxyl 
radical scavenging activity test for the Citrus 
sinensis (L.) Osbeck essential oil are similar to the 
DPPH assay results. Here, the antioxidant power 
decreased in the order vitamin Citrus sinensis (L.) 
Osbeck essential oil (Cs) (Figure 1). The TBARS 
assay is used widely to measure lipid oxidation and 
antioxidant activity [11] and was used here to 
measure the amount of lipid degradation [12] in the 
presence of the essential oil from Citrus sinensis (L.) 
Osbeck. The inhibition of lipid peroxidation by 
the Citrus sinensis (L.) Osbeck essential oil was 
examined and the results compared with those for 
vitamin C. These attributes are probably because of 
the inherent activity of some of the components 
present in the essential oil, in particular the phenols, 
which inhibit or reduce the rate of aerobic oxidation 
of organic matter [13]. In fact, it has widely been 
demonstrated that monoterpene hydrocarbons are 
better antioxidant compounds with respect to 
sesquiterpenes and particularly those with strongly 
activated methylene groups in their structure, such as 
γ-terpinene, terpinene-4-ol, and α-terpinene, were 
the most active [14, 15]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1: Antioxidant activity of different antioxidants by 
DPPH assay. Vitamin C, Citrus sinensis (L.) Osbeck 
essential oil. Values represent means ± SEM, n=3. 

4. Conclusions 

It is well known that free radicals are the principal 
cause of several diseases, including coronary heart 
disease, cancer, Alzheimer’s disease and 
Parkinson’s disease. In conclusion, our study is the 
first report describing the in vitro antioxidant 
properties of the essential oil from Citrus sinensis 
(L.) Osbeck. Because of its strong excellent 
protective features demonstrated in antioxidant 
activity tests, this essential oil and extracts from the 
herbal parts of Citrus sinensis (L.) Osbeck represent 
a potential natural source that can be used freely in 
food, agriculture, and pharmaceutical industries as a 
culinary herb. It would be interesting to further 
investigate the potential effectiveness of this plant 
for treating diseases caused by the overproduction of 
free radicals. 
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Abstract 

The development of technological opportunities has caused innovations in logistics management as well as in every area. 
With the development of the technology, logistics management, covering all of the processes (like storing, planning, 
implementing and controlling) of the product and service in the supply chain, has found new application areas. With the use 
of technologies in these areas of application, changing logistics processes play an important role on the survival, service 
level and productivity of the companies. As the production opportunities increase day by day, the companies that use the 
technology well stand out with their service and product quality. Today, companies strive to integrate the technological 
innovations, which directly affect their logistics activities, into their business processes. Companies that can successfully 
accomplish this integration are able to maintain their competitive edge and position on the market. In order to implement 
these new technologies, top executives of companies need to be able to predict the return of innovative technologies to the 
firm. This conceptual study talks about the technological developments, which are used by very little companies but are 
expected to become widespread in the near future. Technological developments, such as automated storage and inventory 
systems, real-time vehicle tracking systems, and auto-piloted vehicles are expected to increase in importance in the near 
future. This study aims to determine a vision for practitioners while providing a cross-section from the reflections of the 
innovative technologies for academicians. 

 
Keywords: Innovation, Inventory management, New technologies, Packaging, Storage, Transportation. 

 

Technological Innovations in Logistics Management 
 

Özet 

Teknolojik imkanların gelişmesi her alanda olduğu gibi lojistik yönetiminde de yenilikleri beraberinde getirmiştir. Tedarik 
zinciri içindeki ürün ve hizmetin başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar gerçekleşen depolama, planlama, 
uygulama ve kontrol etme süreçlerinin hepsini kapsayan lojistik yönetimi, teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte kendine yeni 
uygulama alanları bulmuştur. Bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle birlikte farklılaşan lojistik süreçler, firmaların artan 
rekabet ortamında ayakta kalabilmesinde, müşterilerin satış esnasında ve satış sonrasında aldığı hizmet düzeyinde, üretim 
öncesi, üretim sırasında ve üretim sonrası etkinliklerin verimliliğinde önemli rol oynamaktadır. Üretim imkanlarının her 
geçen gün artması sonucunda teknolojiyi iyi kullanan ve süreçlerine dahil edebilen firmalar ön plana çıkmıştır. Şirketler 
kendi lojistik faaliyetlerini doğrudan etkileyen teknolojik yenilikleri iş süreçlerine entegre etme gayreti içindedirler. Bu 
entegrasyonu başarıyla gerçekleştirebilen firmalar rekabet üstünlüklerini ve piyasadaki konumlarını koruyabilmektedir. Bu 
yeni teknolojilerin hayata geçirilebilmesi için firmaların üst düzey yöneticilerinin süreçlerin işleyişinin geneline hakim 
olması ve yenilikçi teknolojileri faaliyetlerine entegre etmesi durumunda firmaya getirilerini öngörebilme yetisine sahip 
olmaları gerekmektedir. Bu kavramsal çalışma, lojistik yönetimi süreçlerinde uygulanan, faaliyetlerde verimlilik ile etkinliği 
arttırmaya yönelik hayata geçirilen ve henüz belli başlı firmaların geliştirip kullandığı fakat yakın gelecekte yaygınlaşması 
muhtemel teknolojik gelişmelerden bahsetmektedir. Söz konusu teknolojilerden otomatik depolama ve envanter sistemleri, 
gerçek zamanlı araç takip sistemi ve otomatik pilotlu araçlar gibi yenilikler yakın gelecekte önemini arttırması 
beklenmektedir. Bu çalışma akademisyenler için teknolojilerin sektöre olan yansımalarından bir kesit sunarken, 
uygulamacılar için ise bir vizyon belirlemeyi amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ambalajlama, Depolama, Envanter yönetimi, İnovasyon, Taşımacılık, Yeni teknolojiler. 
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1. Giriş 

Lojistik yönetimi, günümüzde işletmelerin rekabet 
üstünlüğü sağlamasındaki en mühim stratejik 
faktörlerden biri olarak görülmektedir. Ulusal ve 
uluslararası pazarlarda etkin olabilmek için müşteri 
memnuniyeti kadar sürecin genelini düşük maliyetle 
gerçekleştirebilmek de büyük önem arz etmektedir. 
Günümüzün dinamik ve rekabete dayalı piyasasında 
şirketler, müşterilerinin düşük fiyatla yüksek değer elde 
etme arzusunu karşılamak için, sürekli olarak kendilerini 
yenilemek durumundadır [1]. Küresel çaptaki firmaların 
başarılarında lojistik süreçlerini etkin olarak 
gerçekleştirebilmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Üretim 
imkanlarının iyileştirilmesi sonucunda ürünlerde belli 
standartların yakalanması ile benzer ürün ve markaların 
sayısının çoğalması, müşteriyi kazanma ve elde tutma 
konusunda lojistik süreçlerin önemini ortaya koymaktadır 
[2].  

Lojistik faaliyetlerin firmanın genel performans 
düzeyini arttırıcı teknolojik değişimlerle koordine 
edilmesi, artan rekabet ortamına ayak uydurabilmek için 
hayati önem taşımaktadır. Bilginin değerinin 
anlaşılmasıyla birlikte gelişmiş ülkeler emek yoğun 
işlerden uzmanlık (know-how) temeline dayalı bilgi 
yoğun faaliyetlere ağırlık vermiştir [3]. Bu değişikliğe 
giderken de lojistik süreçlerini gelişen teknolojiyle 
iyileştirmişlerdir. Bu çalışmada genel kabul görmüş 
lojistik faaliyetler olan taşımacılık, depolama, envanter 
yönetimi, elleçleme, sipariş işleme, ambalajlama, 
satınalma ve enformasyon yönetimi gibi süreçleri daha 
etkili yönetebilmek için faaliyetlerine inovatif 
teknolojileri dahil eden firmalardan hareketle inovatif 
yaklaşımların firmalara sağladığı katma değer hakkında 
fikir vermek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, lojistik 
alanında inovatif teknolojilerin neler olduğu sorusundan 
yola çıkılmış ve çalışmanın sonraki bölümlerinde lojistik 
ve lojistik yönetimi kavramlarından, lojistik yönetiminde 
teknolojinin yeri ve öneminden ve lojistik yönetim 
süreçlerindeki inovatif teknolojik gelişme örneklerinden 
bahsedilmiştir. 

 
2. Lojistik Yönetimi ve Teknoloji 

Bu bölümde öncelikle lojistiğe ilişkin temel kavramlar 
açıklanmakta ve sonrasında lojistiğin teknoloji ile 
ilişkisine değinilmektedir. 

 
2.1 Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi 

Lojistik, tarihsel süreçte pek çok farklı anlamda 
kullanılmış ve zaman içerisinde kapsam ve anlam 

değişikliğine uğramış olsa da günümüzde Türk Dil 
Kurumu’na göre “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış 
noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve 
verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması” olarak 
tanımlanmaktadır. Lojistik kelimesi, köken olarak 
Yunanca’daki “Lojistikos” kelimesine dayanmaktadır ve o 
dönemlerde “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” 
anlamlarında kullanılmaktadır. Günümüzde de lojistik ile 
ilgili Türk Dil Kurumu’nun tanımlamasına ek olarak pek 
çok tanım bulunmaktadır fakat hepsinin ortak noktası, mal, 
hizmet ve bilginin sevkiyat noktaları ile teslimat noktaları 
arasında ileri ve geri yönlü akışı ifade etmesidir [4].  

Lojistik kelimesi ile iç içe geçmiş olan lojistik yönetimi 
kavramının önemi ticaretin küreselleşmesine paralel olarak 
şirketlerin de küreselleşmesi ile ön plana çıkmıştır. 
Firmaların maliyet kalemlerinde lojistik yönetiminin de 
önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Lojistik yönetimi, 
kurumsal firmalarda, maliyet unsuru olmasına karşın 
performans artışını da sağlayan önemli etkenlerden birisi 
olarak görülür. Bu etkilerin ortaya çıkabilmesi için lojistik 
verimliliğin sağlanması gerekmektedir [5].  

Lojistik yönetimi siparişin üretilmesi, alınması ve yerine 
getirilmesi ile ürünün, hizmetin veya bilginin dağıtımının 
koordinasyonunun sağlanması süreçlerinin tümünü ifade 
etmektedir. Bu bakımdan lojistik yönetimi içerisinde 
taşıma, depolama, envanter yönetimi, elleçleme, sipariş 
işleme, ambalajlama, satınalma ve enformasyon yönetimi 
faaliyetleri bulunmaktadır. 

 
2.2 Lojistik Yönetiminde Teknolojinin Yeri ve Önemi 

Lojistik yönetimini etkin bir biçimde uygulayan firmalar 
tedarik, depolama ve dağıtım süreçlerini teknolojiyi 
kullanarak daha iyi yönetebilmekte, bu bakımdan 
teknolojiyi hedeflerine ulaşmak için iş süreçleri ile 
bütünleşmiş yardımcı bir araç olarak 
değerlendirmektedirler.  

Lojistik süreçlerde verimlilik, karlılık ve rekabet gücü iş 
süreçlerinde kullanılan teknolojilerle doğrudan ilişkilidir. 
Bu konuda öncü firmalar yenilikçi teknolojilere yatırım 
yaparak süreçlerini daha optimize ve elverişli duruma 
getirmektedirler. Lojistik yönetiminde teknolojinin 
kullanılması işletmeye aşağıdaki faydaları sağlanmaktadır:  

- Depoya giriş yapan ürünlerin hangi rafa 
yerleştirileceğini barkod eşleştirme sistemiyle hatasız bir 
şekilde gerçekleştirme olanağı  

- Siparişlerin ve araçların takibine imkan sağlanarak 
müşteri ve işletmenin eş zamanlı olarak bilgilenmesi [6] 

- Müşterilere işletme ile ilgili birimlere ulaşabilme 
imkanı sunarak kuruma duyulan güven duygusunun 
artırılması [7] 

- Dağıtımı yapılacak ürünlerin en etkin biçimde 
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planlanması  
- Tedarikçi ile iletişim kurmaya ihtiyaç duymadan online 

hizmet aracılığıyla müşterilerin ürün seçerek sipariş 
verebilmesi [8] 

 
3. Lojistik Yönetiminde Teknolojik Gelişmeler 

Teknolojinin gelişerek tüm süreçlerde aktif olarak 
kullanımı diğer tüm alanlarda olduğu gibi lojistik 
yönetiminde de yenilikçi anlayışı getirmiştir. Uzmanlar 
yakın gelecekte otomasyon, robotlar, giyilebilir teknolojiler, 
insansız araçlar, giyilebilir araçlar, yapay zeka, şeylerin 
interneti, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin lojistik 
sektörüne yön vereceğinde hemfikirdirler. Çalışmanın 
sonraki bölümünde depolama ve envanter yönetimi, 
taşımacılık ve ambalajlama faaliyetlerindeki teknolojik 
yenilikler ve bu yeniliklerin kazanımları üzerinde 
durulacaktır. 

 
3.1 Depolama ve Envanter Yönetiminde Teknolojik 

Yenilikler 

Arz ve talebin birebir eşleşmemesinden kaynaklanan 
depolama faaliyeti, üreticilerle müşteriler arasındaki 
kesintisiz bağı sağlayan önemli bir faaliyettir. Günümüzde 
depolamacılıkta gelinen noktada ürünlerin en hızlı şekilde 
depolanıp, raflardan yine en hızlı şekilde nasıl 
ulaşılabileceği sorularına akıllı depolama ve raf sistemleri 
[9] ile yanıt aranmaktadır. Alandan maksimum şekilde 
yararlanarak tasarruf sağlamak, insan gücüne olan ihtiyacın 
en aza indirilmesi, ürünlerin kaydının anlık olarak tutularak 
takibinin yapılması, ürün hasarlarının minimize edilmesi ve 
envanter kontrolünün arttırılması gibi faydalardan 
yararlanılmak istenmektedir.  

Amazon, Alibaba gibi iş hacmi çok büyük boyutlardaki 
küresel ölçekli firmalar süreçlerini daha iyi yönetebilmek 
için depolarında otomasyona büyük önem vermekte; akıllı 
raf sistemleri, RFID tabanlı kontrol sistemleri ve depo içi 
taşımacılıkta robotlardan faydalanmak gibi yenilikçi 
çözümlere [10] başvurarak verimliliği arttırmaya 
çalışmaktadırlar. 

 
3.2 Taşımacılıkta Teknolojik Yenilikler 

Ürünlerin aynı lokasyonda üretilip tüketilmesi çok nadir 
bir durum olduğundan taşıma lojistik süreçlerde kilit bir 
role sahip olup, en önemli maliyet bileşenlerinden birisidir. 
E-ticaretin yaygınlaşması ve ürünlerin müşterilere çok kısa 
sürelerde ulaştırılmasının artık bir hizmet anlayışı haline 
gelmesiyle birlikte taşımacılık süreçlerinde teknolojinin 
aktif olarak kullanılması bir zaruret haline gelmiş 
durumdadır.  

Taşımacılık faaliyetlerinde firmanın sahip olduğu araç 
filolarını merkezi elden takip edebilmek, olası sorunları 
anlık olarak gözlemleyip reaksiyon gösterebilmek için filo 
takip sistemlerinin [11] kullanılması günümüzde önem 

kazanan bir teknolojik altyapıdır. Bu teknoloji ile geçişe 
yönelik olarak da araç durum raporu, anlık konum bilgisi, 
aracın o anki hız bilgisi gibi önemli verilere 
ulaşılabilmektedir.  

Ulaşım sektöründeki gelişmelerin lojistik taşımacılığa 
etkilerinden birisi de Mercedes firmasının Future Truck 
projesidir [12]. Bu proje ile firma, şehirlerarası 
karayollarında otomatik pilottan faydalanarak araçlarda 
şoförlerden kaynaklı kaza olasılığını en aza indirecek 
donanımla taşımacılık sürecini daha verimli hale getirmek 
istemektedir.  

Tesla firmasının bir projesi olan Semi model elektrikli 
kamyon [13], muadillerine göre yakıt tüketimi, aerodinamik 
katsayı, menzil gibi üstün özelliklerle inovatif bir bakış açısı 
sunmaktadır.  

Yakın zamanda drone kullanarak ilk ürün teslimatını 
gerçekleştiren Amazon firması bu alanda da önemli 
yeniliklere imza atmaktadır [14]. Drone ile teslimatlarda 
özellikle şehir içindeki bölgelerde iniş ve kalkış yapmanın 
hem maliyet hem de teknik olarak olumsuzluklar 
barındırmasından dolayı bu duruma çözüm olarak 
müşterinin adresine havadan dikey olarak paraşüt 
aracılığıyla bırakılması planlanan ürün fikri de bu alandaki 
bir diğer inovatif yaklaşımdır. Drone ile teslimat konusunda 
başarılı testler gerçekleştiren Amazon’un, paraşütle ürün 
teslimatı patentini de alması drone ile teslimat konusundaki 
kararlığını göstermektedir.  

Akıllı ulaşım sistemlerinin günden güne yaygınlaşması 
ile birlikte hayatımıza giren bir diğer kavram sürücüsüz 
araçlardır. Yapay zekadan faydalanarak otomatik sürüş 
deneyimi yaşatan bireysel araçların yanında toplu taşıma 
araçlarında da sürücüsüz seferler gerçekleştirilmeye 
başlanmış durumdadır. Türkiye’de sürücüsüz metro olarak 
“Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy” hattının kullanılmaya 
başlanması bu alandaki önemli bir gelişmedir [15]. 

 
3.3 Ambalajlamada Teknolojik Yenilikler 

Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte 
ambalajlama alanında da yenilikçi çözümler ortaya 
çıkmıştır. Aile yapısının küçülmesi ve buna bağlı olarak 
tüketilen gıda miktarlarının azalması, çağdaş iş yaşamının 
hızlı tüketimi zorunlu hale getirmesi kullanılan 
ambalajlarda çeşitliliğe neden olmuştur.  

Meyve ve sebzelerin etiketlenmesinde yeni bir yöntem 
sunan LaserFood [16] firması çevreci bir çözüm ile 
karşımıza çıkmaktadır. Plastik kullanımı gerektirmeden 
lazer etiketleme ile ürünün üretim bilgileri, sağlık verileri, 
firmanın logosu gibi pek çok bilgi meyve sebzelerin üzerine 
işlenebilmektedir. İşlemin hassasiyetini anlamak açısından 
kivi ve şeftali gibi kabuğu ince ve hassas meyvelerde dahi 
etkili bir şekilde kullanılabilmesi teknolojinin etkinliği 
hakkında önemli bir fikir vermektedir.  

Patenti Easysnap firmasında bulunan ve tek kullanımlık 
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paketleme tasarımı ile ön plana çıkan ambalajlama 
teknolojisi [17] bu alandaki bir diğer yenilikçi çözüm olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde uluslararası markalar 
tarafından tek porsiyonluk paket ambalajı olarak kabul 
gören bu teknoloji, tek el kullanım kolaylığı ve ambalaj 
içindeki ürünün tamamının kolaylıkla dışarı aktarılabilmesi 
gibi özellikleri ile önplana çıkarmaktadır. 

 
3. Sonuçlar 

Değişen dünyanın rekabetçi iş dünyasında ayakta 
kalabilmek için yeniliklere açık olmanın gerekliliği 
ortadadır. Buradaki belirleyici unsur, gelişen teknolojiye 
ayak uydurmak zorunda kalmak yerine o teknolojiyi getiren 
ve öncülük eden pozisyonda olma vizyonuna sahip 
olmaktır. Ar-ge yatırımları ve altyapı gerektiren bu tarz 
kararların uzun vadede kazanımları göz önünde 
bulundurularak firmaların bu alanlara yönelmesi, her ne 
kadar ilk bakışta riskli gibi gözükse de, doğru bir planlama 
ve ileri görüşlülük olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
vesileyle sektöre yön veren pozisyonuna gelmek mümkün 
olabilecektir. Yakın geçmişte küresel çaplı firmaların 
inovatif teknolojileri iş süreçlerine dahil etmeleri ve bunun 
sonucunda elde ettikleri getiriler de bu durumun en somut 
kanıtıdır.  

Her ne kadar inovatif ve yüksek yatırım gerektiren 
yeniliklere küresel firmalar öncülük ediyor olsa da bu 
teknolojileri yakından takip etmek, organizasyon 
süreçlerine süratle entegre etmek tüm firmaların rekabetçi 
ortamda hayatta kalabilmesi için olmazsa olmaz bir durum 
olarak değerlendirilmektedir. 

Gelecekte, burada bahsedilen teknolojilerin ne kadar 
etkin olarak kullanıldığı, lojistik sektörüne ne tür katkılar 
sağladıklarına ilişkin yapılacak ampirik çalışmalar literatüre 
önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Abstract 

In this study, the effects of waste tire dust on the tribological properties of the addition to the filling material were 
investigated. Three different types of brake pads were produced with 5%, 10%, 15% waste rubber powder by an experimental 
formulation. The wear and friction characteristics of the brake pad materials produced by using a pin-on disc type tribometer 
were determined. The mass waste rubber has improved the friction and friction stability of the friction materials by increasing 
the dust. It has been observed that the brake pad material with 15% waste rubber additive has the highest value. 
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Atık Taşıt Lastiklerinin Otomotiv Fren Malzemelerinde Kullanımının Araştırılması 
 

Özet 

Bu çalışmada, atık lastik tozlarının dolgu malzemesine ek olarak kullanılmasının tribolojik özelliklere etkisi araştırılmıştır. 
Deneysel bir formülasyonla %5, %10, %15 atık lastik tozu ilave edilerek 3 farklı fren balata malzemesi üretilmiştir. Pin-on 
disk tipi bir tribometre kullanılmak suretiyle üretimi yapılmış olan fren balata malzemelerinin aşınma ve sürtünme gibi 
özellikleri belirlenmiştir. Kütlece atık lastik tozu arttırılmasıyla sürtünme malzemelerinin sürtünme ve sürtünme kararlılığında 
iyileşme görülmüştür. %15 atık lastik tozu katkılı fren balata malzemesinin en yüksek değere sahip olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşınma, Fren balata malzemeleri, Sürtünme, Triboloji 

 

 

1. Giriş 
Diş derinliği belirli bir miktarın altına düşen taşıt 

lastikleri fiziksel özellikleri ve güvenilirlikleri bakımından 
ömrünü tamamlamış sayılmakta ve atık lastik adını 
almaktadır. Gelişen nüfus ve taşıt sayısındaki artışa bağlı 
olarak atık lastiklerin geri kazanımı zorunlu hale gelmiştir. 
Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde atık 
lastiklerin otomotiv endüstrisinde, inşaat sanayiinde, 
termoplastik ürünlerde, asfalt ve zemin uygulamaları gibi 
alanlarda kullanıldığı görülmektedir. 

Atık lastiklerin fren sürtünme malzemelerinde 
kullanımı ile ilgili literatürde mevcut olan deneysel 
çalışmalar oldukça azdır. Mutlu ve arkadaşları [1] atık 
lastik tozu kullanarak ürettikleri fren sürtünme 
malzemelerinin fiziksel ve tribolojik özelliklerini 
incelediklerinde atık lastik tozu katkısının artmasıyla 
ortalama sürtünme katsayısının, porozitenin ve özgül 
aşınma oranının arttığını, sertlik ve yoğunluğun ise 
düştüğünü gözlemlemişlerdir. Sugözü ve Mutlu [2] 
“otomotiv fren balatalarında atık taşıt lastiğinin sürtünme 
davranışına etkisinin araştırılması” isimli deneysel 
çalışmalarında atık lastiğin fren sürtünme malzemelerinde 
alternatif malzeme olarak kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. Sugözü ve arkadaşları başka bir çalışmada 
[3] fren sürtünme malzemelerinde atık lastik tozunun 
oransal değerine göre etkilerini incelemişler ve %12, %16 
ve %20 lastik tozu içeren sürtünme malzemelerinin 
sürtünme ve fade direncinde iyileşmeler görüldüğünü, 
%20 lastik tozu içeren sürtünme malzemesinin ise aşınma 
direncinde olumsuz özellikler sergilediğini 
gözlemlemişlerdir.  

Bu çalışmada fren sürtünme malzemelerine kütlece %5, 
%10 ve %15 atık lastik tozu ilave edilerek üç yeni 
formülasyon hazırlanmış ve fren balata numuneleri 
üretilmiştir. Üretilen numunelerin sürtünme ve aşınma 
özellikleri pin-on-disk tipi bir tribometre kullanılarak 
belirlenmiştir. Numuneler ayrıca sertlik ve 
yoğunluklarının ölçülmesi suretiyle karakterize edilmiştir. 

 
2. Materyal ve Metot 

Fren sürtünme malzemeleri, farklı fonksiyonlara sahip 
birçok bileşenden oluşan kompozitlerdir. Bu çalışma için 
literatürden ve ön deneylerden yararlanılarak belirlenen 
malzeme içeriği Tablo 1’de gösterilmiştir. Atık lastik AL 
ismi ile kodlanmış olup alt indiste gösterilen rakam 
kompozisyon içerisindeki oranı belirtmektedir. 
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 Tablo 1. Fren balata numunelerinin içeriği (% kütlesel) 
 

 AL5 AL10 AL15 
Fenolik reçine 20 20 20 
Bakır talaşı 8 8 8 
Pirinç talaşı 5 5 5 
Maun cevizi tozu 8 8 8 
Alümina 8 8 8 
Grafit 5 5 5 
Barit 41 36 31 
Atık lastik tozu 5 10 15 

 
Fren sürtünme malzemeleri literatürde çeşitli biçimlerde 

sınıflandırılırlar. Tablo 2’de atık lastik tozu dışında 
kullanılan diğer fren sürtünme malzemelerinin 
fonksiyonlarına göre sınıflandırılması gösterilmiştir.  

 
 Tablo 2. Kullanılan malzemelerin fonksiyonları 

 
Malzemenin cinsi Malzemenin fonksiyonu 
Fenolik reçine Bağlayıcı malzeme 
Bakır talaşı Takviye malzemesi 
Pirinç talaşı Takviye malzemesi 
Maun cevizi tozu Sürtünme düzenleyici 
Alümina Aşındırıcı 
Grafit Katı yağlayıcı 
Barit Dolgu malzemesi 

 
Fren balatasının üretimi de en az kompozisyonu kadar 

özelliklerin tespitinde ve değişiminde rol oynar. Çünkü 
üretim esnasında malzeme özellikleri değişmekte ve 
kompozisyonlar aynı olsa bile farklı üretim parametreleri 
ile üretilen balatalar çok farklı özellikler 
sergileyebilmektedir [4]. Bu çalışmada üretilen fren balata 
numunelerinin üretim parametreleri Tablo 3’de 
belirtilmiştir.  

 
Tablo 3. Numunelerin üretim parametreleri 

 

 Süre 
(dk) 

Basınç 
(kPa) 

Sıcaklık (ºC) 

Karıştırma 10 - - 
Ön şekillendirme 2 8000 ortam sıcaklığı 
Sıcak presleme 10 10000 150 
 
Numunelerin sertlik ölçümleri Rockwell (HRL) sertlik 

ölçüm cihazı ile tespit edilmiştir. Sertlik ölçme işlemleri 
batıcı uç olarak 6.35 mm çapında çelik bilya ile ön 
yükleme olarak 10 kgf ve tam yükleme olarak 60 kgf yük 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Numunelerin yoğunluk 
ölçümleri, su içerisinde Arşimet prensibi kullanılarak 
belirlenmiştir. 

Numunelerin aşınma ve sürtünme katsayısı gibi 
özelliklerini elde etmek amacıyla TS 555 (Karayolu 
Taşıtları-Fren Sistemleri-Balatalar-Sürtünmeli Frenler 
İçin) [5] standardında atıf yapılan TS 9076'a (Karayolu 
Taşıtları-Fren Sistemleri-Fren Balataları-Malzeme 
Sürtünme Özelliklerinin Küçük Deney Parçaları ile 
Değerlendirilmesi) uygun [6] deneyler gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre öncelikle 310 rpm, 700 kPa basınç ve sıcaklık 

100 °C'yi aşmayacak şekilde numunenin diske yüzey 
teması en az %95 oluncaya kadar alıştırma işlemi 
yapılmıştır. Böylece yüzey, deneye hazır hale getirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Pin-on-disk tribometrenin şematik çizimi  
 
Numuneler, çapı 280 mm ve sertliği 116 HB olan gri 

dökme demir diskin kullanıldığı, Şekil 1'de şematik çizimi 
verilen pin-on-disk tipi tribometre ile test edilmiştir. Cihaz 
tamamen bilgisayarla kontrol edilebilir ve veri toplama 
yazılımı içermektedir. 
	

3. Bulgular 
Fren sürtünme malzemelerinin sürtünme katsayısı fren 

performansını etkileyen önemli bir parametredir ve durma 
mesafesi, gürültü eğilimi, feyd, fren kaynaklı titreşim gibi 
çeşitli fren olaylarını anlamak için kullanılabilir [7].  
Şekil 2’de kütlece %5 atık lastik tozu içeren AL5 kodlu 

numunenin kayma süresine bağlı olarak sürtünme 
katsayısı değişim grafiği görülmektedir.  

 

 
Şekil 2. AL5 kodlu numunenin zamana bağlı sürtünme katsayısı 

değişim grafiği 
 
Şekil 3’de kütlece %10 atık lastik tozu içeren AL10 

kodlu numunenin kayma süresine bağlı olarak sürtünme 
katsayısı değişim grafiği görülmektedir. 
Şekil 4’de ise kütlece %15 atık lastik tozu içeren AL15 

kodlu numunenin kayma süresine bağlı olarak sürtünme 
katsayısı değişim grafiği görülmektedir. 
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Şekil 3. AL10 kodlu numunenin zamana bağlı sürtünme 

katsayısı değişim grafiği 
 

 
Şekil 4. AL15 kodlu numunenin zamana bağlı sürtünme 

katsayısı değişim grafiği 
 
Şekillerde, sürtünme katsayısının testin başlangıcında 

düşük olmasının sebebi, uygulanan basıncın ani olarak 
değil giderek artan şekilde etki etmesidir. Ani basınç 
uygulaması, balataların hasar görmesine neden 
olacağından basınç artışı kademeli olarak sağlanmıştır. 
Ayrıca testin başlangıcında balata ile disk alışma (rodaj) 
sürecindedir ve sürtünme kuvvetinin etkili olduğu 
sürtünme tabakaları henüz oluşmamıştır [8]. 

Fren balatalarından istenen en önemli özelliklerden biri 
frenleme esnasında sürtünmeden dolayı açığa çıkan ara 
yüzey sıcaklığındaki artışa bağlı olarak sürtünme 
katsayısındaki değişimin minimum seviyede olmasıdır. 

Grafikler incelendiğinde sürtünme katsayısında az 
miktarda olsa da inişli çıkışlı sürekli bir değişim 
görülmektedir. Anderson [9] bunun sebebini, sürtünme 
süresince disk yüzeyindeki temas bölgelerinin içine doğru 
ısının periyodik olarak sürekli değişmesinden 
kaynaklandığını belirtmiştir. Bu etkiden dolayı sürtünme 
katsayısında sürekli bir değişim meydana gelir. Ayrıca bu 
durumu Stachowiak ve Batchelor [10] sürtünme çiftlerinin 
yüzeyindeki pürüzlerde birleşme olması ve büyümesi ile 
açıklar. Bu durumda bir yapışma bir bırakma hali sürekli 
tekrarlanır, bu da sürtünme katsayısında sürekli artma ve 
azalmaya neden olur. 

Numunelerin yoğunluk, sertlik gibi fiziksel özellikleri 
ile ortalama sürtünme katsayısı, özgül aşınma oranı ve 
sürtünme kararlılığı gibi tribolojik özellikleri Tablo 4’de 
belirtilmiştir.  

Frenleme performansı açısından sürtünme katsayısının 
yüksek, özgül aşınma oranının ise düşük olması istenir. TS 
555 [5] standardına göre fren balatalarının sürtünme 
katsayısı 0.25 değerinden küçük olmamalıdır. 

 
 

Tablo 4. Numunelerin özellikleri 
 

 AL5 AL10 AL15 
Yoğunluk (g/cm3) 2.08 2.21 2.26 
Sertlik (HRL) 92 95 98 
Ortalama sürtünme katsayısı 0.36 0.40 0.43 
Sürtünme kararlılığı (%) 83.7 88.8 89.5 
Özgül aşınma oranı 
× 10-6 (cm3/Nm) 0.194 0.201 0.208 

 
Tablo 4 incelendiğinde ortalama sürtünme katsayısı en 

yüksek olan numunenin kütlece %15 atık lastik tozu içeren 
AL15 isimli numune olduğu görülmektedir. Ayrıca 
numunelerin sertlikleri ve yoğunlukları arasında doğru 
orantı olduğu tespit edilmiştir. Sertlik ve yoğunluk 
arasındaki ilişki literatür ile uyumludur. 

 
4. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada atık lastik tozunun fren balatası içeriğinde 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunun için kütlece %5, 
%10 ve %15 atık lastik tozu içeren üç farklı numune 
hazırlanmıştır. Numunelerin aşınma ve sürtünme testleri 
için tam ölçekli bir fren balata cihazı (pin-on-disk tipi) 
kullanılmıştır. Testlerden elde edilen sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir; 

 
• Sürtünme ve aşınma testlerinden elde edilen sonuçlara 

göre üretilen bütün numuneler endüstride uygulanabilir, 
literatür ile uyumlu ve TS 555 standardına uygundur.  

• Sürtünme testine tabi tutulan tüm numuneler arasında 
en yüksek sürtünme katsayısı 0.43 değeri, kütlece %15 atık 
lastik tozu içeren AL15 kodlu numuneye, en düşük 
sürtünme katsayısı 0.36 değeri ise kütlece %5 atık lastik 
tozu içeren AL5 kodlu numuneye aittir.  

• Numunelerde atık lastik tozu miktarı arttıkça sürtünme 
kararlılığı da artmıştır. Buna göre kütlece %5 atık lastik 
tozu içeren AL5 kodlu numunenin sürtünme kararlılığı 
%83, kütlece %10 atık lastik tozu içeren AL10 kodlu 
numunenin sürtünme kararlılığı %88, kütlece %15 atık 
lastik tozu içeren AL15 kodlu numunenin sürtünme 
kararlılığı ise %89 olarak bulunmuştur.  

• Balata numunelerinin özellikleri incelendiğinde 
numunelerin sertlikleri ile yoğunlukları arasında doğru 
orantı olduğu ve bu orantının literatür ile uyumlu olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

In this study, it was investigated how the use of waste marble dust in the production of brake pads affected the characteristics 
such as friction and wear. 3 different types of brake pads are produced with 5%, 10% and 15% of marbled waste. The 
tribological properties of the lining materials produced by using the brake lining tester have been determined. Physical 
properties such as density and hardness of the friction materials tested have also been determined. As a result of the tests done, 
brake lining material, which has 15% of the mass of waste marble powder added, gave the best results.  

 
Keywords: Brake pad materials, Friction, Tribology, Wear 

 

Atık Mermer Tozlarının Fren Sürtünme Malzemelerinde Değerlendirilmesi 
 

Özet 

Bu çalışmada, fren balata üretiminde atık mermer tozlarının kullanımının sürtünme ve aşınma gibi özellikleri nasıl etkilediği 
araştırılmıştır. Kütlece %5, %10 ve  %15 atık mermer tozu katkılanmış 3 farklı fren balata malzemesi üretilmiştir. Fren balata 
test cihazı kullanılmak suretiyle üretilen balata malzemelerinin tribolojik özellikleri belirlenmiştir. Deneyleri yapılan sürtünme 
malzemelerinin yoğunluk ve sertlik gibi fiziksel özellikleri de tespit edilmiştir. Yapılmış olan testler neticesinde kütlece % 15 
oranında atık mermer tozu katkılanmış olan fren balata malzemesi en iyi sonuçları vermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Aşınma, Fren balata malzemeleri, Sürtünme, Triboloji 

 

 

1. Giriş 
Mermer işleme fabrikalarında imalat sonrası önemli 

miktarda mermer atıkları adı verilen havuz çökeltileri 
(mermer tozu) oluşmaktadır. Mermer ocakları ve mermer 
işleme tesislerinde de her yıl tonlarca mermer tozu atığı 
ortaya çıkmaktadır. Mermer tozu atıklarının yapı ve inşaat 
sanayii, çimento imalat sanayii, yol yapımı gibi pek çok 
alanda kullanıldığı bilinmektedir. Literatürde atık mermer 
tozlarının fren sürtünme malzemelerinde kullanımı ile 
ilgili bazı deneysel çalışmalar mevcuttur [1]–[3].  

Bu çalışmada, atık mermer tozlarının fren sürtünme 
malzemelerinde kullanılabilirliğini araştırmak için 
deneysel çalışmalar yapılmıştır. Fren sürtünme 
malzemeleri birçok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan 
kompozit yapılardır. Atık mermer tozları fren sürtünme 
malzemelerine üç farklı oranda eklenerek numuneler 
oluşturulmuştur. Diğer malzemelerin cinsi ve miktarı sabit 
tutulmak suretiyle eklenen atık mermerin miktarının da 
frenleme performansına etkisi incelenmiştir. TSE 555 
koşullarına göre aşınma ve sürtünme testleri 
gerçekleştirilmiş, numuneler sürtünme katsayısı ve aşınma 
oranı gibi parametreler açısından değerlendirilmiştir. 
Ayrıca numunelerin sertliği ve yoğunluğu tespit edilerek 

fiziksel özelliklerin frenleme karakteristiğine etkisi 
irdelenmiştir. Yapılan testler sonucunda atık mermer 
tozlarının frenleme performansı açısından beklenen 
özellikleri sağladığı ve fren sürtünme malzemelerinde 
dolgu bileşenlerine alternatif olarak kullanılabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

 
2. Materyal ve Metot 

Fren balata kompozitlerini oluşturmak için kullanılan 
malzemelerin cinsi, şekli, boyutu ve miktarının doğru 
seçimi aşınma ve sürtünme özelliklerini belirlemede 
önemli rol oynamaktadır. Öncelikle fren balata 
numunelerini oluşturan malzemeler belirlenmiştir. 
Malzemeler belirlenirken literatür, maliyet ve temin etme 
kolaylığı göz önüne alınmıştır. Bu çalışma için belirlenen 
malzeme içeriği Tablo 1’de gösterilmiştir. Atık mermer 
tozu M ismi ile kodlanmış olup alt indiste gösterilen rakam 
kompozisyon içerisindeki oranı belirtmektedir. 

 
 
 
 
 

79



 
 

International Erdemli Symposium 2018	

 Tablo 1. Numunelerin içeriği (% kütlesel) 
 

 M5 M10 M15 
Reçine 20 20 20 
Bakır talaşı 8 8 8 
Pirinç talaşı 5 5 5 
Maun cevizi tozu 8 8 8 
Alümina 8 8 8 
Grafit 5 5 5 
Barit 41 36 31 
Atık mermer tozu 5 10 15 

 
Otomotiv fren balatası, farklı özelliklere sahip 

malzemelerin toz haline getirilip preslenmesi ile oluşan 
kompozit bir malzemedir. Kimyasal ve mekanik 
özellikleri, içerdiği malzeme oranlarına göre 
değişmektedir. Bu yüzden bir balata malzemesi 
tasarımında, kompozisyonu oluşturan malzemelerin ve 
oranlarının tespiti oldukça önemli ve karmaşık bir 
konudur. Fren balatasının üretimi de en az kompozisyonu 
kadar özelliklerin tespitinde ve değişiminde rol oynar. 
Çünkü üretim esnasında malzeme özellikleri değişmekte 
ve kompozisyonlar aynı olsa bile farklı üretim 
parametreleri ile üretilen balatalar çok farklı özellikler 
sergileyebilmektedir [4]. 

Üretim işleminden önce Tablo 1'de gösterilen 
malzemelerin miktarları 0.001 g hassasiyetindeki terazi 
kullanılarak belirlenmiştir. Tartılan malzemeler toz 
karıştırma cihazının haznesine aktarılmıştır. Karışımın 
homojenliğini sağlamak için numune içeriği, özel olarak 
imal edilmiş toz karıştırma cihazında 150 dev/dk hızda 10 
dakika boyunca karıştırılmıştır. Elde edilen karışım, 25.4 
mm çapındaki soğuk pres kalıbına dikkatli bir şekilde 
yerleştirilerek oda sıcaklığında 8000 kPa basınç altında 2 
dakika boyunca preslenmiştir. Sıcak presleme aşamasında 
numuneler 10 dakika boyunca hidrolik pres yardımıyla 
10000 kPa basınca maruz bırakılmıştır. Sıcak pres kalıpları 
alt ve üst tablalardan elektrik enerjisi kullanılarak 150 ºC 
sıcaklık elde edilene kadar ısıtılmıştır. 

 
Şekil 1. Numunelerin üretiminde kullanılan materyaller (a) 
elekler ve sarsma cihazı (b) hassas terazi (c) toz karıştırma 

haznesi (d) toz karıştırma cihazı (e) soğuk pres kalıbı (f) sıcak 
pres kalıbı 

Üretimi gerçekleştirilen numunelerin sertlik ölçümleri 
Rockwell (HRL) sertlik ölçüm cihazı ile tespit edilmiştir. 
Sertlik ölçme işlemleri batıcı uç olarak 6.35 mm çapında 
çelik bilya ile ön yükleme olarak 10 kgf ve tam yükleme 
olarak 60 kgf yük uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 
Numunelerin yoğunluk ölçümleri, su içerisinde Arşimet 
prensibi kullanılarak belirlenmiştir. 

Numunelerin aşınma ve sürtünme katsayısı gibi 
özelliklerini elde etmek amacıyla TS 555 (Karayolu 
Taşıtları-Fren Sistemleri-Balatalar-Sürtünmeli Frenler 
İçin) [5] standardında atıf yapılan TS 9076'a (Karayolu 
Taşıtları-Fren Sistemleri-Fren Balataları-Malzeme 
Sürtünme Özelliklerinin Küçük Deney Parçaları ile 
Değerlendirilmesi) [6] uygun deneyler gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre öncelikle 310 rpm, 700 kPa basınç ve sıcaklık 
100 °C'yi aşmayacak şekilde numunenin diske yüzey 
teması en az %95 oluncaya kadar alıştırma işlemi 
yapılmıştır. Böylece yüzey, deneye hazır hale getirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Sürtrünme test cihazının şematik çizimi  
 
Numuneler, çapı 280 mm ve sertliği 116 HB olan gri 

dökme demir diskin kullanıldığı, Şekil 2'de şematik çizimi 
verilen sürtünme test cihazı ile test edilmiştir. Cihaz 
tamamen bilgisayarla kontrol edilebilir ve veri toplama 
yazılımı içermektedir. TS 555'e göre sürtünme katsayısı 
(1) ve (2) numaralı formüller ile hesaplanmıştır: 

 
    

𝜇 =
𝐹
𝑁
																																											(1) 

               
𝑁 = 𝑝. 𝐴																																								(2) 

       
Denklemlerde µ sürtünme katsayısını, F sürtünme 

kuvvetini, N balata yüzeyine gelen normal kuvveti, p 
frenleme hidrolik basıncını, A pistonun yüzey alanını 
göstermektedir. Numunelerin özgül aşınma oranı ise TS 
555'e göre aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır: 

 
     

𝑉 =
𝑚/ − 𝑚1

2. 𝜋. 𝑅. 𝑛. 𝐹. 𝜌
																													(3) 

 
Denklem (3)'de V özgül aşınma miktarını, R balatanın 

merkezi ile diskin merkezi arasındaki mesafeyi, n test 
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boyunca diskin toplam dönme sayısını, m1 balatanın test 
öncesi kütlesini, m2 balatanın test sonrası kütlesini, F 
ortalama sürtünme kuvvetini, ρ balatanın yoğunluğunu 
göstermektedir. Balata numunelerinin sürtünme kararlılığı 
(%) denklem (4)'e hesaplanmıştır [7]: 

 
  𝐹𝑆 = 𝜇89: 𝜇;<=> ×100																									(4)  

Denklem (4)'de µort ortalama sürtünme katsayısını, µmaks 
ise en yüksek sürtünme katsayısını göstermektedir. 
	

3. Bulgular 
Fren sürtünme malzemelerinin sürtünme katsayısı fren 

performansını etkileyen önemli bir parametredir ve durma 
mesafesi, gürültü eğilimi, feyd, fren kaynaklı titreşim gibi 
çeşitli fren olaylarını anlamak için kullanılabilir [8].  
Şekil 3-5 numunelerin kayma süresine bağlı olarak 

sürtünme katsayısı değişim grafiklerini göstermektedir.  
 

 
Şekil 3. M5 kodlu numunenin zamana bağlı sürtünme katsayısı 

değişim grafiği 
 

 
Şekil 4. M10 kodlu numunenin zamana bağlı sürtünme katsayısı 

değişim grafiği 
 

 
Şekil 5. M15 kodlu numunenin zamana bağlı sürtünme katsayısı 

değişim grafiği 
 
Şekillerde, sürtünme katsayısının testin başlangıcında 

düşük olmasının sebebi, uygulanan basıncın ani olarak 
değil giderek artan şekilde etki etmesidir. Ani basınç 
uygulaması, balataların hasar görmesine neden 
olacağından basınç artışı kademeli olarak sağlanmıştır. 
Ayrıca testin başlangıcında balata ile disk alışma (rodaj) 
sürecindedir ve sürtünme kuvvetinin etkili olduğu 
sürtünme tabakaları henüz oluşmamıştır [9]. 

Fren balatalarından istenen en önemli özelliklerden biri 
frenleme esnasında sürtünmeden dolayı açığa çıkan ara 
yüzey sıcaklığındaki artışa bağlı olarak sürtünme 
katsayısındaki değişimin minimum seviyede olmasıdır. 

Grafikler incelendiğinde sürtünme katsayısında az 
miktarda olsa da inişli çıkışlı sürekli bir değişim 
görülmektedir. Anderson [10] bunun sebebini, sürtünme 
süresince disk yüzeyindeki temas bölgelerinin içine doğru 
ısının periyodik olarak sürekli değişmesinden 
kaynaklandığını belirtmiştir. Bu etkiden dolayı sürtünme 
katsayısında sürekli bir değişim meydana gelir. Ayrıca bu 
durumu Stachowiak ve Batchelor [11] sürtünme çiftlerinin 
yüzeyindeki pürüzlerde birleşme olması ve büyümesi ile 
açıklar. Bu durumda bir yapışma bir bırakma hali sürekli 
tekrarlanır, bu da sürtünme katsayısında sürekli artma ve 
azalmaya neden olur. 

Numunelerin denklem (4)’e göre hesaplanan sürtünme 
kararlılığı Şekil 6’da verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 6. Numunelerin sürtünme kararlılığı 
 
Numunelerin yoğunluk, sertlik gibi fiziksel özellikleri 

ile ortalama sürtünme katsayısı, özgül aşınma oranı ve 
sürtünme kararlılığı gibi tribolojik özellikleri Tablo 2’de 
belirtilmiştir.  

 
Tablo 2. Numunelerin özellikleri 
 

 M5 M10 M15 
Yoğunluk (g/cm3) 2.19 2.27 2.38 
Sertlik (HRL) 91 93 99 
Ortalama sürtünme katsayısı 0.28 0.31 0.35 
Sürtünme kararlılığı (%) 70.1 79.4 87.5 
Özgül aşınma oranı 
× 10-6 (cm3/Nm) 0.096 0.103 0.132 

 
Frenleme performansı açısından sürtünme katsayısının 

yüksek, özgül aşınma oranının ise düşük olması istenir. TS 
555 [5] standardına göre fren balatalarının sürtünme 
katsayısı 0.25 değerinden küçük olmamalıdır. 

 
Tablo 2 incelendiğinde ortalama sürtünme katsayısı en 
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yüksek olan numunenin kütlece %15 atık mermer tozu 
içeren M15 isimli numune olduğu görülmektedir. Ayrıca 
numunelerin sertlikleri ve yoğunlukları arasında doğru 
orantı olduğu tespit edilmiştir. Sertlik ve yoğunluk 
arasındaki ilişki literatür ile uyumludur. 

 
4. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada atık mermer tozunun fren balatası 
içeriğinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunun için 
kütlece %5, %10 ve %15 atık mermer tozu içeren üç farklı 
numune hazırlanmıştır. Numunelerin aşınma ve sürtünme 
testleri için tam ölçekli bir fren sürtünme cihazı 
kullanılmıştır. Testlerden elde edilen sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir; 

 
• Sürtünme ve aşınma testlerinden elde edilen sonuçlara 

göre üretilen bütün numuneler endüstride uygulanabilir, 
literatür ile uyumlu ve TS 555 standardına uygundur.  

• Sürtünme testine tabi tutulan tüm numuneler arasında 
en yüksek sürtünme katsayısı 0.35 değeri, kütlece %15 atık 
mermer tozu içeren M15 kodlu numuneye, en düşük 
sürtünme katsayısı 0.28 değeri ise kütlece %5 atık mermer 
tozu içeren M5 kodlu numuneye aittir.  

• Numunelerde atık mermer tozu miktarı arttıkça 
sürtünme kararlılığı da artmıştır. Buna göre kütlece %5 
atık mermer tozu içeren M5 kodlu numunenin sürtünme 
kararlılığı %70, kütlece %10 atık mermer tozu içeren M10 
kodlu numunenin sürtünme kararlılığı %79, kütlece %15 
atık mermer tozu içeren M15 kodlu numunenin sürtünme 
kararlılığı ise %87 olarak bulunmuştur.  

• Balata numunelerinin özellikleri incelendiğinde 
numunelerin sertlikleri ile yoğunlukları arasında doğru 
orantı olduğu ve bu orantının literatür ile uyumlu olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

Mersin has an important position in terms of solar energy potential. For this reason, the solar energy potential of the region 
needs to be examined in detail. In this study, solar energy potential of Erdemli district of Mersin province was investigated 
and different solar radiation models were investigated. The Meteonorm © database containing regional solar radiation data 
from the past period of the Turkish State Meteorological Service and HelioClim© database obtained by meteorological 
satellites was used. Solar radiation models derived from daily total solar radiation, which are widely used in our country, are 
compared with this data. In addition, a model for estimating daily solar radiation according to the highest and lowest daily 
temperatures has been developed and compared with other models in the literature. As a result, it is revealed that the predictive 
capability of the developed model is higher than the other models examined. 

 
Keywords: Mersin, Erdemli, Turkey, Solar radiation model  

 

Mersin’in Erdemli İlçesinin Güneş Enerji Potansiyeli ve Güneş Işınım Modellerinin 
İncelenmesi 

Özet 

Mersin ili güneş enerjisi potansiyeli açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle bölgenin güneş enerji potansiyelinin 
detaylı olarak incelenmesi gerektedir. Bu çalışmada, Mersin ilinin Erdemli ilçesinin güneş enerji potansiyeli araştırılmış ve 
farklı güneş ışınım modelleri sorgulanmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü’nün geçmiş dönemlere ait 
bölgesel güneş ışınım verilerini içeren Meteonorm© ve meteoroloji uydularının elde etmiş olduğu görüntülerin işlenmesi 
sonucu oluşturulmuş HelioClim© veri tabanı kullanılmıştır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan, günlük toplam güneş 
ışınımına göre türetilmiş güneş ışınım modelleri bu verilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık 
değerlerine göre günlük güneş ışınımını tahmin eden bir model geliştirilmiş olup literatürde bulunan diğer modellerle 
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen modelin tahmin kabiliyetinin incelenen diğer modellere göre yüksek olduğu ortaya 
konmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Mersin, Erdemli, Türkiye, Güneş ışınım modeli 

 

1. Giriş 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek 
potansiyele sahip olan güneş enerjisi ilerleyen teknoloji ile 
birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzdeki 
teknoloji güneş enerji potansiyelinin ısıl prosese veya 
doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülerek 
kullanılmasına olanak sağlamıştır. Güneş enerji 
sistemlerinin düzenli bir şekilde tasarlaması için bölgesel 
güneş ışınımı dağılımının doğru bir şekilde tespit edilmesi 
gerekmektedir. Belirli bir bölgedeki güneş enerjisi 
potansiyelini belirlemek amacıyla yapılan meteorolojik 
gözlemler, nitelikli insan gücü ve önemli ekonomik 
yatırımlar gerektirdiğinden tahmin metotlarının 
geliştirilmesi önem arz etmektedir.  

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli atlası Şekil 1’de 

verilmiş olup Türkiye genelinde Mersin ili 1750 – 1800 
kWh/m2yıl güneş ışınımı ile güneş enerji potansiyeli 
oldukça yüksek olan bir ilimizdir. Mersin ili güneş enerji 
potansiyeli ise Şekil 2’de verilmiş olup dağlık bölgelerin 
merkezi bölgelere göre güneş enerji potansiyeli açısından 
daha zengin olduğu görülmektedir. 

Erdemli ilçesinin yatay düzleme gelen aylık toplam 
global güneş ışınım değerleri Meteonorm© ve 
HelioClim© veri tabanlarından elde edilerek Şekil 3’te 
verilmiştir. Buna göre, ışınım değeri yaz aylarında 200 
kWh/m2’nin üzerine çıkarken kış aylarında 75 
kWh/m2’nin altına düşmemektedir. 
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Şekil 3. Erdemli ilçesi yatay düzleme gelen aylık toplam global güneş ışınımı 

Şekil 2. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası  [GEPA]  
 

Şekil 1. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası  [GEPA] 
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2. Güneş Işınım Modelleri 

Yatay düzleme gelen günlük toplam global güneş 
ışınımı yaygın olarak güneşlenme süresine bağlı olan ve 
Eşitlik 1’de verilen Angström-Prescott modelleri 
kullanılarak tahmin edilmektedir. 

 

oo

el

t
tba

Q
Q

+=mod 	 															(1)	

Eşitlik (1)’de yer alan a ve b sabitleri bölgesel olarak 
yapılan ölçüm sonuçlarına bağlı olarak tespit edilir. Kılıç 
ve Öztürk [2] yapmış oldukları çalışma ile ülkemiz için 
geçerli olan a ve b katsayılarını Eş. (2)’de verildiği gibi 
hesaplamışlardır. 

 

)cos(165.0533.0
)cos(198.0000017.0103.0

deb
deza

−−=

−++=
			(2)																																					 

Bulut ve Büyükalaca [3] Türkiye genelinde geçerli 
olmak üzere yatay düzleme gelen günlük toplam global 
güneş ışınımı için Eş. (3)’te verilen sadece gün sayısına 
bağlı basit bir bağıntı önermişlerdir. 

 
5.1

mod ))5(
365

sin()( +−+= nabaQ el
π

	(3)																																															 

a ve b sabitleri her il için ayrı ayrı verilmiştir. Mersin ili 
için a=7.01, b=25 önerilmiştir. Güneşlenme süresi ve 
bulutluluk oranının birçok meteoroloji istasyonunda 
ölçülmemesinden ötürü araştırmacıların bir kısmı ışınım 
şiddetini modelleyebilmek için hava sıcaklığı, rüzgar hızı 
gibi istasyonlarda yaygın olarak ve hassas bir şekilde 
ölçülebilen verileri kullanmışlardır. Hargreaves ve Samani 
[4] Eş. (4)’te verilen modelde yatay düzleme gelen günlük 
toplam global güneş ışınımını günlük en yüksek ve en 
düşük hava sıcaklıklarına göre tahmin etmişlerdir. 

 

( )[ ]2/1minmod 1459.0 TTQQ maksoel −= 					(4)																																																			 

Zhang ve Huang [5] Çin için geliştirilmiş tipik 
meteorolojik yılı verilerini kullanarak Eş. (5)’te verilen 
modeli geliştirmişlerdir. Bu model bulutluluk oranı, kuru 
termometre sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgar hızını 
kullanarak yatay düzleme gelen anlık global güneş 
ışınımını hesaplamaktadır. 

	
𝐼#$%&' = 𝐼)* sin ℎ 𝑐0 + 𝑐2𝐶𝐶 + 𝑐4𝐶𝐶4 +

𝑐5 𝑇7 − 𝑇795 + 𝑐:𝑅𝐻 + 𝑐=𝑉? + 𝑑 /𝑘																			(5)	

Eş. (5)’te yer alan katsayılar co=37.6865, c1=13.9263, 
c2=-20.2354, c3=0.9695, c4=-0.2046, c5=-0.098, d=-
10.8568, k=49.3112 şeklinde verilmiştir.  

Al-Anzi ve diğ. [6] aynı modeli farklı iklim kuşağında 
yer alan Kuveyt için düzenlemişlerdir. Yapılan çalışma ile 
bir önceki modelde yer alan regresyon katsayıları yeniden 

hesaplanmıştır. Bu katsayılar co=0.4398, c1=0.6082, c2=-
0.5762, c3=0.0144, c4=-0.0012, c5=0.014, d=-50.15, 
k=0.843 şeklinde verilmiştir. 

                                                                        
3. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma kapsamında meteoroloji verileri 
Meteonorm© ve HelioClim© veri tabanları kullanılarak 
elde edilmiştir. Meteonorm veri tabanı Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğüne ait ölçüm istasyonlarına ait 
verileri içermektedir. Mersin ilinin Erdemli ilçesi için 
36.6º enlem, 34.3º boylam koordinatlarında yer alan 
istasyon verileri kullanılmıştır. HelioClim© veri tabanı ise 
meteoroloji uydularının elde etmiş olduğu görüntülerin 
işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. 

Elde edilen veri tabanı sonuçları Kılıç ve Öztürk [2] 
(Model 1), Bulut ve Büyükalaca [3] (Model 2), Hargreaves 
ve Samani [4] (Model 3), Zhang ve Huang [5] (Model 4), 
Al-Anzi ve diğ. [6] (Model 5) modellerinden elde edilen 
sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapılırken 
modellerin başarısı Eş. (6)’da verilen ortalama mutlak 
bağıl hata ile ortaya konmuştur. 
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4. Sonuçlar 

Yeryüzüne gelen güneş ışınımını modellemek için uzun 
yıllara dayalı meteoroloji verileri kullanılmaktadır. Model 1 
ve Model 2 Türkiye’ye ait verileri kullanarak regresyon 
katsayılarını tespit etmişlerdir. Model 3, 4, 5 ise farklı 
ülkelere ait veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Tablo 1’de 
her bir modelin günlük ve aylık toplam global güneş ışınım 
miktarını tahmin etme başarısı bağıl hatalar ile gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Modellerin günlük güneş ışınım miktarını tespit etme başarısı 
 

 εgünlük 
(%) 

εaylık 
(%) 

Model 1 (Kılıç ve Öztürk [2]) 26 7 
Model 2 (Bulut ve Büyükalaca [3]) 17 4 
Model 3 (Hargreaves ve Samani [4]) 23 19 
Model 4 (Zhang ve Huang [5]) 73 73 
Model 5 (Al-Anzi ve diğ. [6]) 58 56 
Model 6 (Mevcut Çalışma) 15,1 9,8 

 
Günlük veriler incelendiğinde en başarılı sonucu Model 

2 vermiştir. Bu modelde elde edilen regresyon 
katsayılarının sadece Mersin iline özgü olması bu modelin 
başarısının sebebi olarak gözükmektedir. Model 3 sadece 
günlük hava sıcaklıklarına bağlı ve farklı bölge için 
geliştirilmiş olmasına rağmen 2. en başarılı model olarak 
dikkat çekmektedir. Model 4 ve 5 aynı yapıdadır ve ilki 
Çin, ikincisi ise Kuveyt için geliştirilmiştir. Her iki ülke 
iklimi de Mersin ilinin ikliminden çok farklıdır. Ayrıca bu 
modellerde 4 farklı meteoroloji parametresi yer 
almaktadır. Hata paylarının büyük çıkmasının başlıca 
sebepleri bunlardır. 

Bazı durumlarda günlük ışınım miktarının yanı sıra 
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aylık toplam ışınım değerleri de kullanılabilir. Tablo 1’de 
ayrıca günlük ışınım miktarları toplanarak elde edilen 
aylık toplam ışınım değerlerindeki hata payları yer 
almaktadır. Modellerin aylık toplam yatay düzleme gelen 
global ışınımı tahmin etme başarısı her bir model için artış 
göstermiştir. Özellikle Model 1’in başarısında ciddi bir 
iyileşme görülmüştür. Bunun temel nedeni, bu modelin 
günlük verilerin büyük bir kısmını veri tabanının üstünde 
hesaplamasıdır. 

Günlük ve aylık veriler incelendiğinde Model 3’ün 
sadece sıcaklık değerlerine bağlı olarak ışınım miktarını % 
23 ile hesaplaması üzerine benzer yapıda bir model 
oluşturularak regresyon katsayısının Mersin ili için 
düzenlenmesine çalışılmıştır. Buna göre yapılan regresyon 
analizi ile Eş. (7)’de verilen model elde edilmiş ve 
belirlilik katsayısı (R2) 0,87 bulunmuştur. 

 

( )[ ]2/1minmod 182.0 TTQQ maksoel −=        (7)   
 
 Bu model Mersin ili için günlük ve aylık toplam global 

güneş ışınım miktarlarını sırasıyla % 14.7 ve % 9.1 hata ile 
hesaplamaktadır. Şekil 4’te oluşturulan yeni modelin 
günlük bazda veri tabanı sonuçlarından sapması 
gösterilmiştir.    

  

 
Şekil 4. Oluşturulan yeni modelin veri tabanı sonuçları ile 
karşılaştırılması 
 
Şekil 4 incelendiğinde, yüksek ışınım değerlerinde 

modelin çok daha başarılı olduğu görülmektedir. Bunun 
yanısıra düşük ışınım değerlerindeki yüksek sapma, 
modelin özellikle kış ve sonbahar aylarında sadece 
sıcaklık değerlerine bağlı olarak ışınım miktarını tespit 
edemeyeceğini ortaya koymaktadır. 
 
5. Değerlendirme 

Bu çalışma kapsamında farklı yöntemler ile oluşturulan 
güneş ışınım modelleri incelenmiş ve Meteonorm© ve 
HelioClim© veri tabanları ile karşılaştırlmıştır. Mersin 
ilinin Erdemli ilçesi için oluşturulan Model 2 her ne kadar 
yüksek başarı ile günlük ve aylık toplam global güneş 
ışınımını hesaplasada basit bir regresyon analizi ile 
oluşturulmuştur ve tek parametre gün sayısıdır. Model 1 
bundan farklı olarak güneşlenme süresine göre 

oluşturulmuştur. Günlük olarak her ne kadar Model 1 
kadar başarılı olamasa da aylık bazda % 7’lık hata ile 
başarılı sonuç vermiştir. Bu bölge için geliştirilmeyen 
Model 3,4,5 içerisinde Model 3 sadece sıcaklık verileri 
kullanarak Model 4 ve 5’e oranla daha başarılı sonuç 
vermiştir. Modelin bu başarısı üzerine benzer bir model 
regresyon katsayıları değiştirilerek Mersin ilinin Erdemli 
ilçesine uyarlanmıştır. Oluşturulan bu yeni model günlük 
verileri % 15, aylık verileri ise % 10 hata ile hesaplamıştır. 
Son olarak Model 4 ve 5 yüksek hata oranları nedeniyle 
bölge için kullanılamayacağı anlaşılmıştır.  
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Abstract 

Today, fish farming creates significant impacts on water resources and food chain from a global perspective, as compared 
to those of the other agricultural activities. Some methods and chemicals heavily using production and consumption periods 
in fish farming are related to the environment damages. Chemicals have a common usage in both world and our country to 
protect the products from the negative effects of diseases. They are also imposed to increase the production. As Turkey has 
significant potential in fish farming in comparison to many other countries in the world, there is a wide use of antibiotics in 
production. This research examines the use of antibiotics in fish farming to shed light on the effects of chemicals on the 
production and human health. 

 
Keywords: Antibiotic, Fish farming, Environmental factor, Aquaculture 

 

Balık Çiftliklerinde Antibiyotik Uygulamaları ve Çevresel Sorunlar 
 

Özet 

Balık çiftliklerinde yapılan su ürünleri yetiştiriciliği, diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi,  küresel ölçekte su 
kaynakları ve besin zinciri üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Günümüzde, balık çiftliklerinde üretim ve tüketim aşamaları 
boyunca uygulanan yöntemler ile çeşitli kimyasallar çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaya başlamıştır. Hem dünyada 
hem de ülkemizde su ürünlerini hastalıklardan korumak ve üretimi arttırmaya yönelik çok çeşitli maddeler kullanılmaktadır. 
Türkiye balık çiftlikleri sıralamasında dünyada önemli potansiyele sahiptir ve ülkemizde bu tarz çiftliklerde antibiyotikler 
daha yoğun uygulanmaktadır. Bu derlemede balık çiftliklerinde özellikle antibiyotik kullanımı, üretilen su ürünlerinin maruz 
kaldığı kimyasal maddeler ve insan sağlığı açısından önemi araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Balık çiftlikleri, Çevresel faktör, Su ürünleri 

 

1. Giriş 

Çevre kirliliği; ekosistemin doğal dengesinin insan 
faaliyetleri sonucunda açığa çıkan çeşitli kirleticiler ile 
olumsuz yönde bozulması olarak ifade edilmektedir [1].  
Bu nedenle, kirliliğin ortadan kaldırılması amacı ile 
uluslararası ölçekte bilimsel nitelikli çalışmalar 
yapılmaktadır [2]. Yapılan araştırmalar çevrebilimle ilgili 
dengesizliği farklı açılardan ele almakta ve çözüm yolları 
önermektedir [1]. Özellikle, bilinçsiz ve düzensiz 
kimyasal (ilaç ve antibiyotikler) kullanımı ve bunun 
paralelinde çevre kirliliği oluşturması açısından balık 
çiftliklerinin izlenmesi gerekmektedir. Hızlı bir şekilde 
popülasyona paralel olarak besin talebinin artışı, sosyo-
ekonomik ilerlemeler ve sağlıklı gıdaya ulaşma çabası 
gibi faktörler günümüzde ekonomik özelliği olan balık 
vb. türlerin sayısal olarak gelişmesine yol açmıştır [3]. Su 
ürünleri yetiştiriciliği; doğal balıkçılıkta bilinçsiz 
avlanmanın azaltılması, iş sahası oluşturma, ekonomiye 
destek olma açısından da etkili bir gıda üretim alanıdır. 

Bu nedenlerden dolayı su ürünleri yetiştiriciliği tüm 
dünyada ve Türkiye’de gelişen bir artış eğilimi 
içerisindedir. Türkiye’de balık çiftliklerinde yapılan su 
ürünleri faaliyetleri diğer ülkelere göre oldukça yenidir 
(Tablo 1) [4, 5]. 

Balık çiftliklerinde alıcı ortamlara, çeşitli formdaki 
besin elementleri (organik karbon, azot, fosfor), 
tüketilmeyen yem, dışkı ile girmektedir [6, 7]. Ayrıca su 
ürünlerinin ve balıkların hastalıklardan korunmasını 
sağlama amacı ile kullanılan antibiyotik ve ilaç kalıntıları 
da alıcı ortama girişim yapmaktadırlar. Bu çiftliklerin 
kafes sistemlerinde taban kısmında biriken bu 
kimyasallar dip yaşamında olumsuz değişimlere yol 
açmakta ve dolayısı ile çevre kirliliği açısından hassas 
bölgeler oluşmaktadır. Balık çiftliklerinde kullanılan ağ 
kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğinin, su kaynaklarının 
kirlenmesine yol açıp açmadığını belirlemek için üretim-
çevre etkileşiminin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 1’de bu çiftliklerde kullanılan bir kafes sisteminde 
olması gereken bileşenler yer almaktadır. Aynı zamanda 
Şekil 2’de balık çiftliklerinde su ürünleri yetiştiriciliği 
çalışmalarında meydana gelen çevre sorunları grafiksel 
olarak ifade edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Balık çiftliklerindeki kafeslerden ana girdi (düz çizgiler) 
ve çıktılar (kesikli çizgiler) [8]. 

 

 
 

Şekil 2. Kafes sistemlerde su ürünleri yetiştiriciliğinden 
kaynaklanan çevresel sorunlar [8]. 

 
Bu çalışmada, balık çiftliklerinde kafes sistemlerde 

yapılan çeşitli balık ve diğer su ürünleri üretiminin 
özellikle su ekosistemi, sediment, bentik flora ve fauna 
üzerindeki çevresel etkileri, patojen mikroorganizmaları 
yok etme amacı ile kullanılan antibiyotik ve diğer 
ilaçların zararlı yönleri ve besin zincirinde meydana 
gelebilecek sorunlar incelenmiştir.  

 

2. Materyal ve Yöntem  

Balık çiftlikleri ve antibiyotik kullanımlarını bildiren tüm 
akademik alanlar, MEDLINE, PubMed, Google Akademik, 
ISIWeb of Science, Springer, Taylor-Francis, Elsevier ve 
Scopus'un zaman ve dil sınırlaması olmaksızın elektronik 
araştırması sayesinde tespit edildi. Farklı veri tabanlarında, 
“balık çiftlikleri; antibiyotik; su ürünü; çevre sorunu; yem; 
kafes balıkçılığı vb. anahtar kelimeler kullanarak ulusal ve 
uluslararası literatür taraması gerçekleştirilmiştir. 

3. Balık Çiftliklerinin Çevresel Etkileri 

Balık çiftliklerinin hızlı gelişimi ülkeler açısından önemli 
sosyo-ekonomik katkılar sağlamasına karşın, özellikle su 
kalitesi ve ekolojik yapı üzerindeki olumsuz etkileri endişe 
uyandırmaktadır. Oluşan bu ekosistem üzerindeki çevresel 
değişimin boyutu; çiftliklerdeki üretim yöntem ve 
teknolojilerine, üretilen su ürünleri miktarına, alıcı su 
ortamının kalitesine göre değişkenlik göstermektedir.  
 
3.1 Katı atıklar ve antibiyotikler 

Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin su kaynakları 
üzerindeki olumsuz etkisi, başlıca yetiştiricilikten 
kaynaklanan atıklardan ileri gelmektedir [3]. Alıcı su 
ortamlarında kurulan çiftliklerden ileri gelen atık türleri tüm 
dünyada benzer özellikte olup sadece yetiştirilen su 
ürünlerinin cinsine ve yetiştirme tekniğine göre atıkların 
nitelikleri ve düzeyleri farklılık göstermektedir [9]. Balık 
çiftliklerinde su ürünleri üretimi sonucu oluşan kirleticiler 
iki farklı grup olarak değerlendirilmektedir. Balık 
yetiştiriciliğinden kaynaklanan katı atıklarının büyük 
çoğunluğunu balıkların dışkısı, pullar, mukus salgısı ve 
tüketilmeyen yemden oluşan maddeler oluşturmaktadır. 
Balık çiftliklerinde oluşan çevre kirleticileri içerisinde en 
yüksek oran yemlemeden kaynaklanmaktadır. Bu noktada 
doğru bir şekilde yemlemenin uygulanmadığı çiftliklerde 
sedimentte birikim ve dolayısı ile suyun organik yükünde 
artış gözlenmektedir [9-12]. 

 

 
Şekil 3. Balık çiftliklerinde üretilen bir balık türünden kaynaklı 

kirleticiler [11]. 
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Balıklarda; Clostridium, Vibrio, Plesiomonas, 
Escherichia, Salmonella, vb. mikroorganizmalardan 
kaynaklı hastalıkların tedavisi, direnç kazandırma, ürün 
kalitesini arttırma ve diğer amaçlar için balık çiftliklerinde 
yoğun olarak antibiyotikler, ilaçlar ve hormonlar 
kullanılmaktadır [13-15]. Özellikle balıklarda gözlemlenen 
çeşitli davranış değişimleri (dönem hareketi, uyuşukluk 
hali, bir araya toplanma vb.), dış görünüşteki değişiklikler 
(gözde kanama, renk sorunu, şişlik, kistler vb.) bu 
kimyasalların kullanımını yoğun bir şekilde arttırmaktadır. 
Özellikle dünyadaki bütün bölgelerde çeşitli antibiyotikler 
balık çiftliklerinde uygulanmaktadır (Tablo 2) [15, 16]. 

 
Tablo 2. Balık çiftliklerinde uygulanan bazı kimyasallar 
[15]. 

Antibiyotikler Diğer İlaçlar Dezenfektanlar 
Basitrasin Akinitrazol Baylusit 
Doksisiklin Atebrin Zephirol 
Klortetrasiklin Enheptin Kloramin T 
Kanamisin Gabbrokol Formol 
Eritromisin Kollargol Fenoller 
Griseofulvin Lysol Iodofor 
Oleandomisin Metrifonat Kalsiyum 

siyanamid 
Neomisin Niklosamid Klorlu kireç 
Oksitetrasiklin Piavetrin Potasyum 

permanganat 
Polimiksin Rivanol Sodyum hidroksit 
Sulfadiazin Trypaflavin Sodyum 

pentaklorfenalat 
Sulfamerazin Bakır sülfat Sönmemiş kireç 
Sulfanilamid Salisilik asit Sönmüş kireç 
Sulfasol Amonyum 

hidroksit 
Sodyum hipoklorit 

 

3.2 Su kalite kriterlerine etkiler 

Balık çiftliklerinde balık vd. su ürünlerinin tutulduğu 
kafeslerde farklı üretimden kaynaklanan atıkların sucul 
ortamda neden olduğu etkilere son yıllarda sık 
rastlanmaktadır. Özellikle, su ekosisteminde azot, fosfor, 
organik madde, klorofil-a, antibiyotik kalıntıları, eser 
elementler ve askıda katı katı madde miktarlarını 
arttırdığını, güneş ışığının suya girişini, oksijen seviyesini 
ve asit-baz dengesini azalttığını yapılan araştırmalar tespit 
etmiştir. Yemlerle sucul ortama giren organik madde, suda 
çözündüğünde veya sedimentten suya geçtiğinde özellikle 
besin elementlerinin sınırlayıcı olduğu ortamlarda 
ötrofikasyona yol açabilmekte ve ışık geçirgenliğini 
azaltabilmektedir [9, 17-19]. 

Su ürünleri, özellikle balık üretiminden ileri gelen 
kirleticiler aynı zamanda çiftliklerde balık enfeksiyonlarının 
artması ve bu artış ile birlikte yaşamın sonlanması şeklinde 
meydana gelmektedir. Bu doğrultuda ise balık ölümlerinin 
önüne geçmek için antibiyotik, hormon, ilaç kullanımında 
artış gözlenecektir. Bu artışlar su kalitesinin ve besin zinciri 

yolu ile insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. 
Çiftliklerde yetiştirilen balıklardan açığa çıkan atıklar 
özellikle kafeslerin bulunduğu alandaki sediment ve dip 
ortamın yapısında olumsuz değişimlere neden olmaktadır. 
Bentik ortama aşırı kirletici girişi sonucunda bu ortamda 
yaşayan flora ve fauna ölümleri hızla gerçekleşmektedir. 
Üretim faaliyetleri sonucu açığa çıkan organik nitelikli 
malzemeler, oksijen seviyesini engellemektedir [17-20]. 
Balık çiftliklerinin kurulması ve işletilmesi aşamalarında 
bölgedeki yaşayan nüfus tepkili yaklaşmaktadır. Bu 
tepkinin kaynağı ise oluşan estetik yani görüntü sorunudur 
[20]. 

 
4. Sonuçlar 

Dünya popülasyonu hızla artarken insanların gıda özellikle 
hayvansal nitelikli besin ihtiyacı da artış göstermektedir. Bu 
besin talebi doğrultusunda balık çiftlikleri küresel ölçekte hızla 
büyüyen gıda sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Su ürünleri 
üretimi alanının gelişmesi ile birlikte ekosistemde kirlilik 
problemlerinin artması da kaçınılmaz bir hal almıştır. Özellikle 
bu sektörde kullanılan antibiyotik, hormon, ilaç vd. kimyasallar 
açısından alıcı su kalitesi, sediment ve bentik ekosistem 
açısından önemli çevresel sorunlar gözlemlenmiştir. Bütün 
kirliliklerde olduğu gibi balık çiftlikleri için de bir strateji ve 
planın geliştirilmesi gerekmektedir. Balık çiftlikleri kurulurken 
ve işletilirken bazı önlemlerin ve kuralların ön planda tutulması 
çevre kirliliğini minimize etmek için büyük önem taşımaktadır. 
Bu kapsamda belirtilen maddeler ışığında su ürünleri 
yetiştiriciliğinin çevresel boyutu her açıdan değerlendirilebilir. 

 
Ø Çiftliklerin kurulacağı alan seçiminde düşük 

akıntılı yerler yerine, yüksek akıntı hızı olan yerler 
tercih edilmelidir.  

Ø Uygun alanlarda her üretim sezonu sonunda 
kafeslerin yerinin değiştirilmesi yani rotasyon 
uygulaması yapılmalıdır.  

Ø Balık çiftliklerinde yem yönetimi her su ürünü için 
ayrı ayrı sağlanmalı ve bu şekilde katı atıkların 
kontrolü sağlanmalıdır. 

Ø Balık çiftliklerinde kurulan alan kaynaklı olarak 
balık vd. su ürünlerinde tedirginlik huzursuz 
davranışlar (sıcaklık-debi değişimleri, kafeslerde 
yetersiz boşluk oranları, su kalite parametreleri) 
oluşabilmektedir. Mevcut stresi ortadan kaldırmak 
için kafes sistemlerinin düzenli olarak kontrol 
edilmesi sağlanmalıdır.  

Ø Balık çiftliklerinin çevresel izlemesi yapılmalıdır. 
Bu sayede çiftlikten kaynaklanan sorunların tespiti 
ve sorunlara müdahale edilmesi daha kısa sürede 
gerçekleştirilir. 

Ø Tesis kullanım alanındaki doğal peyzaja önem 
verilmeli, özellikle nesli tükenmekte olan bitki 
türlerine zarar verilmemelidir. Ülkede bu tarz 
üretimler için uzun yılları kapsayan mevzuatlar, 
yönetmelikler, standartlar ve uygulamalar hem 
üretim yapan yetkililerle hem de bölgedeki 
yaşayan popülasyon ile birlikte yapılmalı ve 
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uygulanmalıdır. Ayrıca balık çiftliklerinden 
kaynaklanan çevre sorunlarını ortadan kaldırmaya 
yönelik faaliyetlere (eko-üretim, ergonomik kafes 
dizaynı vb.) ağırlık verilmelidir. 
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Tablo 1. Türkiye’de yıllara göre balık çiftliklerinde üretilen ürün miktarları [19, 21]. 

Balık türü 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam* 139873 152186 158729 167141 188790 212410 233394 235133 240334 253395 

İç su bölgesinde yer alan balık çiftlikleri 

Alabalık (Gökkuşağı)  58433 65928 75657 78165 100239 111335 122873 107533 100411 99712 

Alabalık (Salmo sp.)  - - - - - - - 450 755 1585 

Aynalı sazan - 600 629 591 403 207 222 146 157 206 196 

Mersin balığı  - - - - - - - 17 28 6 

Tilapya  - - - - - - - 32 12 58 

Kurbağa  - - - - - - - 50 43 44 

Deniz bölgesinde yer alan balık çiftlikleri 

Alabalık (Gökkuşağı)  2740 2721 5229 7079 7697 3234 5186 4812 6 187 4643 

Alabalık (Salmo sp.)  - - - - - - - 798 685 1073 

Çipura  33500 31670 28362 28157 32187 30743 35701 41873 51844 58254 

Levrek  41900 49270 46554 50796 47013 65512 67913 74653 75164 80847 

Fangri  - - - - - - - 106 143 225 

Minekop (Kötek)  - - - - - - - 39 61 20 

Grenyüz (Sarıağız) - - - - - - - 3281 2801 2463 

Sinagrit  - - - - - - - 113 132 43 

Sivri burun karagöz  - - - - - - - 8 59 2 

Trança  - - - - - - - 75 90 61 

Orkinos  - - - - - - - 1136 1710 3834 

Midye  1100 196 89 340 5 - - - 3 329 

Diğer  1600 1772 2247 2201 1442 1364 1575 - - - 
*Üretilen su ürünlerinin miktarı ülkemizde yıllara göre “ton” olarak verilmiştir. 
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Abstract 

Fossil fuels are used as energy for production and harvesting of agricultural products. Production and post-harvest 
energy requirements are also used for processing and storage of these products. New modern technology applications in 
agriculture increase this energy consumption more and more day by day. The increase in energy demand also causes the 
costs of fossil fuels and environmental pollution to rise. With the use of fossil fuels, the carbon dioxide and other greenhouse 
gases that are released increase the average temperature of the earth's surface. This vicious cycle is revealing the prospect of 
renewable energy sources. The use of renewable energy resources, which have a great potential in the agricultural sector, 
will contribute to energy security and economic development. It is important that practical examples of renewable energy 
sources that can be effectively utilized in the agricultural sector become widespread. 

 
Keywords: Biomass, Agriculture, Renewable Energy 

 
Özet 

Tarımsal ürünlerin üretimi ve hasadı için oldukça yüksek miktarda fosil yakıt enerji olarak kullanılmaktadır. 
Üretim ve hasat sonrası da enerji ihtiyacı bu ürünlerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi için kullanılmaktadır. Tarımdaki 
yeni modern teknoloji uygulamaları ise bu enerji tüketimini gün geçtikçe daha fazla artırmaktadır. Enerji ihtiyacının 
artması, aynı zamanda fosil yakıtların maliyetlerinin ve çevre kirliliğinin de yükselmesine neden olmaktadır. Fosil 
yakıtların kullanılması ile açığa çıkan karbon dioksit ve diğer sera gazları dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını 
yükselmektedir. Bu kısır döngü yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkarmaktadır. Tarım sektöründe büyük 
bir potansiyele sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji güvenliği ve ekonomik gelişmelere 
katkı sağlanabilecektir. Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulamalı 
örneklerinin yaygınlaşması önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyokatı, Tarım, Yenilebilir Enerji,  

 

 

1. Giriş 

Enerji, günümüzde en çok gündemde yer alan 
konulardan biri ve ekonomik büyümedeki önemli rolü ile 
enerji, kalkınma programlarının vazgeçilmez bir 
parçasıdır (ETKB,2005). Günümüzde dünyanın temel 
enerji sorunları sanayileşmiş ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere doğru kaymakta ve 2020 yılında dünya 
nüfusunun yaklaşık % 90’ını oluşturacak bu ülkelerin 
dünya enerjisinin yaklaşık % 55’ ini tüketmesi 
öngörülmektedir (Acaroğlu, 2003). 

Enerji politikaları, tüm gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir kalkınma 
planlarının önemli bir parçası olarak yer almaktadır (Kurt 
ve Koçer, 2010). Ülkemiz Enerji Strateji ve politikaları; 
enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, kaynak 
çeşitliliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye 

 
 
kazandırılması, sürdürülebilirlik, enerji piyasalarında 
serbestleşme ve enerji verimliliği temellerine 
dayanmaktadır (ETKB, 2016) 
İnsanlığın en yaşamsal ihtiyaçlarından biri haline 

gelen enerji birincil kaynaklarının rezervleri kısıtlıdır. 
Özellikle enerji ihtiyacını genellikle fosil yakıtlardan 
karşılamakta olan ülkemizde, yerli yenilenebilir enerji 
kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi; dışa 
bağımlılığın ve çevreye verilen olumsuz etkinin 
azaltılması konusu önem kazanmaktadır (Yeksem, 2009). 
Bu nedenle geleneksel olarak kullanılan enerji 
kaynaklarına alternatif olabilecek kaynakların bulunarak 
kullanılabilmesi her geçen gün daha da önem 
kazanmaktadır. Tarımsal üretimlerin mekanizasyonu 
sırasında enerji doğrudan kullanılmakta ve bu kullanım 
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her geçen gün artmaktadır. Özellikle fosil yakıtların 
kullanımıyla ortaya çıkan çevresel sorunların ortadan 
kalkabilmesi için tarımda yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılması kaçınılmazdır (Öztürk, 
2010). 

 
1. Güneş Enerjisi ile Su Pompalama  

Sulama tarımsal üretimin en önemli girdilerinden 
birisidir. Yer altı su kaynaklarına yapılan sondajla açılan 
kuyulardan çeşitli pompalar kullanılarak çekilen sularla 
araziler sulanmaktadır. Sulama suyunun elde edilmesi 
sırasında enerji kullanımı kaçınılmazdır. Zaman zaman 
tarımsal üretim yapılan arazilerin şebeke hatlarından uzak 
yerlerde kalması bu enerjinin kullanımına da izin 
vermemektedir. Yakıt kullanımını ve enerji ihtiyacını 
daha ucuza getirmek için Güneş enerjisi panellerinden 
oluşan sistemler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Güneş panellerinin sabit ve mobil olarak tasarlandığı 
sistemler mevcuttur. Alternatif akımlı (AC) pompanın 
şebeke bağlantısız (off grid) sistem ile beslenmesi ya da 
akü ve çevirici (inverter) kullanımı gerektirmeyen doğru 
akım (DC) pompa sistemi kurulması şeklinde iki farklı 
tasarımla kullanılabilmektedir. Bu sistemler 1- 240 mt 
derinlikten farklı debilerde su çekme kapasitesine sahip 
olabilmektedir. (Anonim, 2014). 

  
2. Güneş Enerjili Zararlı Öldürücü  

Tarımsal savaş yöntemleri kültürel, fiziksel, biyolojik, 
karantina ve kimyasal yöntemler olarak sıralanabilir. 
Tarımsal savaş yöntemleri dendiğinde, kimyasal 
yöntemler ülkemizde daha ön plana çıkmaktadır. Modern 
bitki korumada ise uygun olan tüm mücadele 
yöntemlerinin entegre, dengeli ve bilinçli bir biçimde 
uygulanması esastır (Demir, 2005). Son zamanlarda 
yaygın olarak kullanılan ve diğer yöntemlere alternatif 
olan güneş enerjili zararlı öldürücü ile çevreye zarar 
vermeden yıl boyunca haşere kontrolü sağlanabilir. 
Pestisit içermeyen güneş enerjili zararlı öldürücüleri 
üretim çiftliklerinde, meyve bahçelerinde ve üzüm 
bağlarında kullanımı uygundur. Yararlı böcekleri 
etkilemeyip, sadece gece aktif olan zararlı böcekler 
ortadan kaldırılmaktadır. Gün boyunca bataryada 
depolanan güç ile geceleri ışık tuzakları çalıştırılmış ve 
bu yöntem ile hedefte olmayan böceklerinde 
öldürülmesinin önüne geçilmiştir (Tianhua ve ark, 2014). 
 
3. Güneş Enerjili İlaçlama Makinası  

Bitkisel ürünlerin üretimi sırasında bu ürünleri 
hastalık, zararlı ve yabancı otların olumsuz etkilerinden 
korumak için tarımsal savaş kaçınılmazdır. Bu 
uygulamalarda hedef, ürün kayıplarının en aza indirilmesi 
ve kalitenin yükseltilmesidir. Bu kimyasal mücadelede 
ilaçların (herbisitler, insektisitler, fungusitler vb.) 
uygulanmasının yanı sıra uygun alet ve donanımın seçimi 
ve kullanılmasının büyük payı vardır (Demir, 2005). 
Güneş enerjili sırt ve şase üzerine monteli ilaçlama 
pompaları ile sıvı formda ilaçlamalar yapılabilmiş ve 
akaryakıta dayalı sistem yerine ücretsiz enerji sistemine 
dönüşüm gerçekleştirilebilmiştir (Joshua ve ark, 2010). 
 
4. Güneş Enerjisi İle Sera Havalandırma  

Kapalı alanlarda yapılması gereken tarımsal 
uygulamalarda devamlı temiz hava gereksinimi 
bulunmaktadır (Öztürk, 2006). Havalandırma; yaz 
aylarında yüksek sıcaklıkları kontrol etmek, kış aylarında 
ise bağıl nem ve karbon dioksit konsantrasyonu kabul 
edilebilir seviyede korumak adına sera içindeki havanın 
dış hava ile değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Son yıllarda 
yapılan modern seralara doğru akım ile çalışan fanların 
monte edilmesi ile istenen hava sirkülasyonu 
yapılabilmektedir. Düşük gerilim eşiğine sahip fanlar, 
güneş panellerinin maliyetlerinin azalması ile kullanımı 
hızla artmaktadır (Janjai ve ark, 2009). 
 
5. Güneş Enerjili Çit Sistemi  

Güneş enerjili çit sistemleri değerli tarım arazilerinin 
ve bunun yanı sıra özellikle vahşi ve yırtıcı hayvanların 
meralara, ağıllara ve arılıklara girmesini önleyen en iyi 
yöntemlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem 
ile hem büyük miktarlarda hayvan bir arada 
tutulabilmekte, hem de üretime zarar verebilecek yırtıcı 
hayvanlar engellenebilmektedir. Kullanım kolaylığı ve 
şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde kullanımı ile 
sistemin avantajlarındandır. Sistemler yabani hayvanlara 
ve insan sağlığına zararlı olmayacak ölçüde 3 miliamper 
akımla çalıştırılmaktadır (Ambarlı, 2014). 
  
6. Jeotermal Enerji ile Sera Isıtma  

Seralardaki ısı kaybının özellikle geceleri çok yüksek 
olması ve fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin işletme 
maliyetlerini artırması jeotermal enerji potansiyeli olan 
bölgelerde bu kaynağın sera ısıtmasında 
kullanılabilirliğini ortaya çıkarmıştır (Çanakçı ve Acarer, 
2010). Sera ısıtma sistemlerinde farklı uygulama 
örnekleri bulunmaktadır. Ancak, seçilecek sistemin 
ekonomikliğinin yanı sıra sera içinde yetiştirilecek ürüne 
göre belirlenmesi büyük önem taşımaktadır (Chiasson, 
2005). Jeotermal enerji kaynağının verimli ve sıcaklığının 
düşük (25-60 °C) olması işletme ve bakım açısından sera 
ısıtma uygulamaları için en uygunudur.  
 
7. Rüzgar Enerjisi ile Su Çıkarma  

Rüzgar enerjisinde kanat sayısı fazla olan türbinlerin 
şaft gücünden verimli ve ekonomik olarak su pompajında 
kullanılabilmektedir. Yeraltındaki suların içerisine 
yerleştirilen pompa vasıtasıyla ve rüzgarın da gücünden 
yararlanılarak su çıkarılabilmektedir. Rüzgar enerjisi 
kesintili bir kaynak olması sebebiyle su ihtiyacının 
sürekli karşılanabilmesi adına depolama sistemleri ve 
diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile beraber 
kullanılması uygundur. Pratikte 4 m/s ile 7 m/s rüzgar 
hızlarında su pompalama süresi ortalama 6–8 saat olarak 
tahmin edilir (EİE, 2017). 
 
8. Yenilebilir Enerji Kaynakları ile Kurutma  

Üretildikten sonra kısa bir süre içinde tüketilmeyen 
tarım ürünlerinin çoğu bozularak besin değerlerini 
kaybederler. Bu nedenle, ürünlerin besin değerlerinden en 
az kayıpla kullanılabilme ömürlerinin uzatılması için 
kurutulması gerekmektedir. Kurutulmuş gıdalar, diğer 
muhafaza yöntemlerinden farklı olarak, besin ögeleri 
açısından yoğunlaştırılmış nitelik kazanır (Yağcıoğlu, 
1996). Güneş enerjili kurutucular, işletme maliyetleri çok 
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düşük olduğundan, birçok gıdanın kurutulmasında 
kullanılabilir. Bu tip kurutucular, meyve ve sebzelerin 
yanı sıra; hububat, baharat, çay ve kahvenin 
kurutulmasında kullanılabilir. Güneş enerjisi kullanılarak 
geliştirilen kurutucularda, hava güneş toplaçlarında 
ısıtılır. Isınan hava, kurutulacak olan gıdaların bulunduğu 
bölümden geçirilerek, suyun buharlaştırma işlemi 
gerçekleşir (Ünalan, 2006). Yenilenebilir enerji kaynaklı 
kurutucular ile sıfır enerji maliyetleri, temiz ve hijyenik 
koşullarda ürün kurutma gerçekleştirilmektedir.  
 
 
Sonuç  

Tarımda enerji tüketimi yönetiminin dünya çapında 
bir konu olmasının sebebi fosil yakıtların neden olduğu 
olumsuz yan etkilerdir. Tarım sektöründe günümüz enerji 
varlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
amacıyla fosil enerji kaynakları yerine alternatif enerji 
kaynaklarından yararlanılması öncelikli bir 
gereksinimdir. Düşük maliyetle çevreye daha az zararlı 
olan ve daha yüksek kalitede en iyi faydayı sağlamak 
yenilenebilir enerji üretiminin olamazsa 
olmazlarındandır. Bu nedenle, tarım sektöründe günümüz 
enerji varlığını korumak ve çevreye olumsuz etkilerini 
önlemek amacıyla yeşil enerji kullanıma planlı biçimde 
teşvikler getirilmesi ve verimliliğin artırılması öncelikli 
bir gereksinimdir. Tarım sektöründe yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması hem sosyo-
ekonomik gelişmelere hem de sürdürülebilir tarım 
anlayışına fayda sağlayacaktır.  
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Abstract 

The research was carried out in order to determine the effects of Bacillus atrophaeus MFDV2 bacterial strain which 
has the potential to improve plant yield and development on plant growth, yield and quality of banana garden of Dwarf 
Cavendish clone established under cover in Alanya district of Antalya province in 2017-2018. The effects of bacterium 
application on stem circumference and leaf length were statistically insignificant, plant height, leaf number, leaf width 
were found to be important. Foliar, root and leaf + root bacterium application results, number of leaves in plants increased 
according to control. Similarly, bacterial applications increased leaf width in banana plants according to control, with the 
greatest increase occurring in root application. The applications also made important increases in the plant height 
statistically, and the maximum increase was also obtained from the soil application. The effects of bacterial application 
on bunch weight and fruit growth were statistically significant. From the root bacterial application increased bunch weight 
according to control. All applications significantly increased the weight of the finger according to the control, with the 
highest increase occurring in leaf + root application. While the effects on the finger diameter of the applications are 
statistically similar, application leaf + root has been the biggest increase in finger length. The effects of bacterial 
applications on SÇKM in fruits were statistically insignificant. According to the results of the research, it is recommended 
that Bacillus atrophaeus MFDV2 increases the vegetative growth, yield and fruit quality of the banana plant of the 
bacterium, so it is advisable to reduce the use of commercial fertilizer in conventional cultivation and to use nutrients of 
plants in organic banana cultivation. 

 
Keywords:  Banana, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Plant Growth, Yield, Fruit Characteristics 

 

Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakterilerin Muzda Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve 
Kalitesine Etkileri 

 
Özet 

Araştırma 2017-2018 yıllarında Antalya ilinin Alanya ilçesinde örtüaltında kurulmuş Dwarf Cavendish klonuna ait 
muz bahçesinde potansiyel olarak bitki verimini ve gelişmesini artırabilme özelliğine sahip Bacillus atrophaeus MFDV2 
bakteri ırkının bitki gelişimi, verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bakteri 
uygulamalarının gövde çevresi ve yaprak boyuna etkileri istatistiki olarak önemsiz, bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak eni 
üzerine etkileri ise önemli bulunmuştur. Yapraktan, kökten ve yaprak + kökten bakteri uygulamaları sonucu bitkilerde 
yaprak sayısı kontrole göre artmıştır. Benzer şekilde bakteri uygulamaları muz bitkilerinde yaprak enini de kontrole göre 
artırmış, en fazla artış ise kökten uygulamada meydana gelmiştir. Uygulamalar bitki boyunda da istatistiki olarak önemli 
artışlar meydana getirmiş, en fazla artış ise yine topraktan uygulamada elde edilmiştir. Bakteri uygulamalarının salkım 
ağırlığı ve meyve iriliği üzerine etkileri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Kökten bakteri uygulaması salkım ağırlığını 
kontrole göre artırmıştır. Bütün uygulamalar kontrole göre parmak ağırlığını önemli düzeyde artırmış, en fazla artış ise 
yaprak + kök uygulamasında meydana gelmiştir. Uygulamaların parmak çapı üzerine etkileri istatistiki olarak benzer 
bulunurken, parmak uzunluğunu en fazla artıran uygulama yaprak + kök olmuştur. Bakteri uygulamalarının meyvelerde 
SÇKM üzerine etkileri ise istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur Araştırma sonuçlarına göre Bacillus atrophaeus 
MFDV2 bakteri ırkının muz bitkisinde vejetatif gelişme, verim ve meyve iriliğini artırdığı için gerek konvansiyonel 
yetiştiricilikte ticari gübre kullanımını azaltmak, gerekse organik muz yetiştiriciliğinde bitkilerin besin maddesi ihtiyacını 
karşılamak üzere kullanımı tavsiye edilebilir.	

 
 
Anahtar Kelimeler: Muz, Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakteri, Bitki Gelişimi, Verim, Meyve Özellikleri 
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1. Giriş 

Türkiye dünyada birçok meyve türünün bir arada 
yetişebildiği nadir ülkelerdendir. Halen ülkemiz bazı 
meyve türlerinin dünyada en fazla üretiminin yapıldığı bir 
merkez olması yanında, birçok meyve türünün de önemli 
üreticileri arasındadır. Muz da bu meyve türleri arasında 
önemli bir yere sahiptir. Muz bitkisi ülkemize ilk defa 
1750 yıllarında Mısır’la ilgisi olan aile tarafından süs 
bitkisi olarak, Mısır’dan Alanya’ya getirilmiştir. O 
yıllarda daha çok süs bitkisi olarak yetiştirilen muzun 
Alanya’da meyve verdiğinin görülmesi üzerine 1930'lu 
yıllardan sonra meyvesi için ticari amaçla yetiştirilmeye 
başlanmıştır [1]. Bu tarihten sonra ülkemizde muz 
yetiştiriciliği hızla artmış ve son verilere göre 305.926 tona 
yükselmiştir [2]. Bu üretim miktarı ülkemiz tüketiminin 
yaklaşık yarısını karşılamaktadır. 

Tarımın en önemli geçim kaynaklarından olduğu 
ülkemizde yüz binlerce çiftçi ailesi geçimini 
meyvecilikten sağlamaktadır. Ancak, ülkemizde meyve 
üretim alanlarında birim alana veya ağaç başına verim 
istenen düzeyde değildir. Verim düşüklüğü hem 
meyvecilikten geçimini sağlayan insanları, hem de ülke 
ekonomisini etkilemektedir.	Verimi artırmanın en önemli 
yolu da kültürel tedbirlerin gerektiği şekilde 
uygulanmasıdır. Bitkilerde verimi artırmada en çok 
kullanılan maddeler organik ve suni gübrelerdir. 
Bunlardan özellikle suni gübrelerin kullanımı hızla 
artmaktadır. Ancak bu gübrelerin kullanımı ile ilgili çeşitli 
problemler de ortaya çıkmakta, bu nedenle çeşitli organik 
maddelerin gübre şeklinde uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Ticari olarak üretilen çeşitli 
kimyasallar, bitki verimini artırmak ve bitki hastalıkların 
mücadelesinde kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasallara 
karşı; mikroorganizmaların dirençlilik kazanması, çevre 
kirliliği yaratması, bitki, hayvan ve insan sağlığını 
olumsuz etkilemesi, pahalı olması gibi olumsuzluklar 
yararlı mikroorganizmaların kullanımına alternatif bir 
uygulama olmuştur [3]. Bunun yanında son zamanlarda 
verim ve meyve kalitesini arttırmak için kimyasal 
gübreleme yöntemlerinin yanı sıra biyolojik ajanlara 
yönelim oldukça fazladır.  

Bu mikroorganizmaların bitki sağlığı ve verimleri 
üzerindeki önemleri son yıllarda yapılan çalışmalarla 
gösterilmiştir.  

De Silva ve ark. [4], yaban mersininde bitki 
büyümesini teşvik eden Pseudomonas fluorescens (Pf5, 
PRA25, 105, 101), Bacillus pumilus (T4), Pseudomonas 
corrugata (114) ve fungal izolatlar olan Gliocladium 
virens (G1-21) ve Trichoderma harzianum (T22)’in 
yaprak alanı ve gövde çapını artırdığını belirlemiştir.  

Sudhakar ve ark. [5], Hindistan’da azot fiske eden 
Azotobacter, Azospirillum ve Beijerinckia bakterilerinin 

tek başına ve kombinasyonları şeklinde dut bitkisinde 
yaprak alanını ve kalitesini artırdığını belirlemişlerdir.  

Eşitken ve ark. [6], Bacillus sp. OSU 142 bakteri 
ırkının yaprak ve çiçekten uygulamasının kayısıda verimi 
%30-90 arasında artırdığını ve uygulama yapılan 
ağaçlardaki yapraklarda N, P, K, Ca ve Mg içeriklerinin 
kontrole göre arttığını tespit etmişlerdir.  

0900 Ziraat kiraz çeşidinde Pseudomonas BA–8 ve 
Bacillus OSU–142 bakterilerinin bitki büyümesi, verim, 
gövde kesit alanı, sürgün uzunluğu ve meyve ağırlığını 
önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir [7]. 

MM-106 anacı üzerine aşılı Starking Delicious, 
Granny Smith, Starkrimson Delicious, Starkspur Golden 
Delicious ve Golden Delicious elma çeşitlerinde A-18, 
OSU-142, OSU-7 ve BA-8 bakteri uygulamaları sonucu 
meyvelerin özgül ağırlığının, meyve sap çukuru 
derinliğinin, SÇKM, toplam ve indirgen şeker, C vitamini, 
titre edilebilir asitlik ve pH oranının azaldığı; ağaç başına 
verimin arttığı tespit edilmiştir [8]. 

Karaman’da yapılan  bir çalışmada Pseudomonas BA–
8 ve Bacillus OSU–142 bakteri ırklarının çiçek ve 
yapraktan uygulanmasıyla Starkrimson ve Granny Smith 
elma çeşitlerinde; gövde kesit alanı, verim, yıllık sürgün 
uzunluğu ve çapı, meyve ağırlığı ve yaprak alanının 
kontrole göre arttığı, ayrıca uygulamaların yapraklarda N, 
P, K, Ca, Fe, Mn ve Zn içeriğini de artırdığı tespit 
edilmiştir [9]. 

Karlıdağ ve ark. [10], Malatya’da yürüttükleri bir 
çalışmada, kökten inoküle edilen Bacillus M3, Bacillus 
OSU-142 ve Microbacterium FS01 bakterilerinin Granny 
Smith elma çeşidinde verim, meyve ağırlığı, sürgün 
uzunlu ve çapını artırdığını belirlemişlerdir. 

Pırlak ve Köse [11], Pseudomonas BA-8, Bacillus 
OSU-142 ve Bacillus M3 bakteri ırklarının Selva ve Sweet 
Charlie çilek çeşitlerinde fide kalitesi ve verimi üzerindeki 
etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmada 
uygulamaların bitki başına fide sayısı, yaprak alanı ve 
kullanılabilir fide oranını önemli ölçüde artırdığını tespit 
etmişlerdir. 

Eşitken ve ark. [12] tarafından yapılan bir çalışmada, 
bitki büyümesini düzenleyici bakterilerin organik şartlar 
altında yetişen Fern çilek çeşidinde verim, bitki gelişimi 
ve yaprak P ve Zn içeriğini artırdığı tespit edilmiştir. 

Karakurt ve Aslantaş [13] bitki büyümesini 
düzenleyici 4 bakteri ırkının (Agrobacterium rubi A-18, 
Bacillus subtilis OSU-142, Burkholderia gladioli OSU-7 
ve Pseudomonas putida BA-8) MM-106 anacı üzerine 
aşılı Starking Delicious, Granny Smith, Starkrimson 
Delicious, Starkspur Golden Delicious ve Golden 
Delicious elma çeşitlerinde yaprak sayısı ve alanını, yıllık 
sürgün sayısı ve çapını artırdığı ancak yıllık sürgün 
uzunluğunu azalttığını belirlemişlerdir.   
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Ülkemizin önemli bir bölümünde meyvecilik yapılan 
alanlarda kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı oldukça 
sınırlıdır. Bu alanlar organik tarıma geçiş bakımından 
öncelikli alanlardır. Organik üretimde biyogübre 
(mikrobiyal gübre) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu 
amaçla kullanılan biyoajanların büyük bir çoğunluğu 
bitkilerin kök bölgesinde yaşamaktadır. Bu sebeple bu 
mikroorganizmalar genellikle tek yıllık bitkilerde 
kullanılmakta ve tohumlar mikroorganizmalarla 
kodlandıktan sonra ekilmektedir. Bitkilerin toprak altı 
kısımlarında yaşayabilen mikroorganizmaların çok yıllık 
meyve türlerindeki etkisinin belirlenmesi ve pratiğe 
aktarılabilecek formülasyonların tespit edilmesi modern 
ve organik meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi açısından 
çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı 
potansiyel olarak bitki verimini ve gelişmesini artırabilme 
özelliğine sahip bir biyolojik ajanın muzda bitki gelişimi, 
verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir. 

 
        

2. Materyal ve Metot 

Araştırma 2017-2018 yıllarında Antalya ilinin Alanya 
ilçesine bağlı Seki mahallesinde örtüaltında kurulmuş 
Dwarf Cavendish klonuna ait muz bahçesinde 
yürütülmüştür. 

Dwarf Cavendish: Adaptasyonu iyidir, serin iklimlere 
diğer klonlardan daha iyi uyum sağlar. Ülkemiz dahil 
subtropik iklimdeki bütün muz üretimi bu klona dayanır. 
Bitki boyu kısadır. Bu durum bitkiyi rüzgar zararından 
korur, bitki kolay ilaçlanır, salkımlara koruyucu torbalar 
daha kolay takılır ve bitki örtü altına daha kolay alınır. 
Ancak boyu kısa olduğu için soğuk havanın çöktüğü 
yerlerde daha fazla zarar görebilir. Panama hastalığına 
dayanıklı, Yaprak Leke hastalığına hassastır. Ancak 
Yaprak Leke hastalığı subtropik şartlarda görülmez. 
Türkiye, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve 
Havai’nin esas klonudur [1]. 

Araştırmada Bacillus atrophaeus MFDV2 bakteri 
straini kullanılmıştır. Kullanılan biyoajanın özellikleri 
aşağıda verilmiştir.  

Bacillus atrophaeus MFDV2, Iğdır’da volkanik 
topraktan izole edilmiştir. Bakterinin tanısı MIDI sistem 
ile yapılmıştır. Tanı Sim İndeksi % 59’dur ve gram pozitif 
bir bakteridir. Azot fikse etme özelliği kuvvetli pozitiftir. 
Fosfat çözme özelliğine sahiptir. 

Kullanılan bakteri Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden temin edilmiştir. Bakteri ırkları Nutrient 
Agar üzerine ekilmiş ve 24 saat 30oC’de bekletilmiştir. Bu 
süre sonunda gelişmesini tamamlayan bakteri 
kültürlerinden 0.1 M fosfat tamponu içinde süspansiyon 
hazırlanmıştır. Bakteri konsantrasyonu 109 CFU/ml olarak 
ayarlandıktan sonra bakteri süspansiyonları toprak ve 
yapraktan ayda 1 kez uygulanmıştır [7]. Topraktan 

uygulama muz bitkilerinin taç izdüşümüne homojen bir 
şekilde yapılmıştır. Yaprak uygulamasında ise hazırlanan 
solüsyon bitkilere sırt pompası ile püskürtme şeklinde 
uygulanmıştır. Bakteri uygulamaları toprak üstü aksama 
emilimin ve uygulamanın etkinliği için sabah veya akşam 
serin vakitlerde yapılmıştır. 

Uygulamalar tesadüf parselleri deneme desenine göre 
3 tekerrürlü olarak planlanmış ve her tekerrürde 3 bitki 
kullanılmıştır. 

 
Uygulamalar  
1. Kontrol 
2.Yapraktan uygulama 
3.Topraktan uygulama 
4. Yaprak + Topraktan uygulama 

Çalışmada bitki gelişimi, verim ve meyve kalite 
özellikleri aşağıdaki şekilde incelenmiştir.  

Gövde Çevresi (cm): Bitkilerin gövdeleri şerit metre ile 
hevenk oluşum zamanında, toprak yüzeyinin 20 cm 
üzerinden ölçülerek belirlenmiştir [14]. 

Bitki Boyu (m): Bitkilerin boyları hevenk oluşum 
zamanında toprak seviyesinden itibaren, şerit metre ile 
ölçülerek belirlenmiştir [14]. 

Toplam Yaprak Sayısı (adet): Bitkilerde hevenk 
oluşum zamanında yaprakların tamamı sayılarak 
belirlenmiştir. 

Yaprak uzunluğu ve genişliği (cm): Her bitkiden 
tesadüfen seçilen 3’er adet yaprağın uzunluğu ve genişliği 
şerit metre ile ölçülerek belirlenmiştir. 

Salkım Ağırlığı (kg): Bitkilerde her bir salkımın 
ağırlığı tartılarak belirlenmiştir. 

Taraktaki Parmak Ağırlığı (g), Parmak Çevresi (cm) ve 
Parmak Uzunluğu (cm) bitkilerdeki meyveler hasat edilip 
olgunlaştırıldıktan sonra bir hevengin ilk, orta ve son 
tarağın alt ve üst sırasından alınan 5’er parmakta hassas 
terazide tartılarak, parmak çevreleri elektronik kumpasla 
ölçülerek ve parmak boyları şerit metre ile ölçülerek 
belirlenmiştir [15]. 

Suda Çözünebilir Toplam Kuru Madde (SÇKM %): 
Uygulama yapılan bitkilerin meyveleri hasat edildikten 
sonra olgunlaştırılan meyvelerde SÇKM içerikleri el 
refraktometresi ile belirlenmiştir. Olgun meyvelerde, 
meyve kabuğu soyulduktan sonra hacim taşırma kabında 
hacmi alınarak ve meyveler hacminin dört katı su ile 
blenderda parçalanarak elde edilen süzüntüde dijital 
refraktometre ile belirlenerek okunan değer 5 ile çarpılıp 
suda çözünebilir kuru madde miktarı hesaplanmıştır [16]. 
	
	
	
	
	
	
 

97



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

2. Sonuçlar ve Tartışma 

Bakteri uygulamalarının muzda bitki gelişimi üzerine 
etkilerine ait sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre 
uygulamaların gövde çevresi ve yaprak boyuna etkileri 
istatistiki olarak önemsiz, bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak 
eni üzerine etkileri ise önemli bulunmuştur. Yapraktan, 
kökten ve yaprak + kökten bakteri uygulamaları sonucu 
bitkilerde yaprak sayısı kontrole göre artmıştır. Kontrolde 
ortalama 11.51 olan bitki başına yaprak sayısı yapraktan 
uygulamada 13.14, kökten uygulamada 13.29 ve yaprak + 
kökten uygulamada 13.42’ye yükselmiştir. Genel olarak 
bitkilerde sağlıklı ve fazla yaprak bulunması fotosentez 
yüzeyini artırdığından bitki gelişimi üzerine olumlu etki 
yapar. Benzer şekilde bakteri uygulamaları muz 
bitkilerinde yaprak enini de kontrole göre artırmıştır. En 
fazla artış ise kökten uygulamada meydana gelmiştir. 
Kontrolde 82.24 cm olan yaprak eni bu uygulama ile 
yaklaşık % 15 oranında artışla 94.98 cm olmuştur. Bakteri 
uygulaması bitki boyunda da istatistiki olarak önemli 
artılar meydana getirmiş, en fazla artış ise yine topraktan 
uygulamada elde edilmiştir. Kontrol bitkilerinde ortalama 
2.92 m olan bitki boyu yapraktan uygulamada 3.06 m, 
yaprak + kökten uygulamada 3.10 m ve kökten 
uygulamada 3.13 m’ye ulaşmıştır. Bitki büyümesini teşvik 
eden bu bakterinin yaprak sayısı, yaprak eni ve bitki 
boyunu artırmadaki etkisi rizobakterilerin büyümeyi 
teşvik edici madde sentezi ile açıklanabilir. Ayrıca 
çalışmamızda kullanılan bakteri azot fikse etme ve fosfat 
çözme özelliğine de sahiptir. Daha önce farklı meyve 
türlerinde yapılan çalışmalarda da büyümeyi artırıcı 
rizobakteri ırklarının vejetatif gelişmeyi önemli derecede 
artırdığı bildirilmiştir [4, 7, 9, 10, 17].  
	
Tablo 1. Uygulamaların bitki gelişimi üzerine etkileri 
 

 Gövde 
Çevresi 
(cm) 

Yaprak 
Sayısı 

Yaprak 
Boyu 
(m) 

Yaprak 
Eni 
(cm) 

Bitki 
Boyu 
(m) 

Kontrol 20.71 11.51 b 2.47 82.24 c 2.92 c 
Yapraktan 
Uygulama 

21.56 13.14 a 2.61 91.08 b 3.06 b 

Kökten 
Uygulama 

21.09 13.29 a 2.64 94.98 a 3.13 a 

Yaprak + 
Kökten Uyg. 

20.96 13.42 a 2.54 91.11 b 3.10ab 

A.Ö.F. Ö.D. 0.61 Ö.D. 1.99 0.10 
P<0.05    Ö.D.: Önemli Değil 
 
 

Muz bitkileri ömürleri boyunca tek çiçek salkımı 
oluşturur ve bu salkım meyve haline gelip olgunlaştıktan 
sonra bitkinin ömrü sona erer. Bu itibarla muzda salkım 
ağırlığı aynı zamanda bitki başına verim anlamına gelir. 
Dolayısıyla muz yetiştiriciliğinde salkımların iri olması 
birim alana verimi ve geliri artırır. Muz salkımları 
üzerinde taraklar, taraklar üzerinde de parmaklar, yani 
muz meyveleri meydana gelir [1]. Diğer birçok meyve 

türünde olduğu gibi meyve iriliği muz için de en önemli 
kalite kriteridir. Bakteri uygulamalarının salkım ağırlığı ve 
meyve iriliği üzerine etkileri istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. Kökten bakteri uygulaması salkım ağırlığını 
kontrole göre artırmış, diğer uygulamalarda kontrole göre 
önemli bir değişiklik olmamıştır. Kontrolde 41.26 kg olan 
ortalama salkım ağırlığı kökten uygulama ile yaklaşık % 
13.4 artışla 46.78 kg’a yükselmiştir. Uygulamaların hepsi 
kontrole göre parmak ağırlığını önemli düzeyde artırmış, 
en fazla artış ise yaprak + kök uygulamasında meydana 
gelmiştir. Bu uygulama ile parmak ağırlığı kontrole 
göre % 23 artmıştır. Benzer şekilde uygulamalar parmak 
çapı ve uzunluğunu da kontrole göre artırmıştır. 
Uygulamaların parmak çapı üzerine etkileri istatistiki 
olarak benzer bulunurken, parmak uzunluğunu en fazla 
artıran uygulama yaprak + kök olmuştur. Bakteri 
uygulamalarının meyvelerde SÇKM üzerine etkileri ise 
istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (Tablo 2). Bakteri 
uygulamasının meyve verimi ve iriliğini artırma etkisinin 
bakterilerin yaprak sayısı ve büyüklüğünü artırması, 
dolayısıyla fotosentez yüzeyini artırması; bakterilerin 
büyümeyi düzenleyici madde sentezini artırması ve 
topraktan besin maddesi alımını teşvik etmesi ile 
açıklanabilir. Nitekim konu hakkında daha önce yapılan 
çalışmalar da bu varsayımı destekler mahiyettedir. 0900 
Ziraat kiraz çeşidinde Pseudomonas BA–8 ve Bacillus 
OSU–142 bakterilerinin tek başına ve birlikte kullanımıyla 
yapılan bir çalışmada bakteri uygulamaları ile meyve 
ağırlığının önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir [7]. MM-
106 anacı üzerine aşılı Starking Delicious, Granny Smith, 
Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious ve 
Golden Delicious elma çeşitlerinde A-18, OSU-142, OSU-
7 ve BA-8 bakteri uygulamalarının etkilerinin incelendiği 
bir çalışmada, uygulamaların ağaç başına verimi artırdığı 
belirlenmiştir [8]. Yine Karaman’da yapılan  bir çalışmada 
Pseudomonas BA–8 ve Bacillus OSU–142 bakteri 
ırklarının çiçek ve yapraktan uygulanmasıyla Starkrimson 
ve Granny Smith elma çeşitlerinde meyve ağırlığının 
arttığı tespit edilmiştir [9]. Karlıdağ ve ark. [10], 
Malatya’da yürüttükleri bir çalışmada, kökten inoküle 
edilen Bacillus M3, Bacillus OSU-142 ve Microbacterium 
FS01 bakterilerinin Granny Smith elma çeşidinde verim ve 
meyve iriliğini artırdığını belirlemişlerdir. Fern çilek 
çeşidi üzerinde yapılan bir çalışmada, bitki büyümesini 
düzenleyici bakterilerin organik şartlar altında verim ve 
bitki gelişimini artırdığı belirlenmiştir [12]. 

Araştırma sonuçlarına göre Bacillus atrophaeus 
MFDV2 bakteri ırkının muz bitkisinde vejetatif gelişme, 
verim ve meyve iriliğini artırdığı, bu itibarla gerek 
konvansiyonel yetiştiricilikte ticari gübre kullanımını 
azaltmak, gerekse organik muz yetiştiriciliğinde bitkilerin 
besin maddesi ihtiyacını karşılamak üzere kullanımı 
tavsiye edilebilir.	
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Tablo 2. Uygulamaların meyve özelliklerine etkileri 
 

 Salkım 
Ağır. 
(kg) 

Parmak 
Ağır. 
(g) 

Parmak 
Uzun. 
(cm) 

Parmak 
Çapı 
(cm) 

SÇKM 
(%) 

Kontrol 41.26 b 135.0 c 22.12 c 3.11 b 21.02 
Yapraktan 
Uygulama 

43.71 b 146.1 b 23.54 b 3.42 a 21.08 

Kökten 
Uygulama 

46.78 a 149.1 b 23.58 b 3.36 a 21.20 

Yaprak + 
Kökten Uyg. 

43.27 b 166.2 a 24.68 a 3.52 a              21.11 

A.Ö.F. 3.70 5.46 1.03 0.30 Ö.D. 
P<0.05    Ö.D.: Önemli Değil 
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Abstract 

In present study, an experimental investigation was carried out to determine waste banana peel usability in automotive brake 
friction materials. Hence, three new automotive brake linings containing different volume ratios of waste banana peel dust 
were designed and produced. All samples were tested on a full scale brake dynamometer with grey cast iron disc to determine 
the tribological properties such as friction coefficient and specific wear rate. The hardness and density of the specimens were 
also determined. The results showed that waste banana peel dust can be used in brake friction lining as filler material. 

 
Keywords: Brake, Friction, Tribology, Wear 

 

1. Introduction 

Brake pads are the indispensable parts of the brake 
systems, being the composite materials that are made up of 
a combination of many materials with different functions 
[1]. The brakes require the friction materials with higher 
and stable friction coefficient (µ), low wear rate, no noise, 
low cost, and environment friendly. In order to realize the 
requirements, the researches on the selection of raw 
materials and optimization of friction formulations have 
been done [2]. There are a lot of studies about brake 
friction materials in the literature [1], [3], [12], [13], [4]–
[11], but studies on waste materials are very few.  

Amaren et al. [14] investigated the effect of periwinkle 
shell particle size on the wear behavior of asbestos free 
brake pad and the results of their research indicated that 
periwinkle shell particles can be effectively used as a 
replacement for asbestos in brake pad manufacture. Idris 
et al. [15] produced a new brake pad using banana peels 
waste to replaced asbestos and phenolic resin (phenol 
formaldehyde), as a binder. The result of their research 
indicated that banana peels particles can be effectively 
used as a replacement for asbestos in brake pad 
manufacture. Ikpambese et al. [16] evaluated asbestos-free 
automotive brake pads produced from palm kernel fibers 
with epoxy-resin binder and showed that palm kernel 
fibers can be effectively used as a replacement for asbestos 
in brake pad production. Bashir et al. [17] studied friction 
and wear behavior of disc brake pad material using banana 
peel powder and demonstrated that the coefficient of 
friction increased at higher temperature and friction and 
wear characteristics indicate that banana peel powder can 
be effectively used to increase the binding ability of 
phenolic resin at higher temperature.  

In this study, waste banana peel usability in brake 
friction materials was investigated experimentally. Three 
new automotive brake linings containing different volume 

ratios of waste banana peel dust were designed and 
produced. The brake linings were characterized by 
measuring their hardness and density. The friction and 
wear characteristics of brake linings were investigated 
using a full scale brake dynamometer. All the brake linings 
were tested against a gray cast iron rotor disc. 
 
2. Materials and Methodology  
2.1 Preparation of specimens 

Three brake lining samples containing 8 ingredients were 
manufactured by dry-mixing, pre-forming at 8 MPa and hot 
press molding at 10 MPa and 150°C. The relative amounts 
and type of brake lining samples are given in Table 1. All 
samples consist of phenolic resin (20%) as binder, copper 
particles (8%), brass particles (5%) and cashew (8%) as 
friction modifiers, alumina (8%) as abrasive, graphite (5%) 
as solid lubricant and the balance is barite as space filler. 

 
Table 1. The ingredients of the brake lining samples (wt.%) 

 
 WB5 WB10 WB15 

Phenolic resin 20 20 20 
Copper particles 8 8 8 
Brass particles 5 5 5 
Cashew 8 8 8 
Alumina 8 8 8 
Graphite 5 5 5 
Barite 41 36 31 
Waste Banana Peel 5 10 15 

 
2.2 The friction performance tests 

All samples were tested on a full scale brake dynamometer 
(schematic sketch as shown in Fig. 1) with grey cast iron disc 
whose diameter and hardness were 280 mm and 116 HB, 
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respectively. The machine is fully computer controllable and 
comprises of data acquisition software. Detailed information 
about the friction testing machine and the test procedure can 
be found elsewhere [18].  

 
Figure 1. Schematic of the full scale brake dynamometer 
 
The dimension of test samples is Ø 25.4 × 7 mm. Three 

samples were produced and the average friction results was 
calculated from the recorded results. The weights of each 
specimen was taken before and after the friction test, and the 
specific wear rate was determined in accordance to a TSE 
555 [19] standard by using the following equation: 

 
𝑉 =

𝑚$ − 𝑚&

2. 𝜋. 𝑅. 𝑛. 𝐹. 𝜌
																										(1) 

 
where V is the specific wear rate (cm3/Nm), m1 and m2 are 

the average sample weights before and after the test (g), R is 
the distance between the centers of the sample and the 
rotating disk (m), n is total revolution of the disc, F is the 
average friction force (N) and ρ is the density of the brake 
lining (g/cm3). 

 
2.3 Characterization of specimens 

The brake friction composites were subjected to various 
physical tests. Hardness of developed brake friction 
composites was measured by using Rockwell hardness tester 
(average of five values on various spots of the brake lining 
surface.) Density of the samples was calculated based on 
Archimedes principle.  

 
3. Results and Discussion 

The details of the physical and frictional characterizations 
of the brake friction material samples are given in Table 2. 
As can be seen from Table 2, a decrease in the densities and 
hardnesses of the samples with increasing waste banana peel 
is observed. The reason for decreasing densities can be 
reduced compressibility with waste banana peel. 

 
 
 
 
 
 
 

Table 2. The ingredients of the brake lining samples (wt.%) 
 

 WB5 WB10 WB15 
Density (g/cm3) 2.08 2.01 1.94 
Hardness (HRL) 96 93 89 
Average friction 
coefficient 0.25 0.3 0.34 

Friction stability (%) 80.6 76.9 82.9 
Specific wear rate 
× 10-6 (cm3/Nm) 0.269 0.302 0.348 

 
Figs. 2-4 show the change in the friction coefficient as a 

function of sliding time for the samples. When the graphs are 
examined, there is a steady change in the friction coefficient, 
even though it is small. This is because during the friction, 
the heat inside the contact areas on the disk surface changes 
continuously periodically. Due to this effect, a constant 
change in the friction coefficient occurs. This is also 
explained by the coalescence and growth of roughness on the 
surface of the friction couples. In this case, an adhesion is 
repeated continuously, resulting in a continuous increase or 
decrease in the friction coefficient. 

Figure 2. The change of friction coefficient as a function of 
sliding duration for WB5 sample 

 

Figure 3. The change of friction coefficient as a function of sliding 
duration for WB10 sample 

 
During the friction test, the friction coefficient increased 

for all samples up to about 60 s. The increase in the friction 
coefficient is probably a result of an increase in the possible 
real contact area of the rotor surface due to wear [20]–[22]. 
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Figure 4. The change of friction coefficient as a function of 
sliding duration for WB15 sample 

 
The frictional performance strongly depends on the 

friction layer generated on the friction surface, chemistry, 
and structure of the friction layer different from the bulk 
material formulation and also depends on the environment 
and applied testing condition [23]. 

 
4. Conclusions 

In this study, the effect of waste banana peel content on 
the friction and wear properties of brake linings used in 
automotive industry are experimentally analyzed using a real 
brake disc-type tester. The conclusions were summarized as 
follows: 

• The highest friction coefficient was obtained in the 
sample containing 15 wt.% waste banana peel while the 
lowest specific wear rate was obtained in the sample 
containing 5 wt.% waste banana peel. 

• If waste banana peel amount of the samples high, density 
tends to be low. The reason for decreasing densities can be 
reduced compressibility with waste banana peel.  

• There was no direct correlation between the physical 
properties and friction characteristics of the brake linings. 

• Waste banana peel can be good alternative as space filler 
to reduce the cost for brake lining. 
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Özet 

Tarihî kültürel mirasların kalıcılık ve sürekliliğinin devamı için yapılması gereken en birincil adım, bu eserler ait 
doküman bilgilerin oluşturulması ve belgelenerek korunmasıdır. Tarihi eserlerin güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle 
devredilmesi için, yıpranmış eserlerin bakımlarının yapılması çok önemlidir. Tarihî kültürel mirasların özelliklerini 
yitirmeden koruyabilmek disiplinler arası bir çalışma ve iyi bir örgütlenme gerektirir. Tarih bilinci, geçmişten 
günümüze kalan varlıkları gelecek nesillere, kalıcılık ve sürekliliğin temel alındığı bir koruma anlayışı ile 
aktarabilmemizi sağlayacaktır. Anadolu’nun zenginliğini gösteren eserleri koruyup sahip çıkmak, gelecek nesillere en 
orijinal haliyle aktarabilmek bizlerin kültürel görevlerindendir. Kültürel mirasların dokümantasyonun önemi gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu önem arttıkça dokümantasyonda kullanılan yöntemlerde kendini geliştirmektedir. Uzun 
yıllardır kullanılmakta olan Yersel Fotogrametri tekniği, kültürel mirasların belgelenmesinde; detaylı, metrik, hassas ve 
görselliğin dışında zaman ve maliyet olarak da ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma Silifke’de bulunan Uzuncaburç Şehir 
Kapısı’nın Yersel Fotogrametrik tekniklerle belgelenmesini içermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Uzuncaburç, Yersel fotogrametri  

 

1. Giriş 

Kültürel miras insanlığın geçmişi ile geleceği 
arasındaki en önemli köprülerden biridir. Kültürel 
miraslar insanın bireysel ve toplumsal gelişiminde önemli 
bir yere sahiptir. Bu mirasların gelecek nesillere aslına 
uygun olarak bırakılması da insanlık adına önemli bir 
konudur. Kültürel Miras, insanların bu büyüleyici 
dünyada kim olduklarını nasıl göründüğünü anlatan bir 
bakış açısı veriyor. Kültürel mirasları korumak, 
geçmişimize duyulan saygıyı göstermemizi ve gelecek 
nesillere aktarmamız gereken bir görevi yerine 
getirmemizi sağlıyor.  
İlk olarak kelimelerin anlamlarına bir göz atalım. 

"Kültürel Miras" - Miras alınan, önceki nesillerden miras 
kalan bir özelliktir. "Kültürel miras" söz konusu 
olduğunda, mirasın para veya mülkten ibaret değil, 
kültür, değerler ve geleneklerden oluşan bir bütün olduğu 
göze çarpmaktadır.  

Kültürel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu 
oluşturan kültür gruplarının varlığının, kimliğinin ve 
sürekliliğinin simgesi ve kanıtıdır. Somut ve somut 
olmayan kültürel miras, tarihsel belgesel, estetik-sanatsal, 
simgesel, sosyal, ekonomik, dini ve manevi ve hatta 
politik değerler içerir. Yenilenemez bir kaynak olan 
kültürel mirasın, toplumumuz için önemli değer olan 
“emanet” kavramıyla özdeşleştirilerek içerdiği tüm 
değerleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılması 

toplumsal bir sorumluluktur [1]. 
Kültürel miras, bir topluluğa ait olan paylaşılmış bir 

bağ anlamına gelmektedir. Tarihimizi ve kimliğimizi 
temsil eder; geçmişe, şimdiye ve geleceğe bağımızdır. 
Geçmişteki aile üyelerine saygı göstermenin bir yolu 
olarak başlayan kültürel miraslar, günümüzde bu temel 
düşünce devam ettirilerek tarih boyunca bizlere miras 
bırakılan eserleri belgeleme suretiyle gelecek nesillere 
ulaştırmak farklı disiplinlerin üstlendiği bir görev olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya tarih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üç kıtaya köprü 
vazifesi görmesi, önemli ticaret yollarının bu coğrafyadan 
geçmesi, verimli topraklara sahip olması tarih boyunca bu 
toprakların çeşitli medeniyetlerin durak noktası olmasını 
sağlamıştır. Dolayısıyla her gelen topluluk kendisine has 
birçok soyut ya da somut eser bırakmıştır. Bu tarihi 
eserler günümüz tarihine ulaşırken çeşitli sebeplerden 
dolayı tahribatlara uğramaktan kaçınamamışlardır. Tarihi 
eserlerin turizme olan katkısının gün geçtikçe artması, 
eserlere olan turistik gezilerin çoğalması ve 
akademisyenler tarafından tarihi eserler üzerindeki 
çalışmaların artmasından itibaren bu tahribatlar daha çok 
dikkat çekmiş ve gerekli önlemlerin alınmasına vesile 
olunmuştur. Tarihi eserlerin belgelenmesi ile özüne 
uygun gerçekleştirilen restorasyon projelerine altlık 
olunması ve bu eserleri gelecek nesillere aktarılması 
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sağlanmış olunmaktadır.  
Kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılacak yazılı 

ve görsel belgeleme çalışmalarında elde edilen bilgilerin, 
oluşturulan çeşitli ölçek ve nitelikteki çizimlerin koruma 
ve yaşatma çalışmalarında görev alacak farklı meslek 
uzmanları tarafından anlaşılır ve kullanılabilir biçimde 
düzenlenmesi gerekir. Metrik, yazılı ve görsel 
dokümantasyon,  kültürel mirasın mevcut durumu,  
problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik her türlü 
koruma çalışmalarında temel altlık olarak 
kullanılmaktadır [2]. 

Belgeleme çalışmalarında kullanılan yöntemler 
arasında, fotoğrafla veri toplama başladığından beri ön 
planda olan yersel fotogrametri tekniği; zaman, maliyet, 
metrik ve görsel anlamda birçok avantaja sahiptir. Yersel 
fotogrametri tekniği teknoloji ile birlikte kendini 
yenilemekte ve dijital ortamda kendine yer bulmaktadır. 
Birçok farklı meslek dallarında çeşitli amaçlarla tercih 
edilen yersel fotogrametri tekniği kapalı bir kutu olmayıp 
farklı tekniklerle de kullanılabilmeye açık bir yöntemdir.  

2. Kültürel Mirasın Belgelenme Yöntemleri 

2.1 Klasik Yöntemler 
•Yazılı belgeleme (Rapor) 
•Fotoğrafik belgeleme 
•Grafik (çizimle) belgeleme 
•Bilgi fişi /formlarının doldurulması 
•Analizler/Arkeometrik incelemeler [3]. 
 
2.2 Fotogrametrik Yöntemler 
•Lazer tarama 
•İHA teknolojisi    
•Yersel fotogrametri 
 
2.2.1 Yersel Fotogrametri 

Fotogrametri her büyüklükteki objenin detaylı 
çizimleri için günümüzde yaygın olarak kullanılan, tek 
veya çok resimden elde edilen, yüksek doğrulukta 
bilgileri içeren, üzerinde çeşitli ölçümler ve analizler 
yapma imkânını sunan bir teknolojidir [4]. 

Çalışması yapılacak objeye ait fotoğraf verilerinin 
alımı sırasında kullanılan kameranın yeryüzünde sabit bir 
konumdan objeye yöneltilerek kullanılan fotogrametri 
tekniği “yersel fotogrametri” veya “yakın resim” 
fotogrametrisi olarak adlandırılmaktadır. 

Yersel fotogrametri tekniği, yakınına gidilemeyen 
fakat fotoğrafik bilgileri alınabilen objelerin 
ölçülmesinde, büyük veya küçük objelerin ölçümünde, 
sabit veya dinamik objelerin biçim ve konumlarını 
belirlemede;  nesnelerin orijinal haliyle tekrar inşasına 
altlık olması, kültürel mirasların belgelenmesi ve 
arşivlenmesi gibi çeşitli çalışmalarda kullanılması avantaj 
sağlamaktadır. 

Görsel ve metrik olarak çeşitli detayları kullanıcıya 
sunan fotogrametri tekniği uzun yıllardır çeşitli alanlarda 
tercih edilmektedir. Fotogrametrinin bu denli tercih 
edilmesinin başlıca sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

•Toplanan veriler fotoğraf yoluyla elde edildiği için obje 
üzerinde her hangi bir etki yaratmaz.  

•Zaman ve maliyet olarak etkin bir tekniktir. Arazi de 
geçen süre kısa, ofis çalışması daha ön plandadır.  

•Objeye ait elde edilen fotoğraflar belge niteliği 
taşımaktadır.  

•Elde edilen fotoğrafik belgeler, çeşitli CAD 
yazılımlarında işlendikten sonra her tülü metrik ölçü 
alınabilmektedir. 

•Geleneksek ölçme yöntemleri ile ulaşılması zor 
detayların fotogrametri ile detaylandırılması mümkündür. 

Yersel Fotogrametri Uygulama Alanları;  
*3B Kent Modeli      *Kadastro     *Harita       *Arkeoloji                
*Mimarlık      *Jeoloji        *Ormancılık  
*Topografya             *Deformasyon Çalışmaları 

3. Materyal Metod 

 
 Şekil 1. Topcon GPT-3007N [5]	

 
Tablo 1. Topcon GPT-3007N Temel Teknik Özellikleri [5] 
 

105



 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

 

 
Şekil 2. Nikon D3100 [6] 

 
 

Nikon D3100 

Ağırlık 505 g 

Etkili / Toplam megapiksel 14 / 14.8 MP 

Maks. görüntü çözünürlüğü 4608 x 3072 

Ekran çözünürlüğü 230.000 nokta 

Maks. video çözünürlüğü 1920x1080 (24p) 

Depolama türü SDHC, SDXC, Güvenli Dijital 

Boyutlar 124 x 96 x 75 mm 

Yüzey alanı 355.7 mm² 

Piksel aralığı 5 µm 

Piksel yoğunluğu 3,99 MP / cm² 
 

 

 

4. Çalışma Alanı 

Şekil 3. Mersin/Silifke Uzuncaburç Konumu 

 
Bu çalışma Mersin İli Silifke ilçesi Uzuncaburç 

beldesinde yapılmıştır. Güney-kuzey istikametindeki 
ikinci sütunlu yol üzerinde ve Zeus Tapınağı’nın 
kuzeyinde bulunan kapının ortasında bir büyük, 
yanlarında ise iki küçük kemerli girişi vardır. 36° 34` 
53.80`` Kuzey 33° 55` 25.60`` Doğu koordinatlarına 
sahiptir (Şekil 3). Üç kemerli görkemli bir girişi olan bu 
kapı 31 m uzunluğunda ve 12 m yüksekliğindedir. Kapı 
İS II. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bu kapı, Antik Şehrin en 
önemli yapılarından biridir çünkü üzerinde bulunan 
yazıtta şehrin ismi olan ‘Diokaesareia’ yazılıdır. Yine bu 
yazıttan, Roma imsikketorları Arcadius (İS 395-408) ve 
Honorius (İS 395-423) ’un birlikte hüküm sürdükleri 
dönemde onarım gördüğünü öğrenmekteyiz. 
 

4.1 Arazi Çalışması 

     Çalışma öncesi hazırlık kısmında Uzuncaburç 
kapısının modellenmesi için kullanılan elektronik Total 
Station aleti (Şekil 1), Dijital fotoğraf makinesi (şekil 2) 
ve duvarlara yapıştırılan kâğıt hedefler (şekil 4) temin 
edilmiştir. 

 

Şekil 4. A4 boyutunda kâğıt hedef işareti 

Topcon GPT-3007N 

Teleskop 

Uzunluk 150mm 

Büyütme 30 × 

Görüş alanı 1 ° 30 ' 

Min. Odak Mesafesi 1.3m (4.29ft.) 

Mesafe Ölçümü 

Prizmasız 
1,5 ila 250m (5 ila 
820 fit) 

Prizmalı 3.000 m (9.900 ft) 

Ölçüm doğruluğu 

± (3mm + 2ppm × D) mse D: Ölçüm mesafesi (mm) 

Ağırlık 

Alet (pil ile) 5.1kg (11.2 lbs.) 

Plastik Taşıma Çantası 3.2kg (7.1 lbs.) 

Lazer Sınıfı 
Sınıf 1 (mesafe ölçümü için) Sınıf 2 (Lazer İşaretleyici 

açık) 
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Arazideki hazırlık çalışmaları bittikten sonra ilk 
olarak alımı yapılacak olan kontrol noktalarının kusursuz 
bir şekilde ölçümü yapabilmesi için obje üzerine kâğıt 
hedeflerin yapıştırılma işlemi gerçekleştirildi (şekil 5). 
Bu hedeflerin kullanılması ölçüm anında meydana gelen 
lazer ışınlarının yansımasının önüne geçilmiş olup ayrıca 
çekilen fotoğrafların birleştirilmesi esnasında yanlış 
noktaların kullanılmasının önüne geçilmiş olunmaktadır.   

Şekil 5. Kâğıt hedeflerin obje üzerine yapıştırılması 

 

Kâğıt hedeflerin obje üzerine yapıştırılmasının 
ardından obje üzerinden kontrol noktalarının ölçülmesi 
işlemine geçilmiştir. Açı ve mesafe ölçüleri, Total Station 
GPT 3007 lazerle reflektörsüz ölçüm yapan Total Station 
ile düşey açı, yatay açı, eğik mesafe ölçülmüş ve 
koordinatları elde edilmiştir (Şekil 6). 

Bu kontrol noktaları objenin keskin detaylarını içeren 
ve karakteristik özelliklerini barındıran noktalardan 
seçilerek nokta verilerinin ölçümü yapıldı. Bu nokta 
verileri yazılımda, fotoğrafların birleştirilme aşamasında 
referans olması amacıyla temin edildi. 

 

Şekil 6. Kontrol noktalarının Total Station ile 
koordinatlandırılması 

 
Arazide ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra fotoğraf 

çekme işlemi yapılmıştır. Fotoğrafların, objeyi farklı 
açılardan görecek şekilde bindirmeli olarak çekilmesine 

özen gösterilmiştir (Şekil 7). Fotoğraflama işlemi Nikon 
D3100 kamerası ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 

Şekil 7. Kale kapısının fotoğraflanması işlemi 

 
4.2 Ofis Çalışması 

Arazide ölçüm ve fotoğraflama işlemi 
tamamlandıktan sonra ofis çalışmasına geçilmiştir. Ofis 
çalışmasında ilk olarak ölçümü yapılan noktaların 
incelenmesi yapıldı. Daha sonra arazide çekilen objeye 
ait fotoğraflar incelenerek kullanıma uygun olanlar 
seçildi. Seçilen fotoğraflar yardımıyla dijital ortamda 
fotogrametrik veri işleme adımına geçildi. 

Fotogrametrik veri işleme, 2 boyutlu resimlerden 
yararlanılarak gerekli iş akışlarının manuel, yarı otomatik 
veya otomatik olarak gerçekleştirilmesi ve üzerinden her 
türlü metrik ölçü alınabilen görsel olarak yüksek kalitede 
3 boyutlu model üretiminin yapılabildiği bir iş akışıdır. 

İlk olarak arazide ölçümü yapılan noktalar 3 boyutlu 
fotogrametrik değerlendirme yazılımına tanıtıldı (şekil 8). 
Daha sonra çizime uygun görünen fotoğraflar yazılıma 
eklendi. Eklenen fotoğraflar, arazi kontrol noktaları 
referans kabul edilerek fotoğrafların arası dengelenme 
işlemi yapıldı (şekil 9). Dengeleme işleminin ardından 
Giriş Kapısı’nda bulunan her bir taş tek tek çizildi (şekil 
10) ve bu çizimler üzerinden yüzey kaplama (şekil 11) ve 
resim giydirme (şekil 12) işlemi yapıldı. “Yersel 
fotogrametri” tekniği kullanılarak Mersin Silifke’de 
bulunan Uzuncaburç Giriş Kapısının arşivlenmesi, 
belgelenmesi ve 3 Boyutlu modeli elde edildi.  

Şekil 8. Arazi kontrol noktalarının yazılıma tanıtılması 
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Şekil 9. Fotoğrafların birleştirilmesi ve dengelenmesi 

 

Şekil 10. Detay çizimi 

 

Şekil 11. Giriş Kapısı’nın yüzey kaplanmış 3B modeli 
(soldaki ön taraf, sağdaki arka taraf) 

 

Şekil 12. Giriş Kapısı'nın fotoğraf giydirilmiş 3B modeli 
(soldaki ön taraf, sağdaki arka taraf) 

5. Sonuçlar 

2 boyutlu fotoğraflardan üç boyutlu model üretimine 
imkân sağlayan yersel fotogrametri tekniği özellikle tarihi 
ve kültür mirasların korunması, rölöve çalışmaları ve 
arşivlenmesi çalışmalarında daha hızlı ve daha pratik 
olması açısından önem arz etmektedir. Arazide detay 
noktaların ölçümü yapılarak elde edilen koordinatlar 
sayesinde gerçek ölçülerde metrik hassasiyet, objenin 
fotoğrafları ile elde edilen 3 boyutlu modelin görsel 
doğruluk sunması bu teknik ile yapılacak restorasyon 
planlarına hassas bir altlık oluşturacağı kanaatine 
varılmıştır. 
 

Bu belgeleme tekniği sonucunda dokümanların uygun 
kullanım olanaklarına ulaştırılmasıyla farklı disiplinler 

arasındaki veri alışverişi olacağı ve proje maliyetlerinde 
bir azalma sağlanacağı anlaşılmıştır. Kültürel mirasların 
belgelenmesi ile eserlerin gelecek nesillere ulaşması 
bizlerin en temel görevlerindendir. 
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Abstract 

Satellite imagery is now widely used in many areas. In geology, they have been used for geological mapping, structural 
analysis and research of raw materials with economic value for the last 20-30 years. In this study, to determine the tectono-
stratigraphic characteristics of the study area in the north of Erdemli Town of Mersin Province, the lineaments were obtained 
with Landsat 5 TM and Aster satellite images and compared with field data. The digital elevation model of the study area 
was created by digitizing the contour lines, lineaments were determined after giving relief to digital elevation model that 
concluded from the stereoscopic image, single band and multiband images obtained by using the Aster Level3A image. The 
tectonic characteristics of the region were interpreted by creating a rose diagram from the obtained data. The interpretation 
of the rose diagram prepared from these lineaments and the Neotectonic evolution of the region also led to the conclusion 
that the fractures were developed under the left-lateral strike-slip fault mechanism with the N20W and N50E directions. 
Keywords: Lineaments, Tectonics, Satellite Image, Remote Sensing  

 
Özet 

Uydu görüntüleri, günümüzde birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Jeolojide ise jeolojik haritalamada, 
yapısal analizlerde ve ekonomik değer taşıyan hammadde kaynaklarının araştırılmasında son 20–30 yıldır artan bir eğilimde 
yararlanılmaktadır. Bu çalışmada da Mersin İli Erdemli İlçesinin kuzeyinde bulunan inceleme alanında tektono-stratigrafik 
özelliklerin belirlenmesi amacı ile Landsat 5 TM ile Aster uydu görüntüleri kullanarak bölgedeki çizgisellikler belirlenerek 
elde edilen veriler arazi çalışmalarıyla karşılaştırılmıştır. Eşyükselti eğrileri sayısallaştırılarak arazinin sayısal yükseklik 
modeli oluşturulmuş, Aster Level3A görüntüsü kullanılarak elde edilen stereoskopik görüntü, tek bantlı ve çok bantlı 
görüntüler ile oluşturulan sayısal yükseklik modeline rölyef verilerek çizgisellikler belirlenmiştir. Elde edilen verilerden gül 
diyagramı oluşturularak bölgenin tektonik özellikleri yorumlanmıştır. Bu çizgiselliklerden hazırlanan gül diyagramının 
yorumlanması ve bölgenin Neotektonik evriminin de göz önüne alınmasıyla, kırıkların yaklaşık K20B ve K50D doğrultulu, 
sol yönlü doğrultu atımlı fay mekanizması altında oluştukları sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çizgisellik, Tektonik, Uydu Görüntüsü, Uzaktan Algılama  

 

1. Giriş 

Uzaktan algılama, elektromanyetik spektrumun 
morötesi ışınları ile mikrodalga ışınları arasındaki 
bölümlerinden yararlanarak,  bir cisim, bir arazi yapısı 
veya doğal bir olayın fiziksel ve kimyasal özellikleri 
hakkında, atmosfer ya da uzaya yerleştirilen platformlara 
monte edilmiş algılayıcı sistemler aracılığı ile arada 
herhangi bir fiziksel bağlantı olmaksızın, bilgi alma ve 
değerlendirme yöntemidir [1,2,3,4].   

 

 

1972 yılında ilk uzaktan algılama uydusu olan Landsat 
1 uzaya gönderilmiştir.  Landsat bugünkü dünya 
yörüngeli uzaktan algılama uydularının ilk ve temel 

örneğidir.  1980 ve 1990 yılları arasında hiperspektral 
uzaktan algılama teknolojileri geliştirilmiş, 1990 ve 
sonrasında uzaktan algılamada mekansal ve spektral 
çözünürlük düzeyleri arttırılmış Irs, Ikonos, Quickbird 
gibi uydular kullanılmıştır.  

Bu çalışmada Mersin İli Erdemli İlçesinin kuzeyinde 
bulunan birimlerin ayırt edilmesi tektono-stratigrafik 
özelliklerinin ortaya konulması, bölgenin jeolojik 
evriminin açıklanması ve Landsat 5 TM ile Aster uydu 
görüntülerini kullanarak çalışma alanında bulunan 
çizgisellikleri belirleyerek elde edilen verilerin arazi 
çalışmalarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
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2. Mayeryal ve Metod  

Çalışmada kullanılan en önemli materyaller 1/25.000 
ölçekli topoğrafik haritalar ile çalışma alanını kapsayan, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünden (MTA) elde edilen 
Landsat 5 TM uydusuna ait 176/34 ve 176/35 
yörünge/satırlı uydu görüntüleri, Aster Level 3A uydu 
görüntüsü ve Arcasoy Danışmanlık ve Mühendislik 
Hizmetleri Limited Şirketinden alınan Aster Level 1B 
görüntüsüdür. 

 
2.1 Çalışma Alanı 

Çalışma alanı; Mersin’in kuzeyinde Orta Toroslar’ın 
doğu kesiminde 1/25.000 ölçekli Silifke O32 a3, a4, d1 ve 
d2 paftaları içerisinde yaklaşık 600 km2’lik bir alanı 
kapsamaktadır (Şekil 1). 

 
         Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası.  
 
 
 
 

2.2 Uydu Verileri ve Görüntü İşlemleri 

İlk olarak çalışma alanını kapsayan paftalar taranarak 
bilgisayar ortamına aktarılmış ve koordinatlandırılmıştır. 
Çalışma alanı 176/34 ve 176/35 yörünge/satırlı uydu 

görüntülerinde yer aldığı için iki görüntü öncelikle 
mozaikleme işlemi ile tek bir görüntü haline getirilmiştir. 
Aster ve Landsat görüntülerinden, koordinatlandırılmış 
paftalar kullanılarak çalışma alanını kapsayan kısımlar 
kesilerek elde edilen görüntüler topoğrafik haritalar 
aracılığıyla jeoreferanslandırılmıştır. Harita Genel 
Komutanlığının 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalarındaki 
eşyükselti eğrileri sayısallaştırılmış sayısallaştırılan 
eşyükselti eğrilerinden, arazinin sayısal yükseklik modeli ve 
model üzerine jeolojik harita yerleştirilerek sayısal arazi 
modeli oluşturulmuştur.  

Jeoreferanslandırılmış görüntüye görüntü zenginleştirme 
işlemlerinden; histogram zenginleştirme, kenar 
zenginleştirme filtreleri, dekorelasyon germesi ve temel 
bileşenler analizi işlemleri uygulanarak, uydu görüntüsü 
bant seçimleri için hazır hale getirilmiştir. 
 

3. Yapısal Jeoloji  
Türkiye’nin Neotektonik gelişimine bağlı olarak 

inceleme alanına yakın bölgelerde önemli doğrultu atımlı 
fay sistemleri gelişmiştir. Bunlar; Ölü Deniz Fay Zonu, 
Doğu Anadolu Fay Zonu ve Ecemiş Fay Zonu’dur. 
Bunlardan Ecemiş Fay Zonu’na bağlı olarak gelişen 
doğrultu atımlı tektonik rejimin inceleme alanında 
yüzeylenen birimleri etkilediği düşünülmektedir.  

Orta Anadolu Fay Zonu, Anamur’dan Erzincan’a kadar 
Anadolu bloğunu kesen, yaklaşık 730 km uzunluğunda, 2-
80 km genişliğinde, sol yanal ve aktif, kıta içi bir doğrultu 
atımlı olarak tanımlanmıştır [5]. Namrun segmenti üzerinde 
yapılan çalışmalarda bu segmenti oluşturan fayların 3-8 km 
uzunluğunda, normal bileşene sahip sol yanal doğrultu 
atımlı faylar olduğu belirtilmiştir [6].  

Namrun segmenti üzerinde ayrıntılı çalışmalarda [6], bu 
segment içerisinde değerlendirilen sekiz fayı haritalanarak 
isimlendirmişlerdir. Bu faylar, Namrun, Çamarası, Sebil, 
Alaiye, Cehennemdere, Tepetaş, Meydan ve Çevlik 
Faylarıdır (Şekil 2). Araştırmacılar yapmış oldukları 
çalışmada, Namrun Fayı üzerinde 500 m, Sebil fayı 
üzerinde 250 m, Cehennemdere Fayı üzerinde 3 km, Alaiye 
Fayı üzerinde 750 m ve Tepetaş Fayı üzerinde de 600 m’lik 
atım değerleri ölçmüşlerdir. 
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         Şekil 2. Namrun segmentinin morfotektonik 

haritası ve fay üzerinde ötelenmelerin ölçüldüğü alanlar [6]. 
 
3.1 Landsat Ve Aster Uydu Görüntüleri   İle Çizgisellik   
     Analizi 
 
Çizgisellik şekil itibariyle çevresinde bulunan yapılardan 

kolayca ayrılabilen ve muhtemelen yeraltı yapılarını temsil 
eden haritalanabilir yüzey özellikleridir [7,8].  

Çizgiselliklerin görsel değerlendirmeleri bazı kriterlere 
bağlıdır. Bunlar; renk tonu ve doku gibi topoğrafik 
özellikler, drenaj sistemleri ve yoğunluğu, arazi şekli ve 
tabakalanmanın gelişimi, bitki örtüsü, fay yüzeyinin varlığı, 
doğrusal vadiler, üçgen yüzlerin dizilimi, nehir gidişlerinin 
yer ve yön değiştirmesi, su kaynakları, heyelanlar gibi 
jeomorfolojik özelliklere dayanmaktadır [9]. 

Çalışma alanı içerisinde yer alan çizgiselliklerin 
belirlenmesine yönelik olarak Landsat 5 TM uydu 
görüntüsünden üçlü bant kombinasyonu, temel bileşenler 
analizi uygulanmış görüntü ile Aster Level 3A 
görüntüsündeki nadir ve back bantlarından elde edilen 
stereoskopik görüntü ve rölyef verilmiş sayısal yükseklik 
modeli kullanılmıştır. Sayısal yükseklik modeli için çalışma 
alanını kapsayan 1/25.000 ölçekli Silifke O32 a3, a4, d1 ve 
d2 paftaları sayısallaştırılıp uydu görüntüleri ile uyumlu 

olacak şekilde koordinatlama işlemlerinden sonra, 
topoğrafik haritalarda yer alan eş yükseklik eğrileri 10 
metre aralıklarla sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan eş 
yükseklik eğrilerinden sayısal yükseklik modeli oluşturmak 
için TNT Mips programındaki yöntemler tek tek denemiş 
ve en uygun dem mincurve yöntemi ile elde edilmiştir. Elde 
edilen sayısal yükseklik modeline rölyef kazandırıldıktan 
sonra çizgiselliklerin belirlenmesi için 45°  ve 315° 
yönlerinde görüntüye ışık verilerek DEM_45 ve DEM_315 
olarak adlandırılan görüntüler elde edilmiştir. Bu yönlerin 
seçiminde bölgenin genel tektonik yapısı ve arazi 
çalışmaları sırasında tespit edilen fayların yönelimi dikkate 
alınmıştır. Çalışılan bölgedeki hakim kırık yönünün 
yaklaşık olarak KD-GB olması nedeni ile 315° yönü 
seçilmiştir. Ayrıca doğrultu atımlı fay zonlarında, ana fay 
doğrultusundan farklı yönlerde gelişen yapılar ve ikincil 
kırıkların tespit edilebilmesi amacı ile 45° yönü seçilmiştir. 

Çizgisellik çıkarımında kullanılan her bir görüntüde 
çizilmiş olan çizgisellikler için ve doğruluk analizi 
sonucunda kalan çizgisellikler kullanılarak doğrultu gül 
diyagramı hazırlanmıştır. Sonuçta elde edilen tüm veriler 
değerlendirilerek bir yoruma gidilmiştir. 

Landsat 5 TM uydusuna ait 7,4 ve 2,1 bantları 
birbirleriyle korelasyonu düşük olan bantlardır. Çalışma 
alanındaki çizgisellikleri belirlemeye yönelik olarak 
seçilmiş TM 742 RGB üçlü band kombinasyonu 
görüntüsünde yapılan çizgisellik analizi Şekil 3’de 
verilmiştir. Görüntüde çizgisellikler KD-GB olarak uzanım 
göstermektedir. Elde edilen çizgisellikler kullanılarak 
görüntüye ait doğrultu gül diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 
4). Diyagramda görüleceği üzere çizgiselliklerin yoğun 
dağılımının K20-60D olduğu ve yoğun olmamakla beraber 
K5-30B yönünde de bir gruplaşmanın olduğu tespit 
edilmiştir. Görüntüde yer alan çizgisellikler, minimum 16 
m maksimum 9273 m ortalama 1337 m uzunluktadırlar. 
Çizgiselliklerin toplamı 185 adet olup toplam uzunlukları 
247 km olarak analiz edilmiştir. 

Çalışma alanındaki çizgisellikleri belirlemeye yönelik 
olarak PC123 RGB üçlü bant kombinasyonu çizgisellik 
analizinde kullanılmıştır (Şekil 5). Görüntüde çizgisellikler 
KD-GB olarak uzanım göstermektedir. Elde edilen 
çizgisellikler kullanılarak görüntüye ait doğrultu gül 
diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 6). Diyagramda 
görüleceği üzere çizgiselliklerin yoğun dağılımının K30-
60D olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan 
çizgisellikler, minimum 12 m maksimum 7160 m ortalama 
1501 m uzunluktadırlar. Çizgiselliklerin toplamı 141 adet 
olup toplam uzunlukları 213 km olarak analiz edilmiştir. 
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         Şekil 3. Landsat 5 TM uydusu görüntüsüne ait 

RGB (742) kombinasyonunda belirlenen çizgiselliklerin 
görüntüsü. 

 
         Şekil 4. Landsat 5 TM uydusu RGB (742) 

kombinasyonunda belirlenen çizgiselliklere ait doğrultu gül 
diyagramı. 

 
         Şekil 5. Landsat 5 TM uydusu görüntüsü temel 

bileşenler analizi sonucu elde edilen RGB (PC123) 
kombinasyonunda belirlenen çizgiselliklerin görüntüsü. 

 
         Şekil 6. Landsat 5 TM uydusu RGB (PC123) 

kombinasyonunda belirlenen çizgiselliklere ait doğrultu gül 
diyagramı. 
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Aster Level 3A uydu görüntüsüne ait VNIR bantlarından 
3N ve 3B bantlarından yararlanılarak oluşturulan 
steoroskopik görüntü çalışma alanındaki çizgisellikleri 
belirlemeye yönelik seçilmiştir (Şekil 7). Görüntüde 
çizgisellikler KD-GB olarak uzanım göstermektedir. Elde 
edilen çizgisellikler kullanılarak görüntüye ait doğrultu gül 
diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 8). Diyagramda 
görüleceği üzere çizgiselliklerin yoğun dağılımının K50-
60D ve yoğun olmamakla beraber K20B yönünde de bir 
gruplaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan 
çizgisellikler, minimum 6 m maksimum 8630 m ortalama 
1271 m uzunluktadırlar. Çizgiselliklerin toplamı 246 adet 
olup toplam uzunlukları 312 km olarak analiz edilmiştir. 

 
 

 

 
Şekil 7. Aster uydusuna ait RGB (332) 

kombinasyonunda oluşturulan stereoskopik görüntüde 
belirlenen çizgiselliklerin görüntüsü. (3 boyutlu görüntü 
için sayfanın saat yönünde yatay olacak şekilde çevrilmesi 
gerekmektedir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 8. Aster uydusu stereoskopik görüntüde belirlenen 

çizgiselliklere ait doğrultu gül diyagramı. 
 
Sayısal yükseklik modeline rölyef verilmesi ve 315° ışık 

açısı elde edilen DEM_315 çalışma alanındaki 
çizgisellikleri belirlemeye yönelik analizde kullanılmıştır 
(Şekil 9). Görüntüde çizgisellikler KD-GB olarak uzanım 
göstermektedir. Elde edilen çizgisellikler kullanılarak 
görüntüye ait doğrultu gül diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 
10). Diyagramda görüleceği üzere çizgiselliklerin yoğun 
dağılımının K30-50D olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde 
yer alan çizgisellikler, minimum 17 m maksimum 8439 m 
ortalama 1235 m uzunluktadırlar. Çizgiselliklerin toplamı 
227 adet olup toplam uzunlukları 280 km olarak analiz 
edilmiştir. 

 
DEM_45 de ise KB-GD olarak uzanım göstermektedir 

(Şekil 11). Elde edilen çizgisellikler kullanılarak görüntüye 
ait doğrultu gül diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 12). 
Diyagram da görüleceği üzere çizgiselliklerin yoğun 
dağılımının K20-40B olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde 
yer alan çizgisellikler, minimum 128 m maksimum 5890 m 
ortalama 1531 m uzunluktadırlar. Çizgiselliklerin toplamı 
246 adet olup toplam uzunlukları 376 km olarak analiz 
edilmiştir. 
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Şekil 9. Sayısal yükseklik modeli DEM_315 

görüntüsünde belirlenen çizgiselliklerin görüntüsü.  

 
Şekil 10. Sayısal yükseklik modeli DEM_315 

görüntüsünde belirlenen çizgiselliklere ait doğrultu gül 
diyagramı. 

 
Şekil 11. Sayısal yükseklik modeli DEM_45 

görüntüsünde belirlenen çizgiselliklerin görüntüsü. 

 
Şekil 12. Sayısal yükseklik modeli DEM_45 

görüntüsünde belirlenen çizgiselliklere ait doğrultu gül 
diyagramı.  
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Yapılan doğruluk analizi sonucunda, seçilmiş olan altı 
farklı görüntü üzerinden tespit edilmiş ve en az iki 
görüntüden belirlenmiş olan çizgisellikler birleştirilerek, 
çalışma alanına ait, Aster ve Landsat 5 TM uydu 
görüntülerinden ortak bir çizgisellik görüntüsü 
oluşturulmuştur (Şekil 13).  

 

 
Şekil 13. Çalışma alanına ait belirlenen çizgiselliklerden 

doğruluk analizi sonrası elde edilmiş çizgiselliklerin 
görüntüsü. 

 
Bu işlem sonucunda, Elde edilen çizgisellikler 

kullanılarak görüntüye ait doğrultu gül diyagramı 
oluşturulmuştur (Şekil 14). Diyagramda görüleceği üzere 
çizgiselliklerin yoğun dağılımının K30-60D olduğu ve 
yoğun olmamakla birlikte K10-30B yönünde bir 
gruplaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan 
çizgisellikler, minimum 88 m maksimum 9570 m ortalama 
1527 m uzunluktadırlar. Çizgiselliklerin toplamı 176 adet 
olup toplam uzunlukları 269 km olarak analiz edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 14. Doğruluk analizi sonrası elde edilmiş 

çizgiselliklere ait doğrultu gül diyagramı. 
 
Aster ve Landsat 5 TM uydu görüntülerinden 

hazırlanmış olan ortak çizgisellik görüntüsünden elde 
edilmiş olan gül diyagramı incelendiğinde, çizgiselliklerin 
genel doğrultularının K20B ve K50D yönlerinde 
yoğunlaştıkları görülmüştür. Bu elde edilen değerler, 
çalışma alanında yer alan ana fay zonuna göre 
konumlandırılmış olan deformasyon elipsoidi ile birlikte 
değerlendirilmiştir (Şekil 15).  

 

 
Şekil 14. Aster ve Landsat 5 TM uydu görüntülerinden 

elde edilmiş olan çizgiselliklerin, transtansiyonel, sol yönlü 
doğrultu atımlı bir fay zonunda gelişen yapıları gösteren 
deformasyon elipsoidi içerisinde değerlendirilmesi. 
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Çalışma alanında, antitetik doğrultu atımlı kırıkların 
K10-30B yönlerinde, sintetik doğrultu atımlı kırıkların ise 
K30-60D yönlerinde konumlandıkları görülmüştür, bu kırık 
çiftini oluşturan hakim maksimum basınç gerilmesi (σ1) 
yönünün K30-35D olduğu tespit edilmiştir. Teorik 
modellerde antitetik ve sintetik doğrultu atımlı faylar 
arasındaki açı 60°-70° civarında olarak belirtilmektedir.  
Çalışma alanında, uydu görüntüleri kullanılarak elde 
edilmiş olan çizgiselliklerden antitetik ve sintetik doğrultu 
atımlı faylar olarak belirlenmiş olan çizgisellikler arasındaki 
açı da 60°-70° olarak belirlenmiş ve bu değerler teorik 
modellerle uyumluluk göstermiştir. 

 
3. Sonuçlar 

Bu çalışma ile saha çalışmalarıyla gözlenemeyen pek çok 
küçük ölçekli çizgisellikler sayısallaştırılan eş yükselti 
eğrilerinden oluşturulan sayısal arazi modeliyle, 
görüntülerin ve hazırlanan jeoloji haritasının birleştirilmesi 
sonucu uzaktan algılama yöntemiyle ayırt edilmiştir. 

Uydu görüntülerinden çizgisellikler oluşturulmuş ve 
bunların analizi sonucunda çalışma alanını temsil edecek 
ortak bir çizgisellik görüntüsü oluşturulmuştur. Doğrultu 
gül diyagramlarında çizgiselliklerin yoğun dağılımının 
K30-60D olduğu ve yoğun olmamakla birlikte K10-30B 
yönünde bir gruplaşmanın olduğu tespit edilmiştir. 
Görüntüde yer alan çizgisellikler, minimum 88 m 
maksimum 9570 m ortalama 1527 m uzunluktadırlar. 
Çizgiselliklerin toplamı 176 adet olup toplam uzunlukları 
269 km olarak analiz edilmiştir. 

Çalışma alanında, antitetik doğrultu atımlı kırıkların 
K10-30B yönlerinde, sintetik doğrultu atımlı kırıkların ise 
K30-60D yönlerinde konumlandıkları görülmüştür. Teorik 
modellerde antitetik ve sintetik doğrultu atımlı faylar 
arasındaki açı 60°-70° civarında olarak belirtilmektedir.  
Çalışma alanında uydu görüntüleri kullanılarak elde edilmiş 
olan çizgiselliklerden antitetik ve sintetik doğrultu atımlı 
faylar olarak belirlenmiş bu kırık çiftini oluşturan hakim 
maksimum basınç gerilmesi (σ1) yönünün K30-35D olduğu 
tespit edilmiştir.  

Çalışma alanının kuzey doğusunda da yapılan daha 
önceki çalışmalarda da tektonik rejimin sol yönlü doğrultu 
atımlı tektonik rejim içerisinde geliştiği belirtilmiş olup, bu 
çalışmada da elde edilen sonuçlar Ecemiş Fayı ve bu fayın 
segmentlerinden Namrun Fayının çalışma alanının tektonik 
rejimine etkidiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 

Foreign language teaching is not only grammatical, it is also the process of culture transfer. Because learning a foreign 
language means learning culture of that language. For this reason, cultural transmission is very important in language 
teaching. In this context, Erdemli district of Mersin is worth researching in terms of cultural transmission. The aim of this 
research is to determine possibilities of Erdemli's in terms of cultural transmission in teaching Turkish as a foreign language. 
In the theoretical background of this research, language-culture relation and culture transfer are included. The document 
analysis method was used in this research in the descriptive scanning model. The data were collected using a semi-structured 
interview technique. Eight different cultural features were identified in the study. It has been determined that Erdemli has 
cultural characteristics that can be used in Turkish teaching. At the end of the study, various suggestions were made. 

 
Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Cultural Transmission, Possibilities of Erdemli. 

 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Aktarımı: Erdemli’nin Olanakları 
 

Özet 

Yabancı dil öğretimi sadece gramer değil, aynı zamanda kültür aktarımı sürecidir. Çünkü yabancı bir dil öğrenmek 
demek, o dilin kültürünü öğrenmek demektir. Bu nedenle dil öğretiminde kültür aktarımı çok önemlidir. Bu bağlamda 
Mersin’in Erdemli ilçesi, kültür aktarımı açısından incelemeye değerdir. Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde kültür aktarımı bağlamında Erdemli’nin olanaklarını tespit etmektir. Dil-kültür ilişkisi ve kültür aktarımı, bu 
araştırmanın kuramsal arka alanını oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada sekiz ayrı kültürel özellik tespit 
edilmiştir. Erdemli’nin Türkçe öğretiminde yararlanılabilecek kültürel özellikler taşıdığı belirlenmiş ve çeşitli öneriler dile 
getirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kültür Aktarımı, Erdemli’nin Olanakları 

 

1. Giriş 

Son yirmi yıldır, gerek yurt içinde gerek de yurt 
dışında Türkçe, yabancı dil olarak yoğun bir biçimde ilgi 
görmektedir. Sosyal, ekonomik ve politik nedenlerle, 
çeşitli yaş grubundan birçok insan Türkçe öğrenmek 
istemekte; Türkçe yabancı dil sahasında da giderek 
popülerleşmekte, ihtiyaç duyulan bir dil halini 
almaktadır. Kalendoğrulu ve Çekici [1], Türkçeye 
gösterilen ilginin sebebini şöyle açıklamaktadır: 
Küreselleşmeyle ülkeler arasındaki dilsel ve kültürel sınırlar 
belirsizleşmiş; giderek yoğunlaşan uluslararası ilişkiler, 
devletlerin yabancı dil öğretimine önem vermesini zorunlu 
kılmıştır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
ekonomik ve politik gelişmeler, son yirmi yılda yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimine de ivme kazandırmıştır. Bu süre 
zarfında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, geçmişe oranla 
daha sistematik bir biçimde ilerleme kaydetmiş ve bu alandaki 
kurumsal uygulamalar artmıştır. Bugün yurt içinde 

üniversitelere bağlı TÖMER’lerde, yurt dışında da Yunus Emre 
Enstitüsüne bağlı kültür merkezlerinde Türkçe, yabancı dil 
olarak öğretilmektedir. Artık Türkçe, sadece ana dili değil aynı 
zamanda yabancı dil öğretimi alanında da etkin olmaya 
çabalamaktadır. 

Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeye duyulan ilgi, hem 
kuram hem de uygulamada yeni deneyim alanları 
açmaktadır. Bu süreçte “Türkçeyi yabancı dil olarak 
öğretirken hangi ilkeleri esas almalıyız?” ve “Nasıl 
materyaller kullanmalıyız?” soruları, önem 
kazanmaktadır. Bu tür sorulara yanıt arandığında alan 
yazınında “kültür aktarımı”nın önemi sıkça 
vurgulanmakta; dil öğretimi ile kültür aktarımı arasındaki 
işbirliğinin kaçınılmaz olduğunun altı çizilmektedir. 
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1.1 Dil-Kültür İlişkisi ve Kültür Aktarımı 

Dil-kültür ilişkisi ve kültür aktarımı, hem ana dili hem de 
yabancı dil öğretiminde üzerinde önemle durulan kavramlar 
arasındadır. 

Gerek dilbilim gerek de dil öğretimi alan yazınında dil ile 
kültür arasında birbirini var eden, birbirini eşgerektiren 
diyalektik ilişkinin altı çizilir.  Aksan [2], dil ile kültür 
arasındaki ilişkiyi şöyle ele alır: “Bir ulusun yaşayış biçimi, 
inançları, gelenekleri, dünya görüşü, çeşitli nitelikleri ve 
hatta tarih boyunca bu toplumda meydana gelen çeşitli 
olaylar üzerinde hiçbir bilgimiz olmasa, yalnızca dilbilim 
incelemeleriyle, bu dilin söz varlığının, söz hazinesinin 
derinliğine inerek bütün bu konularda çok değerli bilgiler 
ve güvenilir ipuçları edinebiliriz.” Nermi Uygur’un [3], dil-
kültür ilişkisi hakkındaki saptamaları da dikkate değerdir: 
“Dil açısından bakınca, hiçbir kültür dilsiz var olamaz. Dil: 
kültür yapısını bir arada tutan çimentodur (…) dil: kültür 
alanının her yanını aydınlatan güneştir; dil: kültür kilimini 
dokuyan ipliktir; dil: tüm kültür anıtlarının yansıdığı 
akarsudur.” Dolayısıyla dilin kültürü, kültürün de dili 
eşgerektirdiği, eşkoşulladığı söylenebilir. Dil ile kültür 
arasında karşılıklı, birbirini var eden bu ilişki, yabancı dil 
öğretimi açısından önemli bir dayanaktır. Dilin kültürel 
boyutu, dil öğretimi ile kültür aktarımı arasındaki ilişkiyi 
besleyen önemli bir saptama olarak karışımıza çıkar. 

Alan yazınındaki birçok çalışmada, yabancı bir dili 
öğrenmenin yalnızca o dilin gramer yapısını, sözcük 
listesini öğrenmek olmadığı; aynı zamanda o dilin kültür 
dünyasına girmek olduğu vurgulanır [1, 4, 5, 6]. Bu 
yaklaşıma göre yabancı dili öğrenmek, yabancı kültürü 
yaşamakla eş anlamlıdır. Bu konuyla ilgili kimi görüşlere 
aşağıda yer verilmiştir: 

“Anadilinden başka bir ya da birkaç dil öğrenmek 
yalnızca anadiliyle kazanılmış kavramların eşdeğerlerini 
bellemek değil, yeni birtakım kavramlara, yeni birtakım 
ince anlam ayrımlarına açılmak demektir. (…) Bir yabancı 
dili konuşan bir kişi, bu dilin kavramlar dizgesi yerine 
yalnızca bu dilin sözcüklerini kullanıyorsa, bu sözcükleri 
kendi anadilinin kavramlar dizgesindeki en yakın saydığı 
anlamlara yakıştırarak kullanıyorsa, bu kişinin başarılı bir 
iletişim sağlayabilmesi pek kuşkuludur” [4]. 

“Yabancı bir dili öğrenmek, o dilin önceliklerini 
gözlemlemek, o dilin kavramlar dünyasına ve kültür 
iklimine girmek, o dilin atmosferiyle düşünmeye başlamak 
anlamına gelir. Yabancı dil öğrenen kişi, o dilin sadece dil 
bilgisel özelliklerini öğrenmekle, sözcüklerini ezberlemekle 
kalmaz; aynı zamanda o kültürün değerlerini, doğayı ve 
insanı algılayışını, dünyayı kavrayışını, yaşam biçimini, 
normlarını da edinir. Bu bağlamda yabancı dil öğrenmek -
eğer her dil bir dünya ise- birden fazla dünyaya kapı 
aralamak anlamına gelir” [1]. 

Yukarıdaki görüşlere koşut olarak son dönemde alan 
yazınında kültür aktarımını konu edinen çalışmaların 
sayısının arttığı gözlemlenmektedir [Bkz. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımını konu 
edinen çalışmalarda birçok farklı kavram ele alınmakta 
fakat yerel kültür ögelerinin yeterince irdelenmediği 

görülmektedir. Oysa yerel kültür ögelerinin hem ulusal 
kültürü besleyen hem de onu etkileyen bir niteliği vardır. 
Yerel kültür ögeleri, bir yanıyla ulusal kültürün özeti 
gibidir. Bu bağlamda Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken 
Türkiye’nin yerel kültür ögelerinden yararlanmak bir 
gereksinim olarak ortaya çıkar. Sözgelimi Mersin’in 
Erdemli ilçesinin kültürel ögeleri, yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi bağlamında incelemeye değerdir. 
2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
kültür aktarımı bağlamında Mersin’in Erdemli ilçesinin 
olanaklarını değerlendirmek amaçlanmıştır. “Erdemli’nin 
somut ve soyut kültürü, yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde nasıl kullanılabilir?” sorusuna yanıt 
aranmıştır. Bu soruya yanıt aramak için, görüşme 
tekniğiyle Erdemli’de yaşayan ve Erdemli’yi tanıyan 
kişilerden bilgi alınmıştır. Bu yolla, yabancı dil olarak 
Türkçe öğretiminde Erdemli’nin olanakları 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmanın bulgularının, ders kitabı hazırlayıcılarına 
ve bu alandaki eğiticilere ışık tutacağı düşünülmektedir. 
3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada doküman 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya 
da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır [22]. 
Doküman incelemesi de araştırılması hedeflenen olgu veya 
olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsamaktadır [23].   

Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 
Erdemli’nin olanaklarını belirlemek amacıyla görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ve bu görüşme metinleri analiz edilmiştir. 
Bu sebeple çalışmada, betimsel tarama modeli ve doküman 
incelemesi yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir. 
3.2. Araştırma Grubu 

Araştırma grubu 10 kişiden oluşmaktadır. Grubun 6’sı 
kadın, 4’ü erkektir. Araştırma grubunda 4 sınıf öğretmeni, 2 
okul öncesi öğretmeni, 1 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, 1 
Türkçe öğretmeni, 1 üniversite öğrencisi ve 1 lise öğrencisi 
yer almaktadır. Araştırma grubundaki 6 kişi Erdemli 
doğumludur, diğer kişiler de uzun yıllardır Erdemli’de 
çalışmaktadır. 
3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Görüşme verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 
toplanmıştır. Araştırma grubuna “Yabancılara Türkçe 
öğretilirken, Erdemli’nin somut ve soyut kültüründen nasıl 
yararlanabiliriz? Erdemli’nin hangi özellikleri yabancı 
öğrencilerin ilgisini çeker?” soruları yöneltilmiştir. Yanıtlar 
frekans alınarak tablolar aracılığıyla yorumlanmıştır. 
4. Bulgular ve Yorum 

 Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
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kültür aktarımı bağlamında Mersin’in Erdemli ilçesinin 
olanaklarını tespit etmek amacıyla görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 
ulaşılan bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir: 
 
Tablo 1. Erdemli’nin Kültürel Olanakları 
 f 
Kızkalesi ve Kızkalesi Efsanesi 10 
Sac Ekmeği, Sıkma ve Ayran 9 
Yayla Kültürü 6 
Yörük Kültürü 6 
Erdemli’nin Ören Yerleri ve Kaleleri 5 
Uzun Mehmet Lakaplı Mehmet Doğan 2 
Erdemlili Öğretmen Halil Gülşen’in Mensur Hikâyeleri 1 
Çekirdeksiz Limon Projesi 1 
 

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 8 ayrı başlığa 
ulaşılmıştır. Hem coğrafi bir mekân olarak Kızkalesi hem 
de sözlü kültürün bir yansıması olan Kızkalesi Efsanesi en 
dikkat çeken öge olmuştur. Araştırma grubundaki Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmeni, Türkçeyi yabancı dil olarak 
öğretirken Kızkalesi’ne gezi düzenlenebileceği, efsanenin 
dramatize edilebileceğini söylemiştir. Kızkalesi efsanesi, 
yazınsal niteliğiyle Türkçe ders kitaplarında 
kullanılabilecek bir niteliğe sahiptir. 

Yeme-içme alışkanlıkları bir kültürün en önemli 
özelliklerinden biri olduğu için sac ekmeği, sıkma ve ayran 
da ön plana çıkan diğer olanaklar olmuştur. Araştırma 
grubu, sac ekmeği, sıkma ve ayranın Erdemli’yi yansıttığını 
ifade etmiştir. Yayla kültürü ve Yörük kültürü de en çok 
vurgulanan kavramlar arasındadır. Özellikle Yörük 
kültürünü tanıtan metinlerin, öğrencilerin ilgisini çekeceği 
düşünülmektedir. 

Kızkalesi dışında Erdemli’nin köylerindeki kaleler, 
çeşitli ören yerleri de bu ilçenin zengin tarihsel ve kültürel 
birikimini ortaya koyması bakımından dikkate değerdir. 
Buraların fotoğrafları, hikâyeleri dil öğretiminde 
kullanılabilir. 

Araştırmada Uzun Mehmet lakaplı Mehmet Doğan’ın da 
Türkçe öğretimi için bir olanak olduğu düşüncesi 
saptanmıştır. Araştırma grubundaki okul öncesi 
öğretmeniyle yaptığımız görüşme sonucunda Erdemli 
Kargıpınarı’nda uzun yıllar Cumhuriyet Mahallesi 
muhtarlığı yaptığını; 1997 yılında Kargıpınarı Yöresel 
Kültür ve Sanat Derneğini kurduğunu; romanlarının, âşık 
tarzında yazdığı şiirlerinin, senaryosunu yazdığı filmlerinin 
mevcut olduğunu öğrendiğimiz Uzun Mehmet; Erdemli 
için kültürel bir simge olarak değerlendirilebilir. Bu 
bağlamda Uzun Mehmet’in hayatının anlatıldığı bir metin, 
şiirleri veya Uzun Mehmet’le gerçekleştirilebilecek bir 
röportaj ders kitaplarında yer alabilir. 

Erdemlili öğretmen Halil Gülşen’in mensur şiirleri de 
gündeme gelen bir diğer olanaktır. Dersi eğlenceli hale 
getirmek ve Erdemli’yi tanıtmak için Halil Gülşen’in 
mensur hikâyelerinden yararlanılabileceği düşünülmektedir. 
Bunun yanı sıra Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
tarafından geliştirilen “Çekirdeksiz Limon Projesi”ne ilişkin 
haber metinlerinin de Türkçe öğretiminde kullanılabileceği 
düşüncesi dile getirilmiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken 
kültür aktarımı bağlamında Erdemli’nin olanaklarından 
yararlanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Hem soyut hem 
de somut kültürel birikimiyle Erdemli’nin Türkçe öğretimi 
açısından çeşitli olanaklar taşıdığı tespit edilmiştir. 

Ulaşılan sonuçlar bağlamında aşağıdaki öneriler dile 
getirilebilir: 
- Eğitimde “yakından uzağa” ilkesi esas alınarak Mersin,  
Adana ve Antalya gibi illerde Türkçe öğretilirken 
Erdemli’nin olanaklarından yararlanılabilir. 
- Kültür aktarımı doğrudan değil, örtük bir biçimde 
gerçekleştirilmelidir. Doğrudan kültür aktarımı, salt bilgi 
odaklı metinler öğrencilere sıkıcı gelebilir. Bu bağlamda, 
Erdemli’de geçen bir olay tasarlanabilir. Kurgu metinler ilgi 
çekici olabilir. Haber metinlerinden yararlanılabilir, röportaj 
metinleri kullanılabilir. 
- Erdemli’de geçecek bir kurgu olayda Tablo 1’deki 
kültürel olanakların neredeyse tamamından yararlanılabilir. 
- Erdemli ile ilgili metinler, nitelikli fotoğraflarla 
desteklenmelidir.  
- Türkçe öğretiminde Erdemli ile ilgili metinler, dil 
seviyesine uygun olmalı veya var olan metinler seviyeye 
uyarlanmalıdır. 
- Dilin hayatın içinde öğrenildiği gerçeğinden hareketle 
yakın bölgelerde eğitim gören öğrencilerle Erdemli gezisi 
düzenlenmelidir. 
- Erdemli Kaymakamlığı ve Belediyesi, yabancı öğrencileri 
Erdemli’ye çekmek için çeşitli kültürel etkinlikler 
düzenlemelidir. 
- Kültür aktarımını karşılıklı kültürel etkileşime 
çevirebilmek için yabancı uyruklu öğrencilerin de kendi 
kültürlerini paylaşabileceği etkinlikler düzenlenmelidir. 
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Abstract 

It is possible to form an estimate on a culture in a lot of ways from the vocabulary; the plethora, scarcity or 

absence of words for certain terms to the ways the terms are perceived. Hence, a lot of terms that generate the society 

and differentiate it from other cultures could be determined by looking at the notions regarding the value system a 

society has developed. One of the notions Turkish culture and Turkish language have developed and produced in the 

historical process is the notions that belongs to human values such as heroism, bravery, honesty and fairness. The 

greatest proof to this would be that in the World history, the Turkish culture is the sole culture which did not tyrannize 

the culture it ruled while holding the power and also the notions for the subject matter in Turkish, two of which are 

called “virtue” and “virtuous”. 

In this study titled as “The Words ‘Virtue’ and ‘Virtuous’ in the Historical Sources of Turkish” , first of all, it is 

to be stressed in what sense the contemporary words “virtue” and “virtuous” which indicated the human values such as 

morals, merit, honesty as well as being moral, good and honest were used in the historical sources of Turkish and what 

kind of changes these terms underwent phonetically. Thereafter, the conditions of these words by centuries which have 

presently been used as a name of a person or a city and their usages in the languages that have the same linguistic 

family or exchange of words with Turkish are to be elaborated. 

 Keywords: the Words “Virtue”, “Virtuous”, the Historical sources of Turkish 

Özet 

Dillerin söz varlığından, bazı kavramlarla ilgili sözcüklerin fazlalığı, azlığı ya da bulunmamasından; kavramların 

algılanma biçimlerinden hareketle bir kültürü pek çok açıdan değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla bir toplumun 

geliştirdiği değer sistemiyle ilgili kavram işaretlerinden hareketle, o toplumu var eden ve diğer kültürlerden farklı kılan 

pek çok kavram tespit edilebilir. Türk kültürünün ve Türkçenin tarihî süreçte geliştirdiği, ürettiği en önemli 

kavramlardan biri de kahramanlık, yiğitlik, dürüstlük, adaletli olma gibi insani değerlere ait kavram işaretleridir. Bunun 

en güzel ispatı, dünya tarihinde Türk kültürünün elinde gücü bulundururken hükmettiği kültürlere zulmetmeyen yegane 

kültür olması ve Türkçedeki konuyla ilgili kavram işaretleridir. Bu kavram işaretlerinden ikisi de “erdem” ve “erdemli” 

sözcükleridir.  

“Türkçenin Tarihî Kaynaklarında ‘Erdem’ ve ‘Erdemli’ Sözcükleri” başlıklı çalışmamızda önce günümüzde 

ahlak, fazilet, doğruluk, ahlaklı olma, doğru olma, faziletli gibi insani değerleri ifade etmek için kullanılan erdem ve 

erdemli sözcüklerinin Türkçenin tarihî kaynaklarında hangi anlamlarda kullanıldığı ve fonetik olarak ne gibi 

değişikliklere uğradığı konuları üzerinde durulacak; ardından da günümüzde kişi ismi, şehir ismi oluşturulurken 
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yararlanılan bu sözcüklerin yüzyıllara göre durumları ve Türkçe ile akraba olan ya da sözcük alışverişinde bulunulan 

dillerdeki kullanımları hakkında bilgi verilecektir.  

 Anahtar Sözcükler: Erdem, Erdemli sözcükleri, Türkçenin tarihî kaynakları 

	
 

1. Giriş: Erdem ve Erdemli Sözcüklerinin 
Anlamı ve Etimolojisi 

“Erdem” sözcüğü Türkçe sözlükte “1. Ahlakın 
övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. 
niteliklerin genel adı, fazilet.”(Akalın (haz.), 2011: 806); 
“erdemli” sözcüğü ise “erdemi olan, faziletli, faziletkâr” 
(Akalın (haz.), 2011: 806) şeklinde tanımlanmıştır.  

Türkiye Türkçesinde dilde sadeleşme döneminde 
diriltme yoluyla yeniden kullanılmaya başlayan er+dem 
sözcüğü, er isminden /+dAm/ isimden isim yapım eki ile 
türetilmiştir. Eski Türkçede de geçiş sıklığı düşük olan bu 
/+dAm/ eki, Türkiye Türkçesine uzanan süreçte ölü ek 
durumuna düşmüştür. Ek, Türkçeleştirme çalışmaları 
zamanında yeniden canlandırılarak kullanılmaya 
başlanmıştır. İsim+dem şeklinde dilimizde yöntem, 
yordam ve gündem sözcükleri de türetilmiştir. (Korkmaz, 
2010).  

Banguoğlu, /+dAm/ ekinin kullanımı ile ilgili 
olarak şunları kaydetmektedir: “Eski ve Orta Doğu 
Türkçesinde sayılı kelimler canlı bir +dAm ekinin 
varlığını gösteriyor: erdem (yiğitlik), kündem (güneş, 
güneşli), öktem (gururlu), tenridem (ilahî), soydam 
(duru), birdem (birlikte), bogdam (küflü) tildem (dil 
çevikliği), tüzdem (dümdüz, pürüzsüz, muntazam). 
Bunlara karşılık dilimizde de az da olsa sıfat ve ad olan 
+dAm isimleri kalmıştır: ildem, yordam, çiğdem gibi” 
(Banguoğlu,1986:168)   

“er”; ‘erkek’, ‘adam’ anlamıyla Eski Türkçe, Orta 
Türkçe Dönemlerinde sıklıkla kullanılmıştır. Ayrıca 
Divanü Lugat-it Türk ve Kutadgu Bilig’de de geçiş 
sıklığı yüksek sözcüklerden biri erdem’dir. Ayrıca 
Kutadgu Bilig’de “er+deş”, ‘arkadaş’, “er+keç”, 
“er+kek”şeklinde “er” isim kökünden türetilmiş farklı 
sözcüklerle de karşılaşılmaktadır. Türkiye Türkçesinde 
“er” isim köküne (er + (baş, başlık/ bezi/ dişi/ GEN/ LEŞ/ 
GENLİK/ SELİK/ SELİKLİK/SİZ/ SİZLİK/suyu) gibi 
sözcük ve ekler getirilerek yeni  sözcükler türetilmektedir 
(Gülensoy, 2011:336). 

“er” sözcüğünün çağdaş Türk Lehçelerinde de 
“er” (Azb., Kzk, Özb., Trkm.,), “är”(Uyg.,), “ir” (Bşk. 
TatkK.) şekillerinde kullanımları bulunmaktadır 
(Gülensoy, 2011:336). 

Gülensoy (2011) “erdem” sözcüğü ile ilgili şu 
bilgileri vermektedir: ‘Fazilet, edep, hüner’ = ET., OT., 
érdem (DLT); ädrem ~ ädirem (EUTS), 69; (ä)rd(ä)m 
(Elegeş,6) <er+dem. 

Erdem ve erdemli sözcüklerinin anlamlarıyla ilgili 
olarak tarihî ve çağdaş Türkçe sözlüklerde çeşitli tanımlar 
yapılmaktadır. İbn-i Muhenna Lûgati’ne göre erdemli 
sözcüğü: “erdemlig” şekliyle kullanılmakta ve Arapça el-
müsteîd sözcüğü ile karşılanmaktadır. Günümüzde bu 
sözcük; bir şeye hazır olan, bir işte ehil olan anlamlarına 
gelmektedir (Battal, 1997: 30).  

Divanü Lügat-it-Türk’te ise erdem, “erdem” ve 
“erdhem” şekliyle kullanılmış ve “edep, terbiye” 
şeklinde tanımlanmıştır (DLT I 107-8). Eski Uygur 
Türkçesi Sözlüğü’nde ise erdem ve erdemli sözcükleri; 
ärdäm ve ärdämlig şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Ärdäm: “erdem”, “fazilet”, “kabiliyet”, güç anlamlarına 
gelirken, ärdämlig: “erdemli”, “faziletli”, “kabiliyetli” 
anlamlarını karşılamak üzere kullanılmıştır (Caferoğlu, 
1968:44).  

Drevnetyurkskiy Slovar’da (DTS) erdem 
sözcüğünün kullanımıyla ilgili şu bilgiler bulunmaktadır:  

edremlig:  “erdemli”, “meziyetli”, “lütufkâr”:  (TT 
I65). krş. erdemlig.  

Édrem: “erdem”, “fazilet”, “faydalı”, “özellik”, 
“meziyet”, “kıymet”, “değer”:  (Rach. II I1) krş. edirem, 
erdem, erdem. édremlig  erdemli, (TT VIII H10) krş.  

érdemlig. DTS, 164. 

Erdem  1. “fazilet”, “erdem”: (E 119);   (MK I  
336);   (Yüg. C59);  2. “cesur”, “yiğit”, “gözüpek”:  (E 

489) krş. edirem, edrem, erdem. Erdem:  “erdem”, 

“fazilet”:  (MK II 8) krş. edirem, edrem, erdem. 
Erdemlig:  “erdemli”:  (E 488);   (ThS II15);   (Uig. I 

202) krş.  edremlig. Erdemlik:  “erdem”, “yiğitlik”, 

“mertlik”:  (E 281). DTS 176.  

Azerbaycan Dialektoloji Lügati’nde (2007) erdem 
sözcüğü 1. “hüner” ve “yetenek”; 2. “görkem”, “boy pos” 
şeklinde tanımlanmıştır (s.163). Erdemli sözcüğü ise 
“güçlü”, “becerikli”, “kuvvetli” anlamalarında 
kullanılmıştır (s.163).  
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Clauson (1972) hazırlamış olduğu sözlükte erdem 
sözcüğünün er isim kökünden türediğini belirtir ve erdem 
sözcüğünün iyilik, yetenek, yetkinlik gibi anlamlara 
geldiğini belirtir. Erdem sözcüğünün Eski Uygurcada 
metateze uğrayarak edrem şeklinde de kullanıldığını 
belirten Clauson, erdem sözcüğünün Moğolcada 
“erdem”, Kuzey Doğu Tuvacada “ertem”, Güney Batı 
Türk dillerinde “erdem/erden”, Eski Kırgızcada 
“erdem”, Hakaniye Türkçesinde “erdem”, Çağatay 
Türkçesinde érdem, Harezm Türkçesinde 
“erdem/érdem”, Kumancada “erdem”, Kıpçakçada 
“erdem”, Osmanlı Türkçesi’nde “erdem” şekillerinde 
kullanıldığını aktarır (Clauson, 1972:206-207).  

Clauson, erdemli sözcüğünü de “cesur”, 
“erdemli”, “yiğit” şeklinde tanımlar. Sözlüğünde 
erdemli sözcüğünün “erdemlig” şekline de dikkat çeken 
Clauson, sözcüğün Kuzey Doğu Tuvacada ertemnig 
biçiminde “bilgili” ve “tahsilli”; Güney Batı Türk 
dillerinde “erdemli”; “usta” ve “yetenekli”; Uygurcada 
“faziletli”, Hakaniye Türkçesinde “faziletli”, Kırgızcada, 
“faziletli” ve “bilge”, Osmanlı Türkçesinde erdemlü 
şeklinde kullanıldığını ve “cesur” anlamına geldiğini 
belirtir (Clauson, 1972: 212).  

Erdem ve erdemli sözcükleri, ele aldığımız bütün 
Türk lehçelerinde ve bazı akraba dillerde genellikle aynı 
ya da birbirine yakın anlamlarda karşımıza çıkarken 
Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat 
adlı sözlüğünde diğerlerinden farklı olarak “usta denizci” 
anlamında kullanılmıştır. (Devellioğlu,2010:259). 

Karaağaç’ın Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde erdem 
sözcüğünün Farsçaya; erdem “değer, fazilet”, erzeş 
“değer, kıymet” ermûn “peşin verilen para” şeklinde 
verildiğini; Macarcaya érdem “erdem, değer, yeterlilik; 
érdemes “değerli”; érdekelni “değer vermek”, érdeklödik 
“ilgi duymak, ilgilenmek” şeklinde verildiğini ve 
Romenceye ise ardamalasc “değer, fiyat ücret” şeklinde 
aktarıldığını belirtmektedir (Karaağaç, 2008: 284)  

Erdem ve erdemli sözcükleri Türkçe ile akraba 
olan bazı dillerde de aynı ya da benzer şekillerde 
yaşamaktadır. Bunlardan ilki; Moğolcada erdem sözcüğü 
érdem şeklinde kullanılmaktadır. Lessing’in Moğolca-
Türkçe Sözlük’ünde érdem sözcüğü; “bilgi, bilim, hüner, 
sanat, yetenek, akıl, erdem, yararlılık, (iyi) nitelik, 
değerli, özellik” anlamalarında kullanılmaktadır.  

Moğolcada érdem sözcüğünün geçtiği kavram 
işaretleri aşağıdaki gibidir: 

érdem bilig: akıl,  

érdem bolbasural: eğitim, aydınlatma; kibarlık; kültür, 
medeniyet;     

érdem mergecil: bilim;  

érdem sincilege: bilimlik çalışma, bilgi araştırması,  

érdem sincilgen: bilimsel araştırma veya çalışma;  

érdem suyul: eğitim, aydınlatmak, kültür, medeniyet; 

érdem suyul ügey: eğitimsiz, medeniyetsiz, kültürsüz 

érdem surhu: çalışmak, bilgi veya hüner edinmek, eğitim 
görmek, bilgi almak 

érdem uhagan: bilgi, bilim 

érdem ügey: okuma yazma bilmeyen 

érdemün küriyeleng: bilgili veya bilimsel komite 

… 

Erdemtey :/=erdemtü/ sf.: erdemli, bilgili, öğrenim 
görmüş, akıllı, kabiliyetli, hünerli, erdem sahibi;  

biçig érdem: öğrenim görmüş, kültürlü. 

Erdemten: is.: erdemliler, öğrenim görmüş kimse(ler), 
bilgin(ler) 

Erdemten uhagantan: aydınlar 

Erdemtenü cöblel: bilgili meclis veya komisyon 

nigugsan Erdemten: inzivaya çekilen bilge, tenha bir 
yerde, insanlardan uzak yaşayan bilge (Lessing, 2003: 
510). 

Ayrıca erdem ve erdemli sözcükleri; Tatarcada 
irdäm, Köktürkçede ärdämlig, Uygurcada ärdämlig, 
Macarcada Karaağaç (2008)’a ek olarak; erény, “erdem”, 
erényes, “erdemli”, erkölcsös “dürüst, onurlu, erdemli”, 
Mançucada erdemu şekillerinde kullanılmaktadır. 

2. “Erdem” ve “erdemli” Sözcüklerinin Geçtiği 
Tarihî Metinler: 
2.1. Eski Türkçe Dönemi Eserlerinde “erdem” 

ve “erdemli” Sözcükleri 

-1. Köli Çor Yazıtı 

• …..i özlüki boz (a)t (e)rti k(e)d(i)m b…. …. (a)lpı 
(e)rd(e)mi (a)nta kük(e)di türk bod(u)nka o/u….: 
(onun) beylik / özlük (at)ı Boz At idi. Koşum 
takım(ı) /zırh(ı) …… yiğitliği, erdemi orada / o 
anda bilindi. Türk halkına……..  B4 (Mert, 
2015: 52, 56) 
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-2. Irk Bitig  

• “Esnegen bars men kamuş ara başım antag alp 
men erdemlig men ança biliŋler” IB 10. (Tekin, 
2013: 20). 

-3. Altın-Köl Yazıtları:  

• “Erdem bolsar budung erk budunıg ertim 
Eren Ulug [a] erdemig batur men” (AK II. 
3) 

• “Erdemlig bolsar budun isrek yörümedi” 
(Alt. II. 4.) (Orkun, 2011: 514). 

• “Yerdeki bar ertigimä erdemligimä bükme” 
(Yerdeki var olduğuma erdemliğime doyma) 
(AK I. 1) (Orkun, 2011:511). 

• “On ay iletdi ögüm[ä] kelürti; ilimkä erdem 
üçün men yerledim.” (On ay geçti, annem 
(dünyaya) getirdi. Ben ilime erdem için 
yerleştim.) (AK I, 1) (Orkun, 512). 

-4. Uybat Yazıtları: 

• “Erdem kan altuga bermişi”: (Erdem Han 
Altuganın verdiği) (Uy. I, 1a) (Orkun, 551) 

• “Erdemin üçün il arada kara kanka barıpan: 
(Erdemi için el arasında Kara Hana vararak) 
(Uy. I, 4c) (Taşın sağ tarafı) (Orkun, 552). 
 

-5. Altun Yaruk 
     Erdeminge:  
• “erdeminge .. yükünür m(e)n  karını anası-” 

504/1 
 
Edrem 

• “(2)-nıng sogançıg tatıglıg tılangurmak (3) 
edreminge … yükünür m(e)n alku töz-   

•            (4)-ün yavaş yeklernig  sagançık (5) 
tatıglıg tılangurmak” 504-3 

• “T(e)ngri T(e)ngrisi  burkannıng rıdı kou 
kelig edreem (21) küçin küsünin bulu 
teginmiş” 131/20 

• “ (1) atl(ı)g t(e)ngri burkan erdi .. azu 
<rıdı> kuo (2) kelig edrem küçinte 
közünügme (3) b(e)lgürtme burkan bu erki 
..” 189/2   

• (21) kuvragınıng köngülleringe kirip alp (22) 
atım edrem al çeviş bilig ayu birgey (23) biz 
t(e)ngrim tip ötüntiler” 193/22 

• “(22) bilge bilig edrem kuo kelig kılgalı (23) 
udung … amtı bo d(a)r(a)nı nomnıng” 
483/22 

• “(13) uz ukayın bileyin bilge bilig (14) 
d(a)r(a)nı edrem … bışrungalı ötleyin” 
505/14 

• “(1) edrem küseyi ..apam birök iş-(2)-imin .. 
bütürmez ök eser siz ..” 507/1 

• “(7) agılıklarıg körkitgey m(e)n uçmak (8) 
kalımak edrem küseyür erser uçmak (9) 
kalımag edrem birgey m(e)n” 545/8-9 
 
Edremlig  
 

• “(22) yüz koltı edgü edremlig erdiniler (23) 
üze itiglig yaratıglıg ..” 30/22 

• “(3) üz üküş king alkıg edgülüg edrem-(4)-
lig  .. tuyunmaknıng tayakı bolmuş” 31/3 

• “(20) yig adruk biliglig edremlig tuz-(21)-
lug yaraglıg eriglig barıglıg bolur-(22)-lar”  
124/20 

• “ (20) burkanlarnıng kuo kelig erdemlig (21) 
küçlerin körkitmekleri ugrın-(22)-ta anın bo 
şlök nomlar (23) burkanlar ögdisi birle 
sanga (24) erür” 126/20 

• “(6) edremlig bo iki törlüg küç küsü (7) üze 
ontın sıngarkı burkanlar” 249/6 

• “(21) bolgaylar .. yene bu közünür ajunta 
(22) aşlıg içgülüg tonlug kedimlig edlig (23) 
tavarlıg biliglig edremlig kutlug buyanlıg” 
360/23 

• “(17) tılangurmak edremlig tering 
yörüglerig  (18) ukdaçı uluğ bilge biliglig” 
474/17 

• “(13) atl(ı)g braman t(e)ngri t(e)ngirsi 
burkan-(14)-nıng  kuo kelig edremlig kiçi 
üze” 481/14 

• “(17) titik y(a)ruk (18) edremlig ..” 481/18 
• “(2) yaltrıklıg kutlug ülüglüg (3) edgü 

edremlig taluy ögüz” 520/3 
 

-6. Açura Yazıtları 

• Yeti yegirmi erdemi yaşınta erdim; ölti: (on 
yedi erdemi yaşında idim, öldü) (Aç. 1b) 
(Orkun, 544). 

 
-7. Divanü Lugât-it-Türk (XI. yy.) 
 
• “Yüzge körme erdhem tile”: Yüze bakma 

erdem ara DLT II. 8-14. 
• “Yay kış bile karıştı 

Erdem yasın kurıştı 
Çeriğ tutup körüşti 
Oktagalı örtüsün” 

(Yaz kışla karşılaştı; hüner yayını kuruştular, saf 
bağlayıp güreştiler, ok atarak birbirine geçireyazdılar) 
DLT II 97-14 

• “İdhimni ögermen 
Biligni yügermen 
Köngülni tügermen 
Erdem üze türlünür” 
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(Tanrımı överim, bilgi toplarım.  Gönlümü bağlarım, 
gönlüm erdem üzerine dürülür.) DLT II 243-10 

 
• “Çağrı berip kuşlatu 

Taygan ıdhıp tışlatu 
Tilki tonguz taşlatu 
Erdem bile öglelim”  

(Çakır kuşu verip avlatarak / tazıyı kovalatıp 
dişleterek / tilkiyi domuzu taşlatarak / faziletle 
övünelim.) DLT 343-19 

• “Algıl öğüt mendin ogul erdem tile 
Boyda uluğ bilge bolup bilging ula” 

(Oğul; benden öğüt al, fazilet dile. / ulus arasında 
büyük bilgin ol, bilgini yay.) DLT I 51-15 
 

• “Erdi uza erenler 
Erdem bigi bilig tağ 
Aynı öküş öğütler 
Könlüm bolur angar sağ” 

(Geçmişte erdem beyi, bilgi dağı gibi adamlar 
vardı; söz söyler öğüt verirlerdi. Onlara gönlüm açılır.) 
DLT I 89-2 

• “Ödhlek kamug küfredi 
Erdem arıg sewredi 
Yunçıg yawuz tuwradı 
Erdem Begi çertilür” 

 
(Zaman zayıfladı, ululuklar azaldı, zayıf ve 

düşkün olan kimseler kuvvetlendi. Erdem Beyi öldüğü 
için böyle oldu.) DLT I 103-2,4 

• erdem: edep, terbiye. Şu savda gelmiştir: 
“Erdem başı til = edebin başı dil.” Çünkü 

söz söylemesini bilen şerefe erişir. DLT I 107-8 
• “Erdem tile ögrenüben bolma küwez 

 Erdemsizin öğünse engmegüdhe angar”  

(Erdem iste, öğrenirken gururlanma, bilgisiz 
kimse öğünse sınav zamanında şaşalar.) DLT 252-18 

•   “Ödhlek arıg kewredi 
Yunçıg yawuz tawradı 
Erdem yeme sawradı 
Ajun Begi çertilür” 

 
(Zaman çok gevşedi / arık, kötü davrandı / Erdem 

yine savıldı / Dünya Beyi yok 
olur.) DLT III 41-20 
 

• “Yüzge körme erdem tile” (Yüze bakma erdem 
ara) DLT III 143-6. 
 
 

• “Bilge bükü yunçıdı 
Ajun eti yençidi 
Erdem eti tınçıdı 
Yerge tegip sürtülür” 

 
(Bilgin, akıllı kötüleşti / dünya onların etini ısırdı / 

Erdemin vücudu bozuldu, koktu / Yere değip sürtülür.) 
DLT III 303-11 
 

• “Oglum sanga kodhurmen erdem öğüt xumaru 
Bilge erig bulup sen bakkıl anıng tabaru” 

 
(Evlâdım sana erdem ve edep bırakıyorum. Akıllı 

bir bilgin bulduğunda ona yaklaş, ondan faydalan.) DLT 
III 440-19 
 

• “Bilge erig edhgu tutup sözün işit 
Erdhemini öğreniben ışka sura” 

 
(Bilgin kimseyi hoş tutup sözünü dinle, faziletini 

öğren öğrendiğini işle kullan.) DLT I 428-10 
Kutadgu Bilig (XI. yy.) 
 
• “Kamugla tusulur kör erdemlig er 

Bu erdem birle er tilek arzu yir” 
(Bak, erdemli kişinin herkese faydası dokunur, / Bu 

erdem ile kişi bütün arzularına nail olur.) KB-567 
 
• “Sarandım kaçar borça erdemlig er 

  Akika yumıtur tilek arzu yir” 
 (Bütün erdemli insanlar hasisten kaçarlar ve 

cömerdin etrafında toplanarak, dilek ve arzularına 
kavuşurlar.) KB-3037 
 

• “Negü tir eşitgil kör erdemlig er 
Bu erdem bile er tilek arzu yir” 

(Erdemli insan ne der, dinle; bu erdem ile insan 
dilek ve arzusuna nâil olur.) KB-3420 
 

• “Törütti ödürdi seçü yalngukug 
Angar birdi erdem bilig ög ukug” 

(Tanrı insanı yarattı, seçerek yükseltti; ona erdem, 
bilgi, akıl ve anlayış verdi.) KB-148 
 

• “İdi artuk erdem kerek ög bilig 
Ajun tutguka kim ötrü sunsa elig 

(Dünyaya hâkim olmak ve onu idâre etmek için 
pek çok fazilet, akıl ve bilgi lâzımdır.) KB-281 

• “Bilig erdem edgü kılınç ya kılık 
Kişi ögrenür ötrü tüzlür yarık” 

(Bilgi, erdem, iyi tavır ve hareketi insan öğrenir 
ve böylece gidişi düzelir.) KB-1824 
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• “bilig tut ya erdem kişi ögrenür 
Meger bu ukuş ol tadudın önür” 

(Bilgiyi olsun, fazileti olsun insan öğrenir; fakat 
akıl, insan ile birlikte doğar.) KB-1825 
 

• “Vezirlikka artuk bütün er kerek 
Okıglı bitigli ked öglüg kerek 

 
Tili köngli bir hem kılınçı köni 
Uvutlug bağırsak budunda çını 
 
Közi tok odug sak biligli işig 
Adırgan yaraglıg yaragsız kişig 
 
 Tabuksak ne özkey yine eymenük 
Emanet bile bolsa köngli süzük 
 
Tükel kimde bolsa bu erdem bilig 
Vezirlik angar birse bolgay ilig” KB.2234-2238 

((2234)Vezirliğe çok olgun bir insan lazımdır; o 
okuyan-yazan ve çok anlayışlı bir insan olmalıdır. (2235) 
Sözü, gönlü bir, hareketi doğru, hayâ sahibi, merhametli 
ve halk arasında dürüst olarak tanınmış olmalıdır. (2236) 
Gözü tok, uyanık, ihtiyatlı ve işinin ehli olmalı; işe 
yarayan ve yaramayan kimseleri ayırt edebilmelidir. 
(2237) Hizmete hâzır, vefalı, emanete karşı titiz ve bir de 
temiz gönüllü olmalıdır. (2238) Bu erdem ve bilgiler 
kimde tam olarak bulunursa, hükümdar vezirliği ona 
verebilir.) 

 
• “Kiming erdemli bolsa atı yorır 

Kalı bolmasa erdem atsız karır 
 

Kişi erdemi birle erdin keçer 
Öküş bolsa erdem er örlep uçar 
 
Elig sunsa erdem bile er tegip 
Ulu tag başın yirke ildrün eğip” KB. 2645-

2647 
 
((2645)Kim faziletli ise onun adı her tarafa 

yayılır; eğer bir kimsenin fazileti yoksa, adı anılmadan 
ihtiyatlar gider. (2646) İnsan fazileti ile başkalarına üstün 
olur; kimin fazileti çok ise o uçar gibi yükselir. (2647) 
Kim fazilet ile elini uzatırsa, yüce dağların başını eğerek 
yere indirir.) 

-8. Atebetü’l Hakayık  

Erdem 

• (59) Aya sahım erdemlerin sanagan/ (60) 
sanarmu ediz kum uşak taş sanı” A13,B8, C7 
59 

A6, 59. erdemlerin> irdemlerin 

 
 

• “aş az yi ay ilig öküş kıl tapug 
Söz az sözle öğren sen erdem kamug”  

((Ey hükümdar!) az ye, çok ibadet kıl; bütün 
faziletlerini bil fakat sözü az söyle.) KB. 5301. 

 
-9. Gülistan Tercümesi 

İrdem: erdem, meziyet, fazilet.  

• “eyle kim irdem tevede yok dagı arslanda bar” 
22/1 

• “yüz anca bolsang irlikde bilip köp türlü al 
irdem”  36/3 

• “kerem ehli durur dayim mükerrem kerem dür 
bar ise dünyi-de irdem” 187/13 

• “çün sa‘âdet yoktur irdem fayide kılmas anga” 
193/2 

• “irdem irning devleti dür bil yakin kim 
tükenmes mal irür matlablayın” 279/6 

• “niçük kim misk ıyısı bilen özini faş kılur 
irdem” 340/4 

• “ol boyu serv ü cemali tollun ay ilm ü irdem 
birle kâmil körke pay” 29/13 

İrdemli: 

• “tapdı irdemli kişi anda şeref ay niçe irdemsiz ir 
oldu telef” 279/4 

• “boldi irdemli fakir oğlu vezir  kaldı irdemsiz 
vezir oğlu fakir” 279/5 

 
-10. Dede Korkut Hikâyeleri 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han  

• (12)“Aydur: Hey Dirse Han beglik virgil bu 
oğlana taht virgil (13) erdemlüdür. Boynu uzun 
bedevî at virgil bu oğlana biner olsun (14) 
hünerlidir (s. 16). 

 
 3. Sonuç 

Türkiye Türkçesinde “Ahlakın övdüğü iyi olma, 
alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel 
adı, fazilet.” şeklinde tanımlanan erdem ve “erdemi olan, 
faziletli, faziletkâr” biçiminde tanımlan “erdemli” 
sözcüklerinin Türkçenin tarihi kaynaklarından Köktürk, 
Uygur, Karahanlı, Orta Türkçe Dönemi eserlerinde ve 
Yenisey Yazıtlarında geçiş sıklıkları farklılık arz etmekle 
birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. 

• Konuyla ilgili yapılan çalışmada “erdem” 
sözcüğünün II. Köktürk Dönemi 
Yazıtlarından Köli Çor’da “erdem, yiğitlik, 
fazilet” anlamlarında kullanıldığı; 
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• Eski Uygur Türkçesi sözlüğünde erdem ve 
erdemli sözcüklerinin ärdäm ve ärdämlig 
şeklinde görüldüğü; ärdäm 
sözcüğünün“erdem”, “fazilet”, “kabiliyet”, 
güç anlamlarına geldiği, ärdämlig 
sözcüğünün ise “erdemli”, “faziletli”, 
“kabiliyetli” anlamlarını karşılamak üzere 
kullanıldığı (Caferoğlu, 1968:44);  

• Divanü Lügat-it-Türk’te erdem, “erdem” ve 
“erdhem” şekliyle kullanıldığı ve “edep, 
terbiye” şeklinde tanımlandığı (DLT I 107-
8). 

• İbn-i Muhenna Lûgati’nde erdemli 
sözcüğünün “erdemlig” şekliyle kullanıldığı 
ve Arapça el-müsteîd sözcüğü ile 
karşılandığının belirtildiği; günümüzde bu 
sözcüğün “bir şeye hazır olan, bir işte ehil 
olan” anlamlarına geldiği (Battal, 1997: 30); 

• Drevnetyurkskiy Slovar’da (DTS) erdem 
sözcüğünün edirem, edrem, erdem. Erdem 
gibi fonetik olarak farklı şekillerine de dikkat 
çekildiği ve sözcüğün “erdem”, “fazilet”, 
“faydalı”, “özellik”, “meziyet”, “kıymet”, 
“değer” anlamlarına geldiği; “erdemli 
sözcüğünün ise  erdemlig ve erdemlik 
şeklinde iki farlı şekline yer verildiği ve 
“erdem, yiğitlik, mertlik” olarak 
anlamlandırıldığı;  

• Clauson’un An Etymological Dictionary of 
Pre-Thirteenth-Century Turkish adlı 
sözlüğünde “erdemli” sözcüğünün “cesur, 
erdemli, yiğit” şeklinde tanımlandığı; 
erdemli sözcüğünün Kuzey Doğu Tuvacada 
ertemnig biçiminde “bilgili” ve “tahsilli”; 
Güney Batı Türk dillerinde “erdemli”; 
“usta” ve “yetenekli”; Uygurcada 
“faziletli”, Hakaniye Türkçesinde 
“faziletli”, Kırgızcada, “faziletli” ve 
“bilge”, Osmanlı Türkçesinde erdemlü 
şeklinde kullanıldığı ve “cesur” anlamına 
geldiği (Clauson, 1972: 212); 

• Azerbaycan Dialektoloji Lügati’nde (2007) 
erdem sözcüğünün “hüner, yetenek; görkem, 
boy pos” şeklinde tanımlandığı; erdemli 
sözcüğünün ise “güçlü, becerikli, kuvvetli” 
anlamalarında kullanıldığı (s.163); 

• Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat adlı sözlüğünde 
diğerlerinden farklı olarak “erdemli” 
sözcüğünün “usta denizci” anlamında 
kullanıldığı (Devellioğlu, 2010: 259); 

• Karaağaç’ın Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde 
erdem sözcüğünün Farsçaya; erdem “değer, 
fazilet”, erzeş “değer, kıymet” ermûn “peşin 
verilen para” şeklinde verildiği; Macarcaya 
érdem “erdem, değer, yeterlilik; érdemes 
“değerli”; érdekelni “değer vermek”, 

érdeklödik “ilgi duymak, ilgilenmek” 
şeklinde verildiği ve Romenceye ise 
ardamalasc “değer, fiyat ücret” şeklinde 
aktarıldığı (Karaağaç, 2008: 284); 

• Erdem ve erdemli sözcüklerinin Moğolcada 
érdem ve érdemtei şeklinde kullanıldığı;. 
Lessing’in Moğolca-Türkçe Sözlük’ünde 
érdem sözcüğünün “bilgi, bilim, hüner, 
sanat, yetenek, akıl, erdem, yararlılık, (iyi) 
nitelik, değerli, özellik” anlamalarında 
kullanıldığı;  

• Ayrıca erdem ve erdemli sözcüklerinin 
Tatarcada irdäm, Köktürkçede ärdämlig, 
Uygurcada ärdämlig, Macarcada Karaağaç 
(2008)’a ek olarak; erény, “erdem”, erényes, 
“erdemli”, erkölcsös “dürüst, onurlu, 
erdemli”, Mançucada erdemu şekillerinde 
kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Konu dil - kültür ilişkisi açısından 
değerlendirildiğinde  Türk kültürünün VIII. yüzyıldan 
önce  “erdem” ve “erdemli” kavramlarına ulaşmış olması, 
hatta özellikle Yenisey Yazıtlarında ve Kutadgu Bilig’de 
kavramın geçiş sıklığının yüksek olması dönemin çağdaş 
kültürlerinin durumu da dikkate alındığında son derece 
önemlidir. 
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Abstract 

One of the most important abiotic stress factors affecting crop production is salinity in soil or in the water. Bottle guard 
[Lagenaria siceraria (Malign) Stanley] is one of the earliest plant species cultured and grown in Turkey for many years for 
different purposes. It is also being used as a rootstock for watermelon. In this study, the response to salt stress was 
determined in our plant genetic resources collected around the country, which were characterized by morphological and 
DNA markers. In the study, 150 bottle guard genotypes, two commercial bottle guard rootstocks (Macıs, Argentario), two 
cucurbitaceae rootstocks (Ferro, RS841) and two commercial watermelons (Crisby, Crimson Tide) were tested for 8 dS/m 
salt stress under water culture conditions. The salinity level for the control plants was 1.5 dS/m and the plants were grown 
under salt stress for 21 days. In the study genotypes were evaluated for leaf area, fresh weight, dry weight and proportional 
ion leakage. Under salt stress 86% of the local bottle guards have the wider leaf area than watermelon varieties and 80% of 
the local bottle guards have the wider leaf area than commercial rootstocks. In terms of the total fresh weight, 78% of the 
local bottle guards have higher total fresh weight than watermelon varieties and 38% of the local bottle guards have higher 
total fresh weight than the bottle guard rootstocks. Similarly, the total dry weight was 68% and 82%, respectively. Under salt 
stress, bottle guard genotypes had lower YOIS than watermelon varieties and commercial bottle guard genotypes (55%, 
31%). Ionic leakage (KOIS) in roots has lower values than watermelon varieties in 45% of local bottle guard genotypes. 1 
bottle guard genotype was found to have lower KOIS than Argentario rootstock and 10 bottle guard genotypes have lower 
KOIS than the Macis rootstock. Most of the bottle guard genotypes collected in the study were found to be more tolerant to 
salt stress (8 dS / m) than watermelon varieties. A significant part of the bottle guard genotypes used in the study showed 
better performance than the bottle guard rootstocks under salt stress. 
Keywords:  Bottle gourd (Lagenaria siceraria), hydroponic, salt stress 

 

Türkiye Su Kabağı [Lagenaria Siceraria (Malign) Stanley] Çekirdek 
Koleksiyonunun Su Kültürü Koşullarında Tuz Stresine Karşı Taranması 

Özet 

Bitkisel üretimi etkileyen en önemli abiyotik stres faktörlerinden birisi toprakta veya sudaki tuzluluktur. Su kabağı 
[Lagenaria siceraria (Malign) Stanley] kültürü yapılan en eski bitki türlerinden birisidir ve ülkemizde de uzun yıllardır farklı 
amaçlarla yetiştirilmektedir. Aynı zamanda karpuza anaç olarak kullanılan bir türdür. Bu çalışmada, daha önceki projelerde 
ülkemiz çapında toplanmış, morfolojik ve DNA markırları ile karakterize edilmiş olan su kabağı genetik kaynaklarımızın tuz 
stresine tepkisi belirlenmiştir. Çalışmada, 150 adet su kabağı genotipi, iki adet ticari su kabağı anacı (Macıs, Argentario), iki 
adet kabakgil anacı (Ferro, RS841) ve iki adet ticari karpuz çeşidi ( Crisby, Crimson Tide) su kültürü koşullarında 8 dS/m 
tuz stresine test edilmiştir. Kontrol bitkileri için tuzluluk seviyesi1,5 dS/m olarak uygulanmış ve bitkiler 21 gün boyunca tuz 
stresi altında yetiştirilmişlerdir. Çalışmada yaprak alanı, taze ağırlık, kuru ağırlık ve oransal iyon sızıntısı yönünden 
genotipler değerlendirildiğinde, tuz stresi altında yerel su kabaklarından %86’sı karpuz çeşitlerinden, ve %80’i de  ticari 
anaçlardan daha geniş yaprak alanına sahip olmuştur. Toplam taze ağırlık açısından yerel su kabaklarının %78’nin karpuz 
çeşitlerinden, %38’i de su kabağı anaçlarından daha fazla toplam taze ağırlığa sahip olmuşlardır. Toplam kuru ağırlıkta da 
benzer şekilde bu oran sırasıyla %68 ve %82 olmuştur. Tuz stresi altında su kabağı genotipleri karpuz çeşitlerinden ve ticari 
su kabağı genotiplerinden daha düşük YOIS değerine sahip olmuşlardır (%55, %31). Köklerdeki iyon sızıntısı (KOIS) yerel 
su kabağı genotiplerinin %45’inde karpuz çeşitlerinden daha düşük değerlere sahip olurken, bir su kabağı genotipi 
Argentario anacından, 10 su kabağı genotipi de Macis anacından daha düşük KOIS’na sahip olmuştur. Tarama çalışmasının 
sonucunda toplanmış olan su kabağı genotiplerinin büyük bir kısmının tuz stresine (8 dS/m) karpuz çeşitlerinden daha 
tolerant olduğu görülmüştür. Kullanılan ticari su kabağı anaçlarına göre de çalışmada kullanılan su kabağı genotiplerinin 
önemli bir kısmı tuz stresi altında daha iyi performans göstermiştir.    
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Anahtar Kelimeler:  Su kabağı (Lagenaria Siceraria), su kültürü, tuz stresi 

 

1. Giriş 

Toprakta veya suda tuzluluk, bitki büyümesini ve 
verimliliğini olumsuz etkileyen önemli abiyotik stres 
faktörlerinden birisidir. Dünya üzerinde 800 milyon 
hektardan daha fazla alan tuz stresinden etkilenmekte, bu 
alan dünya toplam kara alanın %6’sına karşılık 
gelmektedir (1). Her toprak belli oranda suda çözünebilir 
tuz bulundurmaktadır. Bitki kendi ihtiyacı olan besin 
maddelerini bu tuzlar arasından alır fakat bu tuzların 
normal değerlerin üzerine çıkması ve birikmesi toprak 
tuzluluğuna sebep olur ve bitki büyümesini sınırlar. 
Topraktaki tuzlanma kontrolsüz sulama ve gübreleme ile 
şiddetlenir. Bitkideki agronomik etkileri; sürgün 
büyümesinde azalma, kök büyümesinde azalma,verimde 
azalma ve ölüm şeklinde olurken fizyolojik etkileri ise; 
iyon toksisitesi, ozmotik stres, besin eksikliği, oksidatif 
stres olarak görülmektedir. Toprak tuzluluğu ile 
mücadelenin farklı yöntemleri vardır. Bunlar; toprağın 
drenajının iyileştirilmesi (toprak bünyesini iyileştirmek 
üzere katkı maddeleri eklemek, drenaj kanalları yapmak), 
uygun sulama sistemleri ve yöntemlerinin kullanılması, 
toprağın daha kaliteli sular ile yıkanması ya da tuza 
tolerant olan çeşit/anaçların kullanılmasıdır. 
Cucurbitaceae ve Solanneceae familyasında önemli verim 
kayıplarına sebep olan tuzluluğun çevre dostu çözüm 
yollarından birisi de tuz stresi altında yetişebilen anaçlar 
üzerine tuza hassas olan çeşitlerin aşılanarak 
üretilmesidir(2; 3). 

Sebzecilikte aşılama ile ilgili ilk yazılı belgenin Jia 
Sixie tarafından M.S. 6. yy’da yazılan bir kitabın olduğu 
ve hobi amaçlı yapıldığı ile ilgili bilgi bulunmakla 
birlikte (4) bugünkü anlamda uygulamaları ise sadece 
1920’li yıllara kadar uzanmaktadır (5). Sebzelerde 
aşılama genellikle meyvesi yenen sebzelerde (karpuz, 
domates, hıyar, patlıcan, kavun ve biber) uygulanan bir 
kültürel işlemdir. Anaç olarak tür içindeki istenilen 
özelliklere sahip olan çeşitler kullanılabildiği gibi farklı 
türler veya tür içi veya türler arası melez anaçlar da 
kullanılabilmektedir. Karpuz, kavun ve hıyar kendi 
yabani formları veya kabak anaçları (su kabağı, 
balkabağı, kestane kabağı, lif kabağı, mum kabağı, incir 
yapraklı kabak) üzerine aşılanabilmektedir (6;7).  Karpuz, 
kavun ve hıyarda kabak anaçları üzerine aşılanarak 
yetiştiricilikte bitkinin tuza toleransının arttığı tespit 
edilmiştir. Tuzlu koşullarda, bal kabağı ve su kabağı 
üzerine aşılı olarak yetiştirilen karpuzlarda kök kuru 
ağırlığındaki azalma aşısızlara göre daha az olmuştur 
(8;9). 

Beyaz çiçekli kabak olarak bilinen su kabağı 
(Lagenaria siceraria); insanlar tarafından sebze, su kabı, 
müzik aleti, dekorasyon eşyası ve toprak kökenli 
hastalıklara karşı karpuza anaç olarak kullanılmaktadır. 
Arkeolojik deliller su kabağının yaklaşık 12000 yıllık bir 
geçmişi olduğunu göstermektedir (10). Ülkemiz bu türün 
anavatanı olmamasına rağmen, kıtalar arasında bir köprü 

pozisyonunda olan ülkemize farklı noktalardan ve 
kaynaklardan geldiği görülmektedir (11) Ülkemizin bir 
çok bölgesinde farklı amaçlarla yetiştirilmesi ve açık 
tozlanan bir tür olması sebebiyle zengin bir genetik 
çeşitliliğe sahiptir. Su kabağı çeşitli biotik ve abiotik stres 
koşullarına karşı karpuza anaç olarak kullanılmaktadır, 
iyi uyuşma gösteren bir türdür (12; 13; 14), ve tuz 
stresine karşı karpuzdan daha toleranlsıdır (15; 16). Son 
zamanlarda piyasaya sunulan su kabağı anaçlarının 
üzerine kavun ve hıyar da aşılanabilmektedir (17). 

Bu çalışmada, daha önceki projelerde ülkemiz çapında 
toplanmış, morfolojik ve DNA markırları ile karakterize 
edilmiş olan su kabağı genetik kaynaklarımızın 
içerisinden seçilmiş olan 150 adet su kabağı genotipinin 
tuz stresine (8 dS/m) tepkisi belirlenmiştir. Çalışmada, 
yerel su kabağı genotiplerimiz ticari olarak kullanılan 
anaçlarla da karşılaştırılmıştır. Çalışma su kültürü 
koşullarında yürütülmüştür.  Çalışma sonucunda, yerel su 
kabağı genotiplerinin önemli bir kısmının ticari su kabağı 
anaçları ve karpuz çeşitlerinden daha yüksek oranda tuza 
tolerant olduğu belirlenmiştir. Kestane ve bal kabağı 
melezi ticari anaçlardan daha yüksek tuz toleransı olan su 
kabağı genotipleri bulunmamıştır. Ancak, ticari Cucurbita 
melez anaçları kadar performans gösteren genotiplerin 
olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile tuz stresine karşı anaç 
ıslahında ülkemiz su kabağı genetik kaynaklarının önemli 
bir potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. 

  
2. Materyal ve Yöntem 

2.1 Materyal 

Çalışmada 111O117 nolu TÜBİTAK projesinde 
toplanmış olan su kabağı gen kaynağından morfolojik 
karakterlere göre seçilmiş olan 150 adet yerel su kabağı 
genotipi, iki adet ticari su kabağı anacı (Macıs, Argentario), 
iki adet kabakgil anacı (Ferro, RS841) ve  iki adet ticari 
karpuz çeşidi( Crisby, Crimson Tide) kullanılmıştır. 

  
2.2 Yöntem 

Tuz testlemeleri Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü’nde sıcaklık ve gölgelendirmenin 
kontrol edildiği, nemin ise kısmen kontrol edildiği bir cam 
sera içerisinde yapılmıştır. Su kültürü ortamında tuz 
testlemeleri için su kabağı tohumları 0.4 EC değerine sahip 
torf:perlit (2:1) karışımı ile doldurulmuş viyollere ekilmiş 
ve 2-3 gerçek yapraklı döneme gelen fideler su kültürü 
ortamına üst yüzeyleri strafor ile kapatılmış 100 L’lik 
plastik küvetlere dikilmiştir (her bitkiye yaklaşık 4 litre 
hacim düşecek şekilde küvetlere 23-25 bitki dikilmiştir). 
Tuz uygulaması 21 gün süreyle devam etmiştir.  
Su kültürü çözeltisinin bileşimi 3x10-3 M Ca(N03)2, 1x10-
3 M K2SO4, 1x10-3 M MgSO4, 0.2x10-3 M KH2PO4, 
1x10-5 M H3BO3, 1x10-6 M MnSO4, 1x10-7 M CuSO4, 
1x10-8 M (NH4)6Mo7O24, 1x10-6 M ZnSO4 ve 1x10-4 
M Fe EDTA içerecek şekilde hazırlanmıştır (kontrol kültür 
çözeltilerinin elektriksel iletkenliği 1.30 dS/m olarak 
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ayarlanmıştır). Dikimden 2 gün sonra tuz uygulamasına 
başlanmış ve ikişer gün ara ile 6. günde tam doz olan 8 
dS/m’e (18; 19) ulaşılmıştır. Her iki günde bir 2.23 dS/m 
tuz eklemesi yapılmıştır. Tuz uygulaması kültür çözeltisi 
içerisine NaCl eklemesi şeklinde yapılmıştır. Tuz testi 
yanında aynı genotipler tuzsuz koşularda da yetiştirilerek 
kontrol koşullarına göre tuzdan zararlanma oranı % olarak 
tespit edilmiştir (ölçülen bütün parametrelerde). Su kültürü 
ortamı tuz stresi uygulaması başlatıldığından itibaren her 7 
günde bir yenilenmiştir. Her genotipten tekerrürde iki bitki 
olmak üzere üç tekerrürde 6 bitki kullanılmıştır. 
Bu çalışmada su kültürü koşullarında tuz stresine tepkinin 
belirlenmesi amacıyla taranan parametreler yaprak alanı,  
bitki taze ağırlığı, bitki kuru ağırlığı, oransal iyon 
sızıntısıdır.  
3. Sonuçlar 

Çalışma sonunda yaprak alanına dair elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde kontrol koşulları altında yaprak 
alanının 1823.14 cm2 ile 168.48 cm2  arasında ve tuz stresi 
altında yaprak alanının 961 cm2 ile 69.02 cm2 arasında 
değiştiği bulunmuştur. Tuz stresi altında en yüksek yaprak 
alanı RS841 kabak anacında ölçülürken, en düşük yaprak 
alanı 42-10 nolu genotipte ölçülmüştür. Ortalama yaprak 
alanı ise 289.1 cm2 olarak hesaplanmıştır. Tuz stresi altında 
ticari su kabağı ve karpuz çeşitleri ortalama yaprak alanının 
altında değerlere sahip olurken, Cucurbita melezleri olan 
diğer anaçlar daha yüksek değerlere sahip olmuşlardır.  Tuz 
stresi altında ortalama yaprak alanı değerinden daha yüksek 
yaprak alanına sahip olan su kabağı genotipi sayısı 58 
olmuştur. Crimson Tide karpuz çeşidinden daha geniş 
yaprak alanına sahip olan su kabğı genotipi sayısı 144 
olurken, Crisby’den daha yüksek yaprak alanı değerlerine 
sahip olan genotip sayısı 129 olmuştur. Yerel su kabağı 
genotiplerinden 143’ü Argentario’dan ve 120’si Macis’ten 
daha geniş yaprak alnına sahip olmuştur. 70-07 nolu 
genotip Ferro’dan daha yüksek yaprak alnına sahip olurken, 
RS841’den daha az yaprak alanına sahip olmuştur. 

Bitki taze ağırlığı yönünden Kontrol koşulları altında kök 
taze ağırlığı 2.40 g/bitki ile 29.06 g/bitki olurken, tuz stresi 
altında kök taze ağırlığı 1.17 g/bitki ile 31.23 g/bitki 
arasında değişmiştir. Yetmiş üç su kabağı genotipinde 
ortalamanın üstünde kök taze ağırlığı sahip olmuştur. Ticari 
su kabağı anaçları ve karpuz çeşitleri ortalamadan daha 
düşük kök taze ağırlığına sahip olurken, su kabağı 
genotiplerinin 148 tanesi Crimson Tide karpuz çeşidinden, 
145 tanesi ise Crisby çeşidinden daha yüksek kök taze 
ağırlığına sahip olmuştur. Yetmiş dört su kabağı 
genotipinde kök taze ağırlığında kısmi artışlar tespit 
edilmiştir. Kontrol koşulları altında gövde taze ağırlığı 6.71 
g ile 87.14 g arasında, tuz stresi altında ise gövde taze 
ağırlıkları 1.66 g/bitki ile 34.69 g/bitki arasında değişmiştir.  

Tuz stresi koşulları altında 65 yerel su kabağı genotipi 
ortalamanın üzerinde gövde taze ağırlığına sahip olmuştur. 
Ticari anaçlardan RS841 ve Ferro ortalamanın üzerinde 
gövde taze ağırlığına sahip olurken, ticari su kabağı anaçları 
ve karpuz çeşitleri ortalamanın altında gövde taze ağırlığına 
sahip olmuşlardır. Su kabağı genotiplerinden 137 tanesi 
Crimson Tide karpuz çeşidinden 111 tanesi ise Crisby 
çeşidinden daha yüksek gövde taze ağırlıklarına sahip 

olmuştur. Ticari su kabağı anaçları ile karşılaştırınca, 141 
adet su kabağı genotipinin Argentario anacından, 132 
genotipin ise Macis anacından daha fazla gövde yapabildiği 
belirlenmiştir. Üç adet su kabağı genotipinin Ferro anacına 
eş değer ya da yakın miktarda taze gövde ağırlığına sahip 
olduğu belirlenirken, RS841 anacı en yüksek gövde taze 
ağırlığına sahip olmuş ve onu geçen genotip olmamıştır. 
Tuz stresine bağlı olarak gövde taze ağırlığında meydana 
gelen değişiklik %-60.07 ile %95.6 arasında değişmiştir. 
Ortalama değişim ise %54.77 olmuştur.  Tuz stresi altında 
59 su kabağı genotipinde gövde taze ağırlığında 
ortalamanın altında azalma tespit edilmiştir.  

Kontrol koşulları altında toplam kuru ağırlığın 7.16 
g/bitki ile 0.54 g/bitki arasında değiştiği görülmüş ve 
ortalama toplam kuru ağırlık 2.15 g/bitki olarak 
hesaplanmıştır. Tuz uygulaması altında ise toplam kuru 
ağırlık 5.73 g/bitki (RS841) ile 0.44 g/bitki (42-10) arasında 
değişmiştir. Ortalama toplam kuru ağırlık 1.51 g/bitki 
olarak hesaplanmıştır. 66 adet su kabağı genotipi toplam 
kuru ağırlık açısından ortalamadan daha yüksek değere 
sahip olmuştur.123 adet su kabağı genotipi hem Macis hem 
de  Argentario anacından daha yüksek toplam kuru ağırlığa 
sahip olurken 146 adet su kabağı Crimson Tide çeşidinden, 
103 adet su kabağı genotipi de Crisby çeşidinden daha 
yüksek toplam kuru ağırlığa sahip olmuşlardır. Tuz 
uygulamasına bağlı olarak toplam kuru ağırlıkta olan 
değişim %-172 ile 83.56 arasında değişmiş ve ortalama 
değişim %23.53 olarak hesaplanmıştır.  

Kontrol koşulları altında yapraktaki oransal iyon sızıntısı 
(YOIS) açısından genotipler farklı tepki vermiş, 
YOIS %7.1 ile %50.3 arasında değişmiş ve ortalama 
YOIS %22.3 olarak hesaplanmıştır. Tuz stresi altında genel 
eğilim olarak YOIS’nın arttığı görülmüştür. Tuz stresi 
altında YOIS %10.8 ile %50.7 arasında değişmiş, ortalama 
YOIS ise %33.2 olarak hesaplanmıştır. 130 genotip Crisby 
karpuz çeşidinden daha düşük YOIS gösterirken, 82 
genotip Crimson Tide karpuz çeşidinden daha düşük YOIS 
göstermiştir.  Karpuz çeşitleri ile karşılaştırıldığında ticari 
su kabağı genotipleri daha iyi performans göstermiştir. 72 
su kabağı genotipi Macis’ten daha düşük YOIS‘na sahip 
olurken, 47 genotip Argentario’dan daha düşük YOIS 
değerlerine sahip olmuştur.  RS841 anacından daha düşük 
OIS’na sahip olan genotip sayısı 95 olurken, Ferro 
anacından daha düşük YOIS değerlerine sahip olan genotip 
sayısı 125 olmuştur. 

Kök oransal iyon sızıntısı yönünden kontrol bitkilerinde 
KOIS %15.2 ile %86 arasında değişmiş ve ortalama 
KOIS %46.9 olarak hesaplanmıştır. Tuz uygulaması ile 
birlikte genotiplerin çoğunluğunda KOIS’da artışlar 
meydana gelmiştir. Tuz stresi altında KOIS %25.5 
ile %94.4 arasında değişmiş ve ortalama KOIS %68.9 
olarak hesaplanmıştır.  

Bütün ticari anaçlar karpuz çeşitlerine göre daha düşük 
KOIS değerlerine sahip olmuşlardır. Argentario anacından 
daha düşük KOIS değerine sahip  bir genotip (42-11) 
olurken, Macis’ten daha düşük KOIS değerine sahip 
genotip sayısı 10 olmuştur.Ticari su kabağı anaçlarının 
köklerinde iyon sızıntısı bal kabağı köklerinden daha düşük 
olmuştur. Ferro anacından daha düşük KOIS değerine sahip 
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olan su kabağı genotipi sayısı 48 olurken, RS841 anacından 
daha  düşük KOIS değerine sahip olan genotip sayısı ise 60 
olarak tespit edilmiştir. Karpuz genotipleri ile yerel su 
kabağı genotipleri karşılaştırıldığında, 67 adet su kabağı 
genotipinin Crisby karpuz çeşidinden ve 88 adet su kabağı 
genotipinin ise Crimson Tide karpuz çeşidinden daha düşük 
KOIS değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde; tuz stresi altında yerel su 
kabaklarından %86’sı karpuz çeşitlerinden ve %80’i de  
ticari anaçlardan daha geniş yaprak alanına sahip olmuştur. 

 Toplam taze ağırlık açısından yerel su 
kabaklarının %78’nin karpuz çeşitlerinden, %38’i de su 
kabağı anaçlarından daha fazla toplam taze ağırlığa sahip 
olmuşlardır. Toplam kuru ağırlıkta da benzer şekilde bu 
oran sırasıyla %68 ve %82 olmuştur.  

Tuz stresi altında su kabağı genotipleri karpuz 
çeşitlerinden ve ticari su kabağı genotiplerinden daha düşük 
YOIS değerine sahip olmuşlardır (%55, %31). Köklerdeki 
iyon sızıntısı (KOIS) yerel su kabağı 
genotiplerinin %45’inde karpuz çeşitlerinden daha düşük 
değerlere sahip olurken, bir su kabağı genotipi Argentario 
anacından, 10 su kabağı genotipi de Macis anacından daha 
düşük KOIS’na sahip olmuştur.  

Toplanmış olan su kabağı genotiplerinin büyük bir 
kısmının tuz stresine (8 dS/m) karpuz çeşitlerinden daha 
tolerant olduğu, kullanılan ticari su kabağı anaçlarına göre 
çalışmada kullanılan su kabağı genotiplerinin önemli bir 
kısmının tuz stresi altında daha iyi performans gösterdiği 
bulunmuştur. 

Kestane ve bal kabağı melezi ticari anaçlardan daha 
yüksek tuz toleransı olan su kabağı genotipleri 
bulunmamıştır. Ancak, ticari Cucurbita melez anaçları 
kadar performans gösteren genotiplerin olduğu 
görülmüştür.  

Bu çalışma ile tuz stresine karşı anaç ıslahında ülkemiz 
su kabağı genetik kaynaklarının önemli bir potansiyele 
sahip olduğu gösterilmiştir. 
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Kısaltmalar 

EC : Elektriksel İletkenlik 
M : Molar 
YOIS : Yaprak Oransal İyon Sızıntısı 
KOIS : Kök Oransal İyon Sızıntısı 
 
Kaynaklar 
1. Anonymous, FAO 2009. Statistical Database. 

www.fao.org.com 
2. Santa-Cruz, A., Martínez-Rodríguez, M.M., Cuartero, 

J., Bolarin, M.C. 2001. “Response of plant yield and 
ion contents to salinity in grafted tomato plants”. Acta 
Hortic., 559, 413-417.Tindall, H.D. 1983. Vegetables 
in the Tropics.  Macmillan International College 
Edition, Macmillan Press. London, Pp: 533. Cetinkunt, 
S., Mechatronics. 2007, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

3. Yetisir, H., Uygur, V. 2010. “Responses of grafted 
watermelon onto different gourd species to salinity 
stress”. J. Plant Nutr., 33, 315-327. 

4. Mudge, K., Janick, J., Scofield, S., Goldschmidt, E.E. 
2009. “A history of grafting”. Horticultural Revievs, 
35, 437-493.  

5. Ashita, E. 1927. “Grafting of watermelons (in 
Japanese)”. Korea (Chosun) Agr. Uwsl., 1. 9. 

6. Lee, J.M. 1994. “Cultivation of grafted vegetables I. 
current status. grafting methods and benefits”. 
HortScience, 29 (4), 235-239 

7. Yetişir, H. 2001. Karpuzda Aşılı Fide Kullanımının 
Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine 
Etkileri ile Aşı Yerinin Histolojik Açıdan İncelenmesi. 
Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Adana. 

8. Colla, G., Rouphael, Y., Cardarelli, M., Rea, E. 2006. 
“Effect of salinity on yield. fruit quality, leaf gas 
exchange, and mineral composition of grafted 
watermelon plants. HortScience, 41, 622–627. 

9. Yetisir, H., Uygur, V. 2010. “Responses of grafted 
watermelon onto different gourd species to salinity 
stress”. J. Plant Nutr., 33, 315-327. 

10. Kalloo, G., Bergh, B. O.1998. Genetic improvement of 
vegetable crops, Pergamon Press Ltd. Headington Hill 
Hall., Oxford,  Pp: 550. 

11. Gürcan, K., Taş A., Yetişir, H., Denli, N. 2014. 
“Türkiye su kabaklarının [Lagenaria siceraria (Molina) 
Stand] genetik karakterizasyonu”. 10. Sebze Tarımı 
Sempozyumu. Tekirdağ. Türkiye. 2-4 Eylül 2014. 
ss.184-184. 

12. Lee, J.M. 1994. “Cultivation of grafted vegetables I. 
current status. grafting methods and benefits”. 
HortScience, 29 (4), 235-239 

13. Oda, M. 1995. “New grafting methods for fruit–
bearing vegetables in Japan”, JARQ, 29, 187-198. 

14. Yetişir, H. 2001. Karpuzda Aşılı Fide Kullanımının 
Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine 
Etkileri ile Aşı Yerinin Histolojik Açıdan İncelenmesi. 

15. Colla, G., Fanasca, S., Cardarelli, M., Rouphael, Y., 
Saccardo, F., Graifenberg, A., Curadi, M. 2005. 
“Evaluation of salt tolerance in rootstocks of 
Cucurbitaceae”. Acta Hortic., 697, 469-474. 

16. Yetisir, H., Uygur, V. 2010. “Responses of grafted 
watermelon onto different gourd species to salinity 
stress”. J. Plant Nutr., 33, 315-327. 

17. Yuan, H., Rui, T., Qiuliang, C., Zhilong, B. 2009. 
“Improving the fruit yield and quality of cucumber by 
grafting onto the salt tolerant rootstock under NaCl 
stress”. Scientia Horticulturae, 122 (1), 26-31. 

18. Amacher, JK., Koing, R., Kitchen, B. 2000. “Salinity 
and plant tolerance”. All Archived Publications Utah 
State University, 43, 1-8. 

19. Yetişir, H., Uygur, V. 2009. “Plant growth and mineral 
element content of different gourd species and 
watermelon under salinity stress”. Turkish Journal of 
Agriculture and Forestry,  33 (1 ),  65-77. 

133



	
Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 

 http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TÜRKİYE 

	
 

	

 
Turunçgilde Derim Sonrası Ekşi Çürüklük Hastalığı (Geotrichum citri-aurantii)’ na 

Karşı Bor Türevlerinin Etkileri 
 

Şener KURT1,2*, Aysun UYSAL2, E. Mine SOYLU 1,2, Merve KARA1, Soner SOYLU1 

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Hatay, Türkiye 

2 Mustafa Kemal Üniversitesi, Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hatay, Türkiye  
* Sorumlu yazar Tel: +90 3262455845, Fax: +90 326 245 58 32 E-posta: kurt@mku.edu.tr. 

 
Abstract 

In our country where 3.74% of citrus production in the world is welcomed, citrus production is done in the area of 127 
thousand 342 hectares and 84% of it is met from Mediterranean region. The top 5 provinces exporting the highest 
amount of citrus fruits; Hatay, Mersin, Trabzon, Antalya and Adana. In this study, the effect of G. citri-aurantii on the 
storage conditions of different boron products and their combinations was searched against sour rot disease on citrus 
fruit. Okitsu mandarin fruits, selected in packaging houses of a private company operating in Hatay Antakya, have been 
treated by dipping in suspensions of boron products prepared with single and bacteria. The fruit used as control is 
dipped in sterile water only. During the dipping treatments, the fruits were treated in the suspension for about 3 minutes. 
Each application was repeated 3 times and a total of 300 fruits, 100 fruits per each, were used. The mandarin fruits 
taken from the application were left in a clean place for a period of time and then stored in a suitable place in a 
packaging house where standard storage conditions exist for approximately 21 days. Weekly observations and checks 
were carried out in an environment with storage temperatures between 18-22 ° C and 85% humidity. At the end of this 
period, application box were opened and fruits were evaluated as healthy and diseased. Thus, the disease incidences in 
each treatment and in each repeat are calculated and recorded. According to this, 48.3% disease incidence is recorded in 
control applications, followed by Etidot-67 with 21.9%. When the effect of the applications is evaluated; Etidot-67 + K 
application showed the highest effect level with 75.6% followed by boric acid + borax + K with 66.1% and boric acid + 
borax with 60.9%. The lowest effect was recorded with Etidot-67 application, which does not contain bacterial 
application with 54.7%.  

 
Keywords: Boron Derivatives, Citrus, Sour Rot, Geotrichum citri-aurantii 

 

The Effects of Boron Derivatives against Citrus Postharvest Sour Rot Disease 
(Geotrichum citri-aurantii) on Citrus 

Özet 

Dünyadaki turunçgil üretiminin yüzde 3.74'ünün karşılandığı ülkemizde 127 bin 342 hektar alanda turunçgil üretimi 
yapılmakta ve bunun %84'ü Akdeniz Bölgesinden karşılanmaktadır. Turunçgillerde en fazla ihracat yapan ilk 5 il; Hatay, 
Mersin, Trabzon, Antalya ve Adana olarak kaydedilmiştir. Bu çalışmada, G. citri-aurantii’nin turunçgil meyvelerinde neden 
olduğu ekşi çürüklük hastalığının mücadelesinde, farklı bor ürünlerinin ve kombinasyonlarının depo koşullarında etkisi 
araştırılmıştır. Hatay Antakya’da faaliyet gösteren özel bir işletmenin paketleme tesislerinde seçilmiş olan Okitsu mandarin 
meyveleri, bor ürünlerinin tekli ve bakteri ile birlikte hazırlanmış olan süspansiyonlarında daldırma uygulama ile muamele 
edilmiştir. Kontrol olarak kullanılan meyveler ise sadece saf su içerisine daldırılmıştır. Daldırma uygulamaları sırasında 
meyveler süspansiyon içerisinde yaklaşık 3 dakika süre ile bekletilmişlerdir. Her bir uygulama, 3 kez tekrarlanmış olup, her 
bir tekrarda 100 meyve olmak üzere toplam 300 meyve kullanılmıştır. Uygulamadan çıkarılan mandarin meyveleri, temiz bir 
yerde bir süre bekletildikten sonra standart depo koşullarının olduğu paketleme tesisinde uygun bir alanda yaklaşık olarak 21 
gün boyunca bekletilmiştir. Depo sıcaklıkları 18-22°C arasında ve %85 nem oranına sahip olan ortamda haftalık gözlem ve 
kontrol yapılarak gelişmeler yerinde izlenmiştir. Bu süre sonunda uygulama kasaları açılarak meyveler sağlam ve hastalıklı 
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olarak değerlendirilmiştir. Böylece her bir uygulama ve tekrarlardaki hastalık oranları hesaplanmış ve kaydedilmiştir. Buna 
göre kontrol uygulamalarında %48,3 hastalık oranı kaydedilirken bunu %21,9 ile Etidot-67 izlemiştir. Uygulamaların etkisi 
değerlendirildiğinde; en yüksek etki düzeyini %75,6 ile Etidot-67+K uygulaması gösterirken, bunu %66,1 ile Borik asit + 
boraks + K ve %60,9 ile borik asit + boraks uygulamaları takip etmiştir. En düşük etki, %54,7 ile bakteri uygulaması içermeyen 
Etidot-67 uygulamasında kaydedilmiştir.   

 
 
Anahtar Kelimeler: Bor Türevleri, Ekşi Çürüklük, Geotrichum citri-aurantii, Turunçgil  

 

1. Giriş 

Turunçgiller, dünyada en fazla yetiştirilen ve tüketilen 
meyve grubu olup, 8,9 milyon ha alanda 138 milyon ton 
üretim gerçekleştirilmiştir. Turunçgil üretiminde ilk 
sırayı 32 milyon tonla Çin almakta olup, bu ülkeyi 20 
milyon tonla Brezilya ve 10 milyon ton ile ABD 
izlemektedir. Ülkemiz, 3,7 milyon tonla turunçgil 
üretiminde sekizinci sırada yer almaktadır [1]. 
Dünyadaki turunçgil üretiminin yüzde 3.74'ünün 
karşılandığı ülkemizde 127 bin 342 hektar alanda 
turunçgil üretimi yapılmakta ve bunun %84'ü Akdeniz 
Bölgesinden karşılanmaktadır [2]. Ayrıca, Türkiye'nin 
limonda yüzde 81, greyfurtta yüzde 95, portakalda yüzde 
52, mandarinde %72'yi bulan üretimi, Doğu Akdeniz 
Bölgesi’nden karşılanmaktadır. Turunçgillerde (limon, 
mandarin, portakal ve altıntop) en fazla ihracat yapan ilk 
5 il; Hatay, Mersin, Trabzon, Antalya ve Adana olarak 
kaydedilmiştir [2]. Ülkemizde ve dünyada turunçgil 
üretim sürecinde derim sırasında ve sonrasında 
meyvelerde ortaya çıkan en büyük kayıplar, fungal 
kaynaklı organizmalar tarafından oluşturulan çürüklükler 
şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çürümeler, esas olarak 
Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc., Penicilium 
italicum (Wehmer) ve Geotrichum citri-aurantii 
(Ferraris) E.E. Butler fungusları tarafından 
oluşturulmaktadır. Bunlar içerisinde G. citri-aurantii' nin 
neden olduğu ekşi çürüklük hastalığı, yağışın fazla 
olduğu mevsimlerde ve uzun süre depolanan meyvelerde 
önemli düzeylerde verim kayıplarına yol açabilmektedir 
[3,4]. Hastalık etmeni G. citri-aurantii, toprakta yaygın 
olarak ortaya çıkar ve konidileri vasıtasıyla, ağaç tacı 
içerisinde meyve yüzeylerine rüzgâr yolu veya yağmur 
sıçratmaları ile taşınmaktadır. Enfekteli meyvede oluşan 
konidi yüklü sıvı salgılar, ambalaj kabı içerisindeki 
hastalığın sağlıklı meyvelere yayılmasına neden 
olmaktadır [5].	Güney Fas’ın farklı bölgelerinden alınan 
43 farklı bitki türünün öz suyunu ve öğütülmüş formları 
toplanmış ve limonda ekşi çürüklüğe neden olan 
Geotrichum citri-aurantii’ ye karşı antifungal etkilerini 
in vivo ve in vitro’da araştırmışlardır [6]. Ayrıca DMI-
triazole sınıfı fungisitlerden propiconazole’ün turunçgil 
ekşi çürüklük (G. citri-aurantii) ve ayrıca yeşil küf (P. 
digitatum) hastalıklarına karşı etkili olduğunu 
bildirilmiştir [7]. 

G. citri-aurantii, ülkemizde limon, mandarin, portakal 
ve altıntop meyvelerinde yüksek düzeyde derim sonrası 
kayıplara yol açmaktadır. Günümüzde turunçgil 
meyvelerinde derim sonrası görülen Penicillium 
çürüklüklerine karşı ruhsatlı olarak kullanılan 
fungisitlerin hiçbiri, ekşi çürüklük hastalığına karşı etkili 
ve ruhsatlı değildir. Bunun yanı sıra Penicillium’a karşı 
etkili SOPP gibi fenolik esaslı fungisitlerin, ekşi 
çürüklüğe karşı sınırlı etkiye sahip olduğu, ancak 
uygulamalarda meyvelerde fitotoksiteye yol açtığı 
belirlenmiştir. Ayrıca, insan sağlığı açısından olumsuz 
yönlerinden dolayı da son yıllarda yavaş yavaş tüm 
dünyada terk edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde bor 
ürünleri rafine formda olup, borik asit, boraks 
pentahidrat, boraks dekahidrat, sodyum per borat tetra 
hidrat, sodyum per borat monohidrat, susuz boraks ve bor 
oksitleri isimleri ile bilinmektedir. Bu bor ürünlerinin, 
mikrobiyal patojenlerin neden olduğu bitki 
hastalıklarının mücadelesindeki etkilerine ilişkin çok az 
bilgi mevcuttur. Buna karşılık Türkiye’ de üretilen bor 
ürünlerinin tekli ve bakteri ile kombinasyon halinde 
kullanımları ile turunçgilde ekşi çürüklük hastalığına ve 
meyvelerin derim sonrası kalitesine etkileri konusunda 
henüz bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada, G. 
citri-aurantii’nin turunçgil meyvelerinde neden olduğu 
ekşi çürüklük hastalığının mücadelesinde, farklı bor 
ürünlerinin ve kombinasyonlarının depo koşullarında 
etkisi araştırılmıştır. 
 

2. Materyal ve Yöntem  
2.1 Materyal  

Çalışma, Özel bir işletmeye ait paketleme tesisinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada deneme materyali 
olarak, Okitsu mandarin çeşidine ait meyveler 
kullanılmıştır. Mandarin meyveleri, şekil, renk ve 
büyüklük bakımından homojen olacak şekilde seçilmiş 
olup, herhangi bir lekeli, yaralı veya hastalıklı meyve 
deneme dışı tutulmuştur.  Denemede bor ürünleri olarak 
borik asit, boraks dekahidrat ile disodyum oktaborat 
tetrahidrat (ETİDOT-67), Ulusal Bor Araştırma 
Enstitüsü (BOREN) ve ETİ Maden İşletmesinden temin 
edilmiş olup, yararlı bakteri izolatı ise MKÜ Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji 
laboratuvarında elde edilmiştir.  
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2.2 Yöntem 

Hatay Antakya’da faaliyet gösteren özel bir işletmenin 
paketleme tesislerinde seçilmiş olan Okitsu mandarin 
meyveleri, bor ürünlerinin tekli ve bakteri ile birlikte 
hazırlanmış olan süspansiyonlarında daldırma uygulama ile 
muamele edilmiştir. Kontrol olarak kullanılan meyveler ise 
sadece saf su içerisine daldırılmıştır. Daldırma 
uygulamaları sırasında meyveler süspansiyon içerisinde 
yaklaşık 3 dakika süre ile bekletilmişlerdir. Her bir 
uygulama, 3 kez tekrarlanmış olup, her bir tekrarda 100 
meyve olmak üzere toplam 300 meyve kullanılmıştır. 
Uygulamadan çıkarılan mandarin meyveleri, temiz bir 
yerde bir süre bekletildikten sonra standart depo 
koşullarının olduğu paketleme tesisinde uygun bir alanda 
yaklaşık olarak 21 gün boyunca bekletilmiştir. Depo 
sıcaklıkları 18-22°C arasında ve %85 nem oranına sahip 
olan ortamda haftalık gözlem ve kontrol yapılarak 
gelişmeler yerinde izlenmiştir.  

Bu süre sonunda uygulama kasaları açılarak meyveler 
sağlam ve hastalıklı olarak değerlendirilmiştir. Böylece her 
bir uygulama ve tekrarlardaki hastalık oranları hesaplanmış 
ve kaydedilmiştir. Bu verileri kullanarak ayrıca 
uygulamaların turunçgil ekşi çürüklük hastalığı üzerine 
etkileri ortaya konmuştur.   
 
3. Sonuçlar 
In vitro denemeler sonucunda turunçgil ekşi çürüklüğü 
hastalığı etmeni G. citri-aurantii’ ye karşı etkili olduğu 
bilinen ETİDOT-67 ile Borik asit +Boraks karışımının 
tek dozu esas alınarak depo koşullarında biyoetkinlik 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda bor 
türevlerinin, G. citri-aurantii’nin neden olduğu ekşi 
çürüklüğün oluşumuna etkileri incelendiğinde, kontrol 
meyvelerde %48,3 düzeyinde en yüksek hastalık oranı 
görülürken, en düşük oran %11,8 ile Etidot-67+K 
uygulamasında saptanmıştır. Bunu, Borik asit + Boraks 
+ K, Borik asit + Boraks ve Etidot-67 izlemiştir. 

Belirlenen bu hastalık düzeylerine göre uygulanan bor 
türevlerinin depo koşullarında ekşi çürüklük hastalığına 
etkileri değerlendirildiğinde; en yüksek etki Etidot-67+K 
ve Borik asit+Boraks+K uygulamalarında belirlenmiştir. 
Bor elementinin savunma mekanizması üzerine olası 
etkileri olduğu ve bor kimyasalının meyve yüzeyinde 
kutikula dokusunda küçük çatlamaların azalmasını 
sağladığı bildirilmiştir [8]. 

Derim sonrası hastalık etmenlerine karşı az sayıda 
kullanılan ruhsatlı kimyasalların uzun süre 
kullanımlarından dolayı fungusitlerin yeni ırklarının 
direnç kazanmaları ve çevre sağlığına zarar verdikleri 
bilinmektedir. Bu nedenle meyve dokusuna ve diğer 
fenolojik özelliklerine zarar vermeyen doğa ve çevre 
sağlığına barışık bor bileşenleri, patojen kontrolünde 

yeni ufuklar açmıştır. 
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Şekil 1. Farklı bor ürünleri uygulanan meyvelerde G. 
citri-aurantii’nin neden olduğu ekşi çürüklük 
hastalığının gelişimi (1=Etidot-67+K, 2= Borik 
asit+Boraks+K, 3= Borik asit+Boraks, 4=Etidot-67). 
 
 

 
Şekil 2. Farklı bor ürünlerinin turunçgil meyvelerinde G. 
citri-aurantii’nin neden olduğu ekşi çürüklük hastalığına 
etkileri (1=Etidot-67+K, 2= Borik asit+Boraks+K, 3= 
Borik asit+Boraks, 4=Etidot-67). 
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Abstract 

Citrus, is a fruit group with high economic value, which takes fruit tree in Citrus species such as lemon, orange, 
mandarin, grapefruit and bergamot. Citrus fruits, which are most produced in the worldwide and clean up in 
international trade, are mostly grown in the Mediterranean region in our country.	These fruit species, which contain 
various bioactive components in structure such as essential vitamins, minerals, fibers, alkaloids, carotenoids, nitrogen 
compounds and polyphenols, are among the natural products which are also recommended for health.	 The 
environmental wastes that are released as a result of the production and use of citrus fruits, are falled into the category 
of recyclable wastes which are included in organic domestic wastes.	By-product obtained from citrus wastes can be 
evaluated as a valuable, economic, renewable resource or being a raw material at industries of pharmaceuticals, 
nutraceuticals, food, cosmetics. In this study, structural properties of citrus being means of existence Erdemli in Mersin, 
the current situation of citrus farming in Turkey and the world, wastes produced at the end of production, the effects of 
wastes onto the human health and the environment, application of waste management  and new value added products 
from by-product obtained fruit were investigated. In addition, the strategies of different reduction, recovery and reuse 
were suggested to fight the wastes. 

 
Keywords: Citrus wastes, Erdemli, Flavoid,  Recycle, Waste management. 

 
 Turunçgil Atıklarının Geri Kazanımı ve Farklı Sektörlerde Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması : Erdemli Örneği 
 

Özet 

Turunçgiller; limon, portakal, mandalina, greyfurt, bergamot ve turunç gibi Citrus cinsi meyve ağacı türlerini içine alan ve 
ekonomik değeri yüksek olan meyve topluluğudur. Dünya genelinde en fazla üretimi yapılan ve uluslararası ticarette büyük 
kazanç sağlayan turunçgiller, ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Yapısında esansiyel vitaminler, 
mineraller, lifler, alkaloidler, karotenoidler, azotlu bileşikler ve polifenoller gibi çeşitli biyoaktif bileşenleri barındıran bu 
meyve türleri sağlık açısından da tavsiye edilen doğal ürünler arasında yer almaktadır. Turunçgil üretimi ve kullanımı 
sonucunda açığa çıkan ve çevreye verilen atıklar, bitkisel kökenli evsel atıklar içinde yer alan geri dönüştürülebilir atıklar 
sınıfına girmektedir. Turunçgil atıklarından elde edilen yan ürünler, farmasötik, nutrasötik, gıda, kozmetik vb. endüstrilerde 
hammadde olarak kullanılarak, değerli, ekonomik ve yenilenebilir bir kaynak olarak değerlendirilebilmektedir. Bu 
çalışmada; Mersin İli Erdemli İlçesi’nin önemli geçim kaynağı olan turunçgillerin yapısal özellikleri, turunçgil 
yetiştiriciliğinin Türkiye ve Dünya’daki mevcut durumu, üretim sonucu açığa çıkan atıklar, bu atıkların insan sağlığına ve 
çevreye olan etkileri, atık yönetim uygulamaları ile meyve yan ürünlerinden katma değerli yeni ürünlerin elde edilmesine 
yönelik gerçekleştirilen işlemler incelenmiştir. Ayrıca, oluşan atıklar ile mücadele etmek için farklı redüksiyon, geri kazanım 
ve yeniden kullanım stratejileri önerilmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Erdemli, Flavoid, Geri kazanım, Turunçgil atıkları.  
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1. Giriş 

Erdemli, Mersin İli’nin 6. büyük ilçesidir. TUİK 2017 
verilerine göre İlçe nüfusu 137.927 kişidir ve toplam il 
nüfusunun %7,69’una tekabül etmektedir. İlçe, tarım ve 
turizm faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. Tarım 
sektöründe özellikle turunçgil üretimi ve örtü altı sebze 
yetiştiriciliği yapıldığı görülmektedir. İlçe’nin yüz 
ölçümünün 53.491 ha’ı (%25’i) tarımsal arazi olarak 
kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada; Mersin İli Erdemli İlçesi’nin önemli 
geçim kaynaklarından olan turunçgil yetiştiriciliği, 
turunçgil üretiminin Dünya, Türkiye ve Mersin İli 
Erdemli İlçesi’ndeki mevcut durumu, turunçgil 
üretiminin çevresel etkileri, üretim sonunda oluşan atıklar 
ve özellikleri ile bu atıkların  farklı sektörlerde yeniden 
kullanımı konularında bilgi verilmiştir. Ayrıca, turunçgil 
üretimi ile açığa çıkan atıklar ile ilgili atık yönetimi 
üzerine alternatif öneriler sunulmuştur. 

 

2.Turunçgil Üretimi 

Turunçgiller, Rutaceae (Sedef otugiller) familyasının 
Citrus cinsine ait portakal, limon, mandalina, greyfurt 
(altıntop), turunç, bergamot vb. tanınmış türlerden oluşan, 
hoş kokulu, insan vücudunun beslenmesi, büyümesi ve 
gelişimi için gerekli olan zengin vitaminler, mineraller ve 
lifler içeren bitki topluluklarıdır [1].  

Turunçgil (Narenciye) ürünleri, Dünya’da en çok 
kuzeydoğu Hindistan ve Himalayaların sıcak güney 
yamaçları gibi tropikal bölgelerde yetişmektedir.  
Dünya’da 2016 yılında toplam 146.429.018 ton turunçgil 
üretimi olmuştur (Tablo 1). [2]. 
 
Tablo 1. Dünya’da turunçgil üretimi  

 
Türkiye, coğrafi konumu, iklim ve bitki örtüsü 

çeşitliliği ile tarımsal ürünlerin üretiminde Dünya 
pazarında büyük yere sahiptir. Uluslararası meyve 
ticaretinde üretim ve ihracat bakımından ilk sırada yer 
alan turunçgiller, ülkemizde en çok Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri’nde yetiştirilmektedir. Dünya Tarım Örgütü 
verilerine göre, Türkiye’de en fazla tarımı yapılan 
turunçgiller sırasıyla, limon (Citrus limon), portakal 
(Citrus sinensis), mandalina (Citrus reticulata) ve 
greyfurt (Citrus paradise)’dur. Türkiye portakal 
üretiminde Dünya’da 10., limon ve greyfurt üretiminde 
8., mandalina üretiminde ise 4. sıradadır [2]. Türkiye’de 
135000 hektar alanda yılda toplam 4.769.726 ton 

turunçgil üretimi yapılmaktadır (Tablo 2) [3]. 
 

Tablo 2. Türkiye’de turunçgil üretimi  

 
 
Mersin, Türkiye turunçgil üretiminin %22,7’sini 

karşılamaktadır. Portakal üretiminin % 16’ı, mandalina 
üretiminin %14’ü, greyfurt üretiminin %11’i ve limon 
üretiminin %57’i Mersin tarafından 
gerçekleştirilmektedir [4]. 

Erdemli İlçesi’nde ise TUİK verilerine göre 90000 
dekar arazide yılda yaklaşık 496000 ton turunçgil üretimi 
yapılmıştır [5]. Erdemli İlçesi, tek başına Türkiye limon 
üretiminin yaklaşık %65’ini karşılayarak bu üretim 
kapasitesi ile “Limonun Başkenti” ünvanını almıştır [11]. 

 
3.Turunçgillerin Yapısı 

 
Turunçgilin fiziksel yapısı dış (flavedo) kabuk, iç 

(albedo) kabuk, meyve yaprağı, meyve keseciği adı 
verilen posa kısmı ve çekirdekten oluşmaktadır (Şekil 1) 
[6]. Flavedo tabakasında, yağ hücreleri yer almaktadır. 
Hücreler tarafından üretilen yağ, turgor basıncı etkisi ile 
meyve içinde dengede kalmaktadır. Flavedo yüzeyine 
yüksek basınç etkisi uygulandığı zaman iç kısımdaki yağ 
kabuk yüzeyine çıkmaktadır. Flavedo tabakasının altında 
ise besin maddeleri ve meyve suyunu taşıyan beyaz 
renkli, iri hücreli albedo adı verilen damarlar 
bulunmaktadır Turunçgillerin rengi karotenoid ve 
flavonidlerden,  kokusu kabuktaki öz yağlardan ve tadı 
şeker, organik asit ve aromatik bileşiklerden 
kaynaklanmaktadır [12]. 

 

 
Şekil 1. Turunçgil meyvesinin yapısı 

 
Turunçgillerin kimyasal yapısı ise vitamin B,C, folik 

asit, potasyum ve pektin ile çeşitli biyoaktif bileşiklerden 
(askorbik asit, karotenoitler (likopen ve β-karoten), 
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limonoidler, flavanonlar (naringin ve rutinosidler), ve 
fonksiyonel gıdalar ile ilgili besin elementlerinden 
(tiamin, riboflavin, nikotinik asit/niasin, pantotenik asit, 
piridoksin, folik asit, biotin)  oluşmaktadır [1]. 

 
4. Turunçgil atıklarının çevresel etkileri 

 
Turunçgil (narenciye) işleme endüstrileri her yıl büyük 

miktarlarda atık üreterek çevre kirliliğine neden 
olmaktadır ve turunçgil kabuğu atıkları tek başına yaş 
meyve kütlesinin neredeyse % 50'sini oluşturmaktadır 
[6]. 

Narenciye meyvelerinin işlenmesi sırasında, katı, sıvı 
ve damıtma ürünlerini içeren farklı özellikte organik 
bitkisel atıklar oluşmaktadır. Katı atıklar, pres kekleri 
(kabuk), tohum, çamur ve çeşitli kalıntılardan 
oluşmaktadır. Sıvı atıklar, meyve atıksuyu, soğutma 
kanalı suyu, meyve yıkama atık suları, soyma ve bölme 
atık suları ve zeminden gelen suları içermektedir. 
Damıtık atıksular ise sitrik asit, pektin, narenciye 
pekmezi ve kabuklu yağ bitkilerinden çıkan sıvıları 
içermektedir [6]. 

Organik atık, bitki ve hayvan kaynaklıdır. Çöp deponi 
alanlarına taşınan evsel atıkların önemli bir bölümü 
(%60-65’i) organik atıklardan oluşmaktadır. 

Bitkisel atıklar evsel ve evsel olmayan olarak 2 gruba 
ayrılır. Turunçgil atıkları evsel olmayan bitkisel atık 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu atıklar, doğada 
mikroorganizmalar yardımıyla kolayca parçalanarak 
temel bileşenlerine ayrılmaktadır. 

Turunçgil atıklarının, özellikle su kütlesinin atıkları 
uygun bir şekilde seyreltmek için yetersiz olduğu 
durumlarda, göl, nehir, deniz vb. su kaynaklarına 
herhangi bir işlem uygulanmadan bırakılması, su 
kirliliğine ve sudaki canlı yaşamının tahrip olmasına,	
sağlık üzerine oldukça önemli faydaları bulunan 
polifenoller gibi biyoaktif bileşiklerin kaybına neden 
olmaktadır. 
Şehir kanalizasyon sistemine atılan atıklar arıtma 

tesislerinde işlem gördükten sonra alıcı ortama deşarj 
edilmektedir. Buna göre arıtma işlemine tabi tutulmadan 
doğaya bırakılan atıklar, yeraltı ve yüzey su kaynaklarını 
kirletebilir, arıtma tesislerindeki pompalara ve borulara 
zarar verebilir, kum yataklarını tıkayabilir ve birincil 
çökeltme tanklarında köpük oluşumu problemine neden 
olabilmektedir. 

Turunçgil atıklarını bahçe, kuyu, düzensiz depolama 
alanları gibi noktalara işlem görmeden boşaltmak, 
ağaçların yapraklarının dökülmesine, ağaçların kökleri 
etrafında ve toprakta oksijen kaybına, sera etkisi yaratan 
metan gazı üretimine sebep vermektedir. Bu durum 
özellikle turunçgil üretimi yapılan yerleşim yerlerindeki 
Belediyeler için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü, 
turunçgil atıklarının yapısında bulunan antioksidanlar ve 

biyoaktif bileşikler, toprakta bulunan mikrobiyal florayı 
öldürmekte ve toprak asitliğini arttırmaktadır. Bu 
nedenle, bu atıkların kimyasal yapılarında değişiklik 
meydana gelmeden önce hızlı bir şekilde işlenmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye’de ve Mersin İli Erdemli İlçesi’nde meyve 
atıkları; hayvan yemi ve gübre olarak kullanılmaktadır. 
Ülkemiz turunçgil ve atık kabuklardan yağ üretiminde 
önemli bir konuma sahip olmasına rağmen turunçgil 
kabuk yağlarını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Ticari 
değeri olan içeriğindeki biyoaktif bileşiklerin geri 
kazanımına yönelik çalışmalar ise halen yetersizdir. 

Turunçgil atıklarını uygun şekilde bertaraf etmek 
yüksek işçilik maliyeti nedeniyle çok zordur. Bir 
araştırmada; portakal ve turunç kabuklarının kabuk-
meyve oranının %15 olduğu bildirilmiştir [7]. Pazardan 1 
TL’ye alınan bir bitkisel ürünün atık kısmı iyi bir biçimde 
değerlendirildiği takdirde asıl fiyatının 5-10 misli değere 
ulaşabildiği görülmektedir [1]. Bu yüzden, geri dönüşüm 
ve geri kazanım yapılarak atık yönetiminin sağlanması, 
elde edilecek katma değeri yüksek bitkisel atıkların 
yeniden değerlendirilmesi için oldukça önemli bir 
basamaktır.  

Günümüzde bitkisel atıklar geri kazanım ile ilaç, 
kozmetik, parfümeri, gıda ve boya sanayinde hammadde 
ya da yardımcı madde olarak kullanılabilmektedir. 
Ekonomik değeri yüksek olan birçok bileşik ve ticari 
öneme sahip fitokimyasallar, turunçgil atıklarından 
verimli bir şekilde özütlenebilir ve çeşitli yollarla 
kullanılabilir.  

Türkiye ‘de yılda toplam 4.769.726 ton üretim sonucu 
715459 ton atık oluştuğu tahmin edilmektedir. Mersin 
portakal üretimi yılda 304000 ton (%16) olduğuna göre 
oluşan atık kabuk miktarı yılda 45 600 ton olarak 
hesaplanır. Türkiye’de kurutulmuş portakal kabuğunun 
100 g’I yaklaşık olarak 4 TL satış görmektedir. Buna 
göre; ülkemizde sadece portakal kabukları 
değerlendirildiğinde yaklaşık 1,82 milyar TL kazanç 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bir araştırmada; ortalama ağırlığı 100-120 g olan bir 
limondan 50-60 g kabuk çıktığı ve kabuktaki yağ 
oranının %5-7 arasında değiştiği belirtilmiştir [7,11]. Bu 
değerler baz alındığında; Erdemli ‘de ülke geneline göre 
yılda 1478616 ton limon üretimi yapıldığı varsayılırsa 
739308 ton atık kabuk oluşur ve bu atıkdan yaklaşık yılda 
51752 ton limon kabuğu yağı üretilebilir. Böylece, 4,14 
milyar TL gelir de sadece limon kabuğu geri 
kazanımından elde edilebilir. Bu verilerin, geçimini 
sadece turunçgil üretiminden karşılayan bölge halkına, 
ürününü katma değeri daha fazla olan kaynaklar elde 
etme adına ışık tutacağı ve bölge ekonomisinin 
gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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5. Turunçgil Atıklarının Farklı Sektörlerde 
Kullanımı 

 
 Son yıllarda, turunçgil atıklarının doğal kaynaklardan 

yeni beyazlatıcı fitokimyasallar, farmasötik önemi olan 
bileşikler içeren tüketici ürünlerinin üretimi için 
araştırmaları hız kazanmıştır.	 Bu nedenle, narenciye 
atıklarının gıda endüstrisinde, ilaç, kozmetik, kimya 
sanayi ve diğer alanlarda sistematik olarak 
değerlendirilmesi önemlidir. 

Turunçgil meyvesinin en önemli atığı olan kabuk 
kısmının toplam meyve ağırlığının yaklaşık %30-60’nı 
oluşturduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir [9,13,14]. 
Yapılan araştırmalarda meyve kabuklarının, toplam 
fenolik madde, mineral madde ve vitamin içeriğinin 
meyve ve meyve suyundan daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir [9,15]. Turunçgil kabuklarından elde edilen 
uçucu esansiyel yağlar, Genel Olarak Güvenli Kabul 
Edilen Gıda (GRAS) listesinde yer almaktadır ve 
antioksidan, antimikrobiyal gibi biyolojik aktivitelere 
sahip olup, meyve suyu kalitesinde oldukça önem arz 
etmektedir [8,10,16].	 

Kimya sanayinde, uçucu yağ ticaretinde narenciye ve 
nane yağları önemli bir paya sahiptir. Dünya uçucu yağ 
üretimi 45.000-50.000 ton civarında olup yaklaşık 1 
milyar $’lık bir değere sahiptir. Uçucu yağlar tarım 
sektöründe çevre dostu tarımsal ilaç yapımında 
kullanılabilmektedir. Bunun yanında, uçucu yağların 
doğal koku ve tat maddesi olarak gıda sanayinde 
kullanımı da hızla artmaktadır. Türkiye’de, uçucu yağ 
üretimi için kullanılabilecek hammaddelerin önemli bir 
kısmı atıl durumdadır. Portakal kabuğundan elde edilen 
tentür ve uçucu yağlarda yine ilaç yapımında 
kullanılmaktadır [5]. 

Yağların sıyrılan atıklardan uzaklaştırılması çok 
önemlidir. Çünkü yağlar fermantasyon ve bakteriyel 
ayrışmayı olumsuz etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada, 
portakal kabuklarında bulunan yağların mayalar için 
zehirli olduğu bildirilmiştir ve bunların birkaç yararlı 
bakterinin, maya ve küfün (Bacillus subtilis, 
Saccharomyces cerevisiae, Aspergillusawamorii) 
büyümesi üzerinde engelleyici etkiler sergiledikleri 
bulunmuştur [17]. 

Limon, yıl boyunca büyüyen, kabuk kısmında %95 d-
limonince zengin uçucu yağ taşıyan ve suyunda yaklaşık 
%5 oranında organik asit ( sitrik asit) içeren, pH değeri 2-
3 arasında değişkenlik gösteren ve özellikle Erdemli 
İlçesi’nde en fazla üretimi yapılan meyvedir. Sitrik asit, 
ucuz, biyolojik olarak parçalanabilen ve biyo-uyumlu bir 
bileşiktir.Limon kabuğu lignin, selüloz, hemiselüloz, 
pektin vb. esas bileşenleri içermektedir [11,12,18]. Limon 
kabuğunun kimyasal özellikleri Tablo 3’de verilmiştir 
[18]. 

Limonin; gıda endüstrisi, ilaç üretimi, kozmetik, 
temizlik ürünleri ve bitki koruma ürünü olarak, insektisit 
üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Limoninin aynı 
zamanda antikanser aktivitesinin de olduğu 
belirtilmektedir [10]. 
 
Tablo 3. Limon kabuğunun kimyasal içeriği 

 
Narenciye atıkları genelde lif ve gıda bileşenleri 

(Pektin ve müsilaj) elde etmek için kullanılmaktadır. 
Pektin, gıdalarda kıvam artırıcı, stabilize edici, jelleştirici 
ajan olarak, yara iyileştirici kanser hücrelerinin 
gelişmesini inhibe edici olarak ilaç endüstrisinde 
kullanılan beyaz renkli bir polisakkarittir. Üretimi için 
limon, portakal ve greyfurt kabukları kullanılmakta olup, 
bu materyaller %20-30 oranında pektin içermektedir [9].  

Sularda ağır metal, boya vb. kirleticilerin yarattığı 
kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarda da turunçgil 
kabukları düşük maliyetli, çevre dostu ve yüksek verim 
sağlayan maddeler olarak kullanılmaktadır. Bir 
araştırmada; atık limon kabukları ile sularda bakır (Cu 
(II)  )ağır metalinin kısa sürede (1-2 saat) % 99 verim 
elde edildiği raporlanmıştır [18]. 

 
6. Sonuçlar ve Öneriler 

 
Meyve atıklarının yönetimi, hem çevreye olan etkileri 

hem de bu atıkların ekonomik değeri nedeniyle toplum 
tarafından ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu 
nedenle, turunçgil yan ürünleri önemli bir potansiyel olarak 
görülmeli ve endüstrilerde geri kazanılarak 
değerlendirebilmelidir.  

Turunçgil atık uygulamalarının arttırılması, kurumların 
maliyetlerinin azalmasına, proses veriminin artmasına ve 
çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
yüzden, entegre ve sürdürülebilir atık yönetim stratejileri 
geliştirilmeli ve şirketler için yasal gerekliliklerle uyum 
içinde ekonomik olmalıdır. 

Turunçgil atıklarından ede edilen ikincil ürünler sağlıklı 
bir şekilde tüketicilere ulaşmalıdır. Ürünlerin sağlıklı ve 
belli kalite standartları içerisinde olması ve belli periyotlarla 
denetimlerinin yapılması sektörde faaliyet gösteren 
üreticilerin eşit şartlarda rekabeti ve toplum sağlığı 
açısından oldukça önemlidir. 
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Türkiye’de üretilen geri kazanılabilir atıkların yaklaşık 
%70’nin biyobozunur olduğu göz önüne alınırsa, yüksek 
katma değere sahip bitkisel atıkların değerlendirilmesi için 
gerekli girişimler başlatılmalıdır ve özellikle az gelişmiş 
ülkelerden yapılan ticaretin kayıt altına alınması gerekir. 
Bunun için farklı atık yönetim stratejileri uygulanabilir. 
Anaerobik arıtım ve kompostlaştırma gibi yöntemler dahil 
olmak üzere yeni teknolojiler kullanılabilir. Bu tür atık 
yönetim stratejilerinin geliştirilmesi, şirketler için ve yasal 
gerekliliklerle uyum içinde ekonomik olarak sürdürülebilir 
olmalıdır. Araştırmacılar, şirketler ve yasa düzenlemesi 
yapan kişiler gibi paydaşlar, entegre bir yaklaşım ile atık 
yönetimi için ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir 
stratejiler geliştirmelidir. 

Bitkisel esaslı mutfak atıklarının bileşiminin 
belirlenmesi, değerlendirilme olanaklarına göre ayrı 
torbalarda toplanmasının sağlanması gerekmektedir. 
Öğrencilere ve bölge halkına atık yönetimi anlatılmalı ve 
uygulamalı davranış biçimlerini kazandıracak eğitim 
verilmesi gerekmektedir.  

Kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak üzere doğal olarak 
yetişen bitki ve atıklarının biyoçeşitliliğe zarar vermeden 
bilimsel esaslara göre toplanması, kurutulması, 
paketlenmesi ve bitkisel atıkları değerlendirecek geri 
dönüşüm tesislerinin kurulması ve bu konu ile ilgili 
yapılacak çalışmalara ve projelere destek verilmesi 
gerekmektedir.  

Kısa, orta ve uzun vadede özellikle konutlarda, 
işyerlerinde ve sanayide bitkisel atıkların otomatik olarak 
doğrudan değerlendirme merkezine ulaşmasını sağlayacak 
altyapı tesislerinin kurulmasını zorunlu hale getirecek yasal 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
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Abstract 

Carob is the fruit of Ceratonia siliqua L. tree which grows in Mediterranean climate. The recommended daily intake is 
30- 45 g of dietary fiber for the one. Carob pod contains high dietary fiber depending on its fruit characteristics. Carob 
dietary fiber has been reported to have strong cholesterol-lowering and high antioxidative properties in humans and at 
the same time reduce fat and protein digestibility. In addition, due to the water holding capacity of this fiber, some food 
is added to investigate the effect of shelf life of food. In this study, studies on properties and utilisation of carob dietary 
fiber have been compiled. 
 
Keywords: Carob pod, Ceratonia siliqua L,dietary fiber 

 

 

Keçiboynuzu Meyvesi Diyet Lifinin Özellikleri Ve Kullanım Alanları 

Özet 

Keçiboynuzu, Akdeniz ikliminde yetişen Ceratonia siliqua L. türüne giren ağaçların bakla biçimindeki meyvesidir. 
İnsanların günlük olarak 30-45 g diyet lifi tüketmesi önerilmektedir. Keçiboynuzu meyvesi özelliklerine bağlı olarak 
yüksek oranda diyet lifi içermektedir. Keçiboynuzu diyet lifinin insanlarda güçlü kolesterol düşürücü ve yüksek 
antioksidatif özelliğe sahip olduğu ve aynı anda yağ ve proteinin sindirilebilirliğini de azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca bu 
lifin su tutma kapasitesi özelliğinden dolayı bazı gıdalara eklenerek gıdanın raf ömrüne etkisi araştırılmaktadır. Bu 
çalışmada, keçiboynuzu diyet lifinin özellikleri ve kullanımı hakkında yapılmış çalışmalar derlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ceratonia siliqua, Diyet lifi, Keçiboynuzu meyvesi 

 

Tablo 1. Keçiboynuzu Meyvesinin Diyet Lifi Oranı [1] 

Kaynak 

Ekşi ve 
Artık, 
1986  

Ekşi ve 
Artık, 
1986  

Albenell 
vd. 1991  

Karkacıer 
ve Artık, 
1995  

Yousif ve 
Alghzawi, 
2000  

Özcan vd. 
2007  

Lipumbu, 
2008  

Khlifa vd. 
2013 

Ülke Kıbrıs Türkiye İspanya Türkiye Ürdün Türkiye 
Güney 
Afrika Fas 

Kuru 
Madde 91,8 91,4 87,3 91,6 88,0 94,0 91,0 - 

Diyet lif  6,2 5,5 8,0 6,2 11,0 9,7 33,4 6,9 

 

1. Giriş 

Keçiboynuzu meyvesi baklagiller familyasından 

Ceratonia siliqua L. türüne giren ağaçların koyu kahve 
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renkli, yassı, uzun ve keçinin boynuzuna benzer, mineral 

ve şekerce zengin, bakla biçimindeki meyvesidir. 

Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü tüm tropik ve yarı 

tropik bölgelerde, ülkemizde ise Akdeniz ve Ege 

kıyılarında yetişmektedir. Türkiye 2993,6 hektar üretim 

alanı ile dünyada 6’ncı sırada yer almaktadır.  

 

Keçiboynuzu meyvesi yaklaşık %10 çekirdek ve %90 

meyve eti olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. 

Keçiboynuzu ürünlerinin kozmetik, boya, tekstil, matbaa, 

mobilya, petrol, kimya, ilaç ve gıda endüstrisinde geniş 

kullanım alanları mevcuttur. Yüksek şeker ve mineral 

kaynağı olan keçiboynuzu meyvesinin etli kısmı, 

doğrudan çerez ve yem olarak ya da keçiboynuzu unu, 

pekmezi, şeker şurubu, sitrik asit, laktik asit, etil alkol 

üretiminde kullanılmaktadır. Keçiboynuzu meyvesinin 

%5,5 – 33,4 oranında diyet lifi içerdiği tespit edilmiştir 

tTablo 1). Endüstriyel pekmez ve şurup üretimi gibi 

meyve şekerinin özütlendiği sektörlerde yan ürün olarak 

açığa çıkan meyve posasından fonksiyonel özeliklere 

sahip keçiboynuzu diyet lifi üretilmesi ve özelliklerinin 

belirlenmesi için yapılan çalışmalar her geçen gün 

artmaktadır [1]. Günümüzde bireyler tükettikleri gıdaların 

sadece doyurucu, besleyici ya da lezzetli olmasını değil 

aynı zamanda sağlığa ek katkı sağlamasını da 

beklemektedirler. Bu nedenle sağlıklı gıda seçiminde bir 

faktör olan diyet lifini, kaynakları ve özellikleri gün 

geçtikçe daha fazla araştırılmaktadır.  

 

2. Keçiboynuzu Meyvesi ve Diyet Lifinin Özellikleri 

 

Dünyanın birçok yerinde yetişen keçiboynuzu 

meyvesinin cins, bölge ve iklime bağlı olarak 6- 32 gr 

ağırlığında, 85- 177 mm uzunluğunda, 6- 24 mm 

genişliğinde (eninde) ve 6- 10 mm kalınlığında bir meyve 

olduğu belirtilmektedir. Keçiboynuzu meyvesi % 7,6- 

23,1 çekirdek ve % 76,9- 92,4 meyve eti olmak üzere iki 

ana kısımdan oluşmaktadır. Keçiboynuzu meyvesinin 

yüksek oranda (%84- 94) kuru madde, şeker (%45- 77),  

mineral madde (%2,2- 3,4)  ve (%6-33 diyet lifi); düşük 

oranda yağ (% 0,2- 1,2) ve protein (% 0,3- 7,6) 

içermektedir [1]. Bazı ülkelerin keçiboynuzu 

meyvelerinin diyet lif bileşimi Çizelge 1’de 

verilmiştir. Diyet lifi (besinsel lif) bitkilerdeki lignin ile 

insanlar tarafından sindirilemeyen polisakkaritlerin 

toplamı olarak tanımlanmakta olup pektin, selüloz, 

hemiselüloz, hidrokolloidler ve dirençli nişasta 

içermektedir. Sindirim sistemine sindirimdeki 

faydalarından dolayı beslenmede diyet lifi oldukça 

önemlidir [2]. İnsanların günlük olarak 30-45 g diyet lifi 

tüketmesi ve tüketilen bu diyet lifinin %30-50 sinin 

çözünebilir olması önerilmektedir. Diyet lifi suda 

çözünen (SDF) ( pektin, gum) ve suda çözünmeyen (IDF) 

(selüloz, hemiselüloz, lignin) olarak iki grupta 

sınıflandırılmaktadır.  Suda çözünür diyet liflerinin 

jelleştirici ve kalınlaştırıcı; suda çözünmeyenlerin ise 

şişme ve ağırlığının 20 katına kadar su absorblama 

özelliğinden dolayı diyet lifleri gıda katkısı olarak 

kullanılmaktadır [3]. Yapılan bir çalışmada enzimatik 

işlemle keçiboynuzu meyvesinden %6,8 i çözünür ve % 

32,6’sı çözünür olmayan diyet lifi üretildiği ve üretilen 

diyet lifinin ağırlıkça  %50’sini tanen ve proteinin 

oluşturduğu bildirilmiştir [4]. 

 

Diyet lifi  sindirim enzimlerine dayanıklı bir grup bileşen 

içermektedir. Diyet lifi bileşenlerinin bağırsak 

fonksiyonlarını düzenlenmesi, glikoz ve lipit 

metabolizması ve mineral absorbsiyonu üzerine çeşitli 

fizyolojik etkileri bulunmaktadır. Diyet lifi bileşenlerinin 

fizyolojik etkileri, fonksiyonel ve teknolojik özellikleri 

elde edildikleri bitkisel materyalin özelliğine bağlı olarak 

değişmektedir. Keçiboynuzu meyve etinin suda 

çözünmeyen kısmından oluşan keçiboynuzu diyet lifi 

içerdiği lignin, polifenoller ve yüksek antioksidan 

aktivitesinden dolayı kolesterol düşürücü, antioksidan 

gibi sağlık için oldukça faydalı görülmektedir. Ayrıca bu 

lifin su tutma kapasitesi/nemlendirici özelliğinden dolayı 

da bazı gıdaların raf ömrünü uzatacağı düşünülmektedir 

[5, 6]. Keçiboynuzunun pulp ve diyet lifi ayrıca 
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hipokolesterolamik özelliğe sahip olup farelerde kandaki 

kolesterolü düşürdüğü ve aynı anda yağ ve proteinin 

sindirilebilirliğini de azalttığı bildirilmiştir [7].  

Son zamanlarda araştırıcılar keçiboynuzu diyet lifinden 

polifenollerin izole edilmesi ve tanımlanması üzerine 

çalışmaktadırlar [1]. Keçiboynuzu meyvesinin fenolik 

asitleri içinde en baskın olanın gallik asit olduğu, 

keçiboynuzu meyvesinde 3270 mg/kg [8] ve keçiboynuzu 

diyet lifinde 1647 mg/kg [6] olduğu bildirilmiştir. Bir 

çalışmada. keçiboynuzu lifinin polifenol içeriğinin 

%41,76’sının gallik asitten oluştuğunu keçiboynuzunun 

içerdiği fenoliklerin antioksidant ve bazı enzimleri inhibe 

edici özelliğinin yanında bu fenoliklerin bazı hayvanlarda 

kanser önleyici özelliğinin de olduğu ve meyvenin 

içerdiği antioksidanlar nedeniyle keçiboynuzu diyet 

lifinin kemoterapi için kullanılmasının uygun olduğu 

belirtilmiştir. [9]. 

  

Keçiboynuzu lifinin buğday hamurunun viskoelastik 

özellikleri ve ekmeğe etkisinin incelenmiş ve hamurun 

özelliklerini artırdığı, ekmek hacmini azalttığı, ekmek 

kabuğunun yumuşak olmasını sağladığı ve ekmeklerin 

duyusal test yapan kişilerce kabul edilebilir bulunduğu, 

günlük ekmeğin lif içeriğinin keçiboynuzuyla artırılmasının 

mümkün olduğu bildirilmiştir. Kendi ağırlının 3-3,6 katı 

kadar su absorblama özelliğine sahip keçiboynuzu lifi 

ekmekten başka, kek, bisküvi gibi fırın ürünlerine de 

eklenmiş ve bu ürünlerin raf ömrünü artırdığı bildirilmiştir 

[10]. 

Keçiboynuzu meyvesi diyet lifi ve unu gibi ürünlerinin 

yüksek oranda fenolik bileşen içerdiği ve bundan dolayı 

antioksidant özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bir 

çalışmada keçiboynuzu diyet  lifinde 41 fenolik bileşen 

tanımlayıp miktarını tayin etmişler; flavonol-glikozidler 

ve çözünür tanenlerce zengin keçiboynuzunun içerdiği 

4142,4 mg/kg toplam fenolik bileşenin 448 mg/kg’ını 

gallik asidi de içeren çözünür fenoliklerin oluşturduğunu 

ve kavurma işlemi ile gallik asit oranının arttığı 

bildirilmiştir [11]. 

 

Keçiboynuzunun tanence zengin çözülmeyen diyet lifinin 

antioksidant ve antipolimirizasyon etkisiyle ayçiçeği yağı, 

zeytinyağı ve karışımlarının kızartma sıcaklığında ömrünü 

uzattığı, ısınan yağda oluşabilecek toksik bileşenlerin 

oluşumunu azaltabileceği tespit edilmiştir [12, 13]. 

Keçiboynuzu diyet lifinin DNA sentezini inhibe ederek 

kuvvetli anti-proliferatif etki gösterdiği ancak bu etkinin 

sanıldığı gibi gallik asidinden kaynaklı olmadığı çünkü 

gallik asidin DNA sentezine etkisi görülmediği 

bildirilmiştir [2]. Keçiboynuzu diyet lifli beslenmenin 

mineral absorpsiyonuna etkisi pektin, selüloz gibi liflerle 

karşılaştırıldığında;  farelerde kalsiyum, magnezyum ve 

demir absorpsiyonunu pektin ve selülozdan daha fazla 

düşürmediği tespit edilmiştir [14] 

 
3. Sonuçlar 

 
Meyve ve sebzelerin kabuk, zar, sap gibi kısımlarında 

bulunan diyet lifi bileşenlerinin bağırsak fonksiyonlarını 

düzenlenmesi, glikoz ve lipit metabolizması ve mineral 

absorbsiyonu üzerine çeşitli etkileri bulunmaktadır. 

İnsanların günlük olarak diyet lifi tüketmesi önerilmesine 

rağmen posa ya da lifçe fakir rafine gıdalarla beslenme 

sonucu, kabızlık, hemoroit, şişmanlık ve bazı kanser 

hastalıklarında artış olduğu bilinmektedir. Bu sonuçlar 

günümüzde diyet lifi kaynaklarına ve lifli beslenmeye 

ilgiyi artırmıştır.  

 

Keçiboynuzu meyvesi cins, bölge vb. özelliklerine bağlı 

olarak yüksek oranda (%5,5 – 33,4 ) diyet lifi 

içermektedir. Keçiboynuzu diyet lifi içerdiği lignin, 

polifenoller ve yüksek antioksidan aktivitesinden dolayı 

kolesterol düşürücü, antioksidan gibi sağlık için oldukça 

faydalı görülmektedir. Ayrıca bu lifin su tutma 

kapasitesi/nemlendirici özelliğinden dolayı da bazı 

gıdaların raf ömrünü uzatacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 

Agricultural wastes management has become a major issue in the last decade due to environmental and economical 
concerns. Generally, 20-50% of municipal solid waste come from fruit/vegetable waste in cities. About 2 480 million tons of 
fresh apple are produced per year in the Turkey. A minor portion of the apple pomace is used directly, without treatment, as 
animal feed supplement, but most is dumped in landfills. Pretreatment can reduce recalcitrance of biomass by breaking down 
the macroscopic rigidity of biomass, removing part of hemicellulose and lignin, which in turn improves the accessibility for 
cellulose and diminishes the crystallinity of cellulose In this study, the individual effects of ultrasonic (35 kHz and 53 kHz) 
and thermal (25, 40, 50, 60 °C) pretreatments on the different metals of apple pulp was separately tested. The metal 
concentration of apple pulp was evaluated in a laboratory setting under different temperature–time combinations. Highest 
aluminum concentration increase was observed at 35 kHz 50 °C 5th min. Decreases in aluminum concentration values are 
observed depending on the operation time. Highest magnesium concentration increase was observed at pH<2 50 °C 5th min. 
The increase in operating times caused the dissolution of metals to decrease. 

 
Keywords: Apple Pomace, Pretreatment, Dissolution, Metals 

Elma Posasındaki Çeşitli Metallerin Çözünmesinde Ön Arıtım Teknolojilerinin 
Etkileri 

Özet 

Son on yılda ekonomik ve çevresel kaygılardan dolayı tarımsal atıkların yönetimi önemli bir konu haline gelmiştir. Genel 
olarak meyve/sebze atıkları evsel katı atıkların %20-50 sini oluşturmaktadır. Türkiye de yılda yaklaşık 2 480 milyon ton elma 
üretilmektedir. Arıtım yapılmayan elma posalarının küçük bir kısmı hayvan yemi gibi doğrudan kullanılırken geriye kalan 
kısmı depolama sahalarına gömülmektedir. Ön arıtım yöntemleri ile biyokütlenin makroskopik sertliği ve selüloz kristalliği 
azalır, selülozun erişilebilirliği artar böylece lignin ve hemiselüloz uzaklaşır. Uygulanan ön arıtımlar elmanın yapısında 
bulunan metalleri de çözünür hale getirmektedir. Bu çalışmada, elma posasının yapısında bulunan farklı metallerin ultrasonik 
(35 kHz ve 53 kHz) ve termal (25, 40, 50, 60 °C) ön işlemlerin çözünmeye etkileri test edilmiştir. Elma posasındaki metal 
konsantrasyonun değişimleri, farklı sıcaklık-zaman kombinasyonları altında laboratuvar ortamında değerlendirilmiştir. Elma 
posasının yapısında bulunan alüminyum metali 35 kHz frekans da 50 °C sıcaklıkta 5 dakika işletme süresi sonunda en yüksek 
çözünmeye ulaştığı belirlenmiştir. İşletme süresine bağlı olarak alüminyum konstrasyonunda azalmalar olmuştur. Magnezyum 
konsantrasyonun da en fazla artış pH<2 kimyasal ön arıtımın 50 °C sıcaklığında 5. dakika işletme süresi sonunda elde 
edilmiştir. İşletme sürelerinin artması metallerin çözünmesinin azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Elma Posası, Ön Arıtım, Çözünme, Metaller 

 

1. Giriş 

Dünyanın pek çok yerinde sulardaki ağır metal kirliliği 
bugün dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan 
biri çevresel kirlenmeyi gidermek ve verimli arıtım 
yöntemlerini tespit etmektir [1]. Türkiye İstatistik Kurumu 
.(TÜİK) verilerine göre Türkiye de 28,7 milyon atık 
üretildiği ve bu atıkların %34’ nün mutfak atıkları olduğu 
belirtilmiştir. Evsel katı atıklar ve yemek atıklarının 2025 

yılında % 44-51 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 
Geçerli entegre katı atık yönetimi uygulandığı takdirde 
depolanacak gıda atıklarından önemli bir miktarda metan 
gazı üretilebilir.  Bu nedenle, organik atıklardan enerji 
üretim konuları bilimsel çalışmalar ilginç bir araştırma 
alanı haline gelmiştir [2]. 

   Meyve sebze atıkları genel olarak evsel katı atıkların 
%20-50 sini oluşturur [3]. Türkiye de 2013 yılında 3 128 
450 ton elma üretilmiştir [4] Bu tür atıkların arıtılması 
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ciddi çevre sorunları oluşturmaktadır. Bu çevre sorunları 
arasında sera gazı miktarının artması, düzenli depolama 
alanlarında yüksek konsantrasyonda sızıntı suyu oluşması, 
kararsız yanma koşulları sonucunda hava kalitesinin 
düşmesi, kötü koku salınımları olarak sıralanabilir [5]. 

   Ön arıtım, biyokütlenin makroskopik sertliğini 
parçalayarak biyokütlenin parçalanmasını zorlaştıran 
kısımları azaltılmasını sağlar. Selüloz kristalliğinin 
azalması ile selülozun erişilebilirliği artar böylece lignin 
ve hemiselüloz uzaklaştırılır [6]. Etkili bir ön arıtım 
aşağıda belirtilen gereksinimleri de karşılaması gerekir; 
i)Enzimatik hidroliz için monomerik şekerlerin oluşmasını 
artırması 
ii)Karbonhidrat kaybını en aza indirmesi 
iii) Anaerobik bakterilerin toksik yan etkisini en aza 
indirmesi [7]. 

   Her bir ön arıtımın avantajları ve dezavantajları vardır 
ve ideal bir ön arıtım yöntemi yoktur. Fiziksel ön arıtımlar, 
hemiselülozların hidrolizini artıran hücreler arası 
bileşenleri azaltarak parçacık boyutunu azaltır, yüzey 
alanını ve gözenek büyüklüğünü artırır [8]. 

Geçmiş yıllarda ultrasesin etkileri ile ilgili çalışmalar 
yapılmıştır. Hughes ve Nyborg, Alliger mikrobiyal 
hücreleri ile ultrases etkileşim mekanizmalarını 
incelemişler ve kısa bir süre ultrases dalgalarına maruz 
kalındığı durumlarda hücre duvarının inceldiğini 
gözlemlemişlerdir [9] 

Alkali ön arıtımı için NaOH, Ca(OH)2, KOH ve 
NH3*H2O gibi bazlar lignin, hemiselüloz ve selülozu 
uzaklaştırarak mikroorganizmaların ve enzimlerin daha 
kolay parçalayacağı lignoselülozik biyokütleye dönüştürür 
[10]. Alkali ön arıtım, karmaşık maddelerin çözünmesinde 
en etkili uygulamalarından biridir. Alkali ön arıtım, pratik 
olması kanıtlanmıştır bunun yanında nispeten düşük 
maliyetler, yüksek verim ve kolay kullanımı nedeniyle 
tercih edilmektedir [11]. 

Geçmişte yapılan çalışmalar incelendiğin kullanılan ön 
arıtım yöntemleri çamur susuzlaştırması ve biyokimyasal 
metan potansiyelini arttırıcı etkileri incelenmiştir [11-14]. 
Bildiğimiz kadarıyla elma posasına uygulanan ön 
arıtımların metallerin çözünmesindeki etkilerinin 
incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır.  

Bu çalışmada, %10 katı madde içeriğine sahip elma 
posalarının 25, 40, 50 ve 60 °C deki sıcaklıklarda 5, 15, 30 
ve 45 dakika işletme sürelerinde alkali ve ultrases ön 
işlemleri yapılmıştır. Her bir ön işlem sonunda 
çözünebilen magnezyum (Mg) ve alüminyum (Al) metal 
konsantrasyonlarının çözünme miktarları belirlenmiştir. 

 
2. Materyal ve Metot  
2.1 Ham Madde ve Özellikleri 

Bu çalışma da meyve suyu üretimi yapan fabrikanın 
üretim sonrası kalan atığı ham madde olarak kullanılmıştır. 
Alınan ham madde kısa bir süre zarfında laboratuvara 
getirilmiş ve bir kısmı 75 °C de etüvde (Memmert) 3 gün 
boyunca kurutulmuştur Kurutulan örnekler Arnica marka 
bıçaklı öğütücü kullanılarak 0,02 mm elek analizi yapılmış 

ve ön arıtımlar yapılana kadar ağzı sıkıca kapatılmış 
saklama kapları içine konularak +4 °C deki buzdolabında 
saklanmıştır. Diğer kısmı ise atık karakterizasyon 
çalışmaları yapmak üzere kullanılmıştır. Ham maddenin 
özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Ham Maddenin Başlangıç Değerleri 
 

Parametre Ortalama Değer 

pH 4,06 

Nem(%) 84,21 

Kül(%) 4,07 

Alüminyum(mg/L) 1,16 
Magnezyum (mg/L) 74,27 

 

2.2 Deneysel Prosedür 

Ultrases ön arıtımı %10 katı madde olan elma posaları 
250 mL erlen mayerlerin içerisine konularak oda 
sıcaklığın da (25 °C ) ve 40, 50 ve 60 °C deki sıcaklıklarda 
belirlenen işletme sürelerinde (5, 15, 30 ve 45 dakika) 
ultrases cihazı (Kudos) kullanılarak yapılmıştır. 
Kullanılan cihazın işletme seviyesine kadar saf su 
konulmuş 35 ve 53 kHz frekans da ses dalgaları ile 
çalışılmıştır.  

   Kimyasal ön arıtım çalışmalarında 0,5 M ve 2 M 
NaOH ve H2SO4 çözeltileri kullanılarak pH değerleri 
istenilen değerlere pH metre cihazı (Hach Lange, 
HQ411D) kullanılarak ayarlanmıştır. Çözelti 
hazırlanmasında kullanılan tüm kimyasallar Merck den 
%99 saflıkta olacak şekilde satın alınmış ve bütün 
çözeltiler damıtılmış su içinde hazırlanmıştır. İstenilen pH 
değerleri ayarlandıktan sonra istenilen sıcaklığa ve süreye 
ayarlanmış inhibitörlerin (Zhicheng) içerisine %10 katı 
madde içeriğine sahip örnekler konulmuş ve kimyasal ön 
işlemler gerçekleştirilmiştir. Bütün çalışmalar 3 tekrarlı 
olarak yapılmış ve ortalama değerleri yazılmıştır. 

 
2.3 Analitik Yöntem 

Standart yöntemler belirtilen şekilde örneklerin pH, nem 
miktarı ve kül miktarı belirlenmiştir (APHA 1998). Ham 
ve ön işlemlerden geçirilen örnekler 3500 rpm dönüş 
hızında 30 dakika santrifüj edildikten sonra 0.45 µm 
gözenek çapındaki filtreler (Millipore) yardımı ile 
süzülmüş ve süzüntü suyunda ağır metal analizleri İndüktif 
olarak Birleştirilmiş Plazma (ICP) (Perkinelmer, Optima 
2100 DV) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. 
 
 
 
 
3. Sonuç ve Tartışmalar 
3.1 Ön Arıtım Yöntemlerinin Alüminyum Metalinin 

Çözünmesine Etkisi 
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%10 katı madde içeren elma posalarına belirlenen 
işletme sürelerinde sıcaklıklarda uygulanan çeşitli 
frekanslardaki ultrases ön arıtımı sonucunda alüminyum 
metalinin çözünmesindeki değişimler Şekil 1. ve Şekil 
2.’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. 35 kHz Ultrases Ön Arıtımın Alüminyum 

Konsantrasyonuna Etkisi (mg/L) 
 

50 °C sıcaklığa kadar sıcaklık artışı çözünmüş 
alüminyum miktarını artırmıştır. Bununla birlikte ön 
arıtım çalışmalarında işletme süresinin artması 
çözünmenin azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir.  En 
yüksek çözünme 50 °C sıcaklıkta 5. dakikadaki işletme 
süresinde uygulanan ultrases ön arıtımı sonunda elde 
edilmiştir. Ultrases ön arıtımın frekansı 53 kHz olduğunda 
alüminyum metalinin çözünmesindeki değişimler Şekil 2. 
de gösterilmiştir  

 
Şekil 2. 53 kHz Ultrases Ön Arıtımın Alüminyum 

Konsantrasyonuna Etkisi (mg/L) 
 

53 kHz frekans da belirlenen işletme sürelerinde ve 
sıcaklıklarda uygulanan ön işlemlerde 35 kHz frekanstaki 
ultrases ön işleminde elde edilen sonuçlara benzer özellik 
gösterdiği gözlenmiştir. Bu duruma ek olarak çözünen 
alüminyum metal konsantrasyonu 12,78 mg/L değerlerine 
kadar düşmüştür.       Bu frekansta da en yüksek çözünme 
50 °C sıcaklıkta 5. dakikadaki işletme sürelerinde elde 
edilmiştir.  Kimyasal ön arıtımlarının etkilerinin 
belirlenmesi için diğer ön arıtım çalışmalarında uygulanan 
sıcaklık ve işletme süreleri kullanılmıştır. Asit ilavesi %10 

katı madde içeren elma posalarının pH değerleri 2’nin 
altına düşürülmüştür. Alüminyum metalindeki değişimleri 
Şekil 3. de gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. pH<2 Asit Ön Arıtımın Alüminyum Konsantrasyonuna 

Etkisi (mg/L)  
 

pH<2 ön arıtım çalışmaları sonucunda sıcaklığın artması 
çözünmesinin lineer bir şekilde artmasına neden olmuştur. 
İşletme süresinin artması 25 °C,  40 °C ve 50 °C 
sıcaklıklarda alüminyum metalinin çözünmesinde 
azalmalara sebep olmuştur. En yüksek çözünme değeri 
18,03 mg/L olarak 60 °C 5. dakikada elde edilmiştir.  0.5M 
NaOH ilavesi ile pH 5 çıkarılması ile yapılan alkali ön 
arıtım çalışmalarının sonuçları Şekil 4’de verilmiştir. 

 
Şekil 4. pH 5 Alkali Ön Arıtımın Alüminyum 

Konsantrasyonuna Etkisi (mg/L)  
 

pH 5 ön arıtımı sonucunda hem sıcaklık hemde işletme 
süresindeki artış metalin çözünmesine azalmalara sebep 
olduğu belirlenmiştir. En yüksek alüminyum metali 25 °C 
5. dakikada (14,74 mg/L), en düşük konsantrasyon değeri 
ise 60 °C 45. dakikada (10,46 mg/L) elde edilmiştir. 

 

 

 

3.2 Ön Arıtım Yöntemlerinin Magnezyum Metalinin 
Çözünmesine Etkisi 

%10 katı madde içeren elma posasının suya geçebilen 
magnezyum metal konsantrasyonuna ultrases ön arıtımın 
etkisi Şekil 5. ve Şekil 6’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 5. 35 kHz Ultrases Ön Arıtımın Magnezyum 

Konsantrasyonuna Etkisi (mg/L) 
 

En yüksek magnezyum metalinin çözündüğü şartlar, 50 °C 
de 5. dakikada 23,48 mg/L olarak elde edilmiştir. 
Konsantrasyonun en düşük olduğu şartlar ise 25 °C de 45 
dakika sonunda elde edilmiştir. 25 °C, 40 °C ve 50 °C 
sıcaklıklarda metalin çözünmesi ön arıtım süresine bağlı 
olarak azalmalar olduğu belirlenmiştir.  Kudos marka 
ultrases cihazı kullanılarak ve ses dalgalarının yayılması 
için taşıyıcı ortam olarak saf su kullanılarak benzer şartlar 
altında ultrases ön işleminin frekansı 53 kHz 
çıkartıldığında magnezyum metalinin çözünmesinde 
meydana gelen değişimler Şekil 6’ da verilmiştir. 

 
Şekil 6. 53 kHz Ultrases Ön Arıtımın Magnezyum 

Konsantrasyonuna Etkisi (mg/L) 
   Şekil 6. da görüldüğü gibi, en yüksek değerleri 50 °C de ön 
arıtımlarda elde edilmiştir. En düşük konsantrasyonlar ise 25 °C 
de elde edilmiştir. Bütün sıcaklıklarda işletme süresi artması 
çözünmüş magnezyum metalinin konsantrasyonun azaldığı 
belirlenmiştir. Asit ilavesi ile pH değerinin düşürülmesiyle elde 
edilen sonuçlar Şekil 7. de verilmiştir. 
 
 
 
 

 
Şekil 7. pH<2 Asit Ön Arıtımın Magnezyum Konsantrasyonuna 

Etkisi (mg/L)  
 

Sıcaklığın çözünmeyi artırdığı belirlenmiştir. İşletme 
zamanı ise çözünmeyi azaltmıştır. 25 °C de işletme 
süresinin artması ile 25,38 mg/L değerlerinde olan 
magnezyum konsatrasyonu, 45. dakika sonunda 24,42 
mg/L kadar düşmüştür. 50 °C sıcaklık için 30,65 mg/L 45. 
dakika sonunda 26,87 mg/L seviyelerine düşmüştür. En 
yüksek çözünme 60 °C sıcaklıkta 5. dakikada elde 
edilmiştir.  

   Baz ilavesi ile pH değerleri 5’ e çıkartılarak yapılan ön 
arıtım çalışmalarından elde edilen sonuçlar Şekil 8’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 8. pH 5 Alkali Ön Arıtımın Magnezyum 

Konsantrasyonuna Etkisi (mg/L)  
 

3. Sonuçlar 

   Elma posasının yapısında bulunan alüminyum ve 
magnezyum metallerinin ultrases ve kimyasal ön arıtım 
işlemlerinden sonra sıcaklık ve süreye bağlı olarak 
değişimleri incelenmiştir. Alüminyum metalinin 
çözünmesinde düşük frekanslı ultrases ön işlemi (35kHz) 
diğer ön arıtımlar ile kıyaslandığında daha etkili olduğu 
belirlenmiştir. Çözünmeye en az etki eden ön arıtım 
yöntemi ise kimyasal ön arıtım yöntemidir. Alüminyum 
metalinin işletme süresindeki artışa bağlı olarak 
çözünmesinde azalmalar görülmüştür.  
   Magnezyum metalinin çözünmesinde kimyasal ön arıtım 
işlemlerin daha etkin olduğu belirlenmiştir. En yüksek 
çözünme pH<2 de 60 °C sıcaklıkta 5 dakikalık işletme 
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süresi sonunda elde edilmiştir.  Her iki metal içinde işletme 
sürelerinin artması metal çözünmesinin azalmasına neden 
olmuştur. 
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Abstract 

The lemon tree (Citrus lemon), which has important distribution areas in different regions of the world, is grown in the 
Mediterranean region, especially Mersin (Erdemli) and Hatay.  In this study, some wood characteristics of the lemon tree, 
which have not been studied enough so far, have been investigated.  At the end of the study, the density of the lemon wood 
was calculated as 0.795 g/cm3, the compression strength 56 N/mm2, the bending strength 80 N/mm2, the elastic modulus 5297 
N/mm2 and the Janka hardness as average 82 N/mm2. These properties which are effective in the usage areas of wood material 
are compared with some other tree species. Taking into account these characteristics, it was evaluated the use areas of this tree 
in the context of literature information. On the basis of the data obtained at the same time, it has been focused on what could 
be the new using areas of the lemon tree under the light the current information.  
 

Keywords:  Erdemli, Lemon Tree, Wood Properties  

 

 
Limon Ağacının Bazı Odun Özellikleri ve Kullanım Alanları 

Özet 

Dünya’nın farklı bölgelerinde önemli yayılış alanlarına sahip olan Limon ağacı (Citrus limon), Akdeniz yöresinde özellikle 
de Mersin (Erdemli) ve Hatay illerimizde yetişir.  Bu çalışmada, odun özellikleri üzerinde bugüne kadar yeterli çalışma 
bulunmayan Limon ağacının bazı odun özellikleri araştırıldı. Araştırma sonunda, limon odunun yoğunluğu 0.795 g/cm3, 
basınç direnci 56 N/mm2, eğilme direnci 80 N/mm2, elastikiyet modülü 5297 N/mm2 ve Janka sertlik (ortalama) 82 N/mm2 
olarak hesaplandı. Ağaç malzemenin kulanım alanlarında etkili olan bu özellikler diğer bazı ağaç türleri ile karşılaştırıldı. Daha 
sonra araştırılan bu özellikler de dikkate alınarak, literatür bilgileri eşliğinde bu ağaç türümüzün kullanım alanları üzerinde 
değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda elde edilen verilere dayanılarak, limon ağacı mevcut kullanım alanları ile birlikte söz 
konusu tespitler ışığı altında yeni kullanım alanlarının neler olabileceği hususları üzerinde duruldu 
 

Anahtar Kelimeler: Erdemli, Limon ağacı, Odun Özellikleri,  

 

1. Giriş 

Limon ağacı (Citrus limon L.), Dünya’nın farklı 
bölgelerinde önemli yayılış alanlarına sahiptir. Asli olarak, 
dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinde iyi yetişen 
küçük, dikenli bir ağaçtır [1]. C. limon'un diğer narenciye 
türleri arasında bir melez olarak ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. Güneydoğu Asya ve Çin'de uzun bir 
kültivasyon geçmişi vardır, ancak Roma döneminde 
Roma'ya varmış ve 16. yüzyılda Yeni Dünya'ya 
getirilmiştir. Limon ağacı 6 m'ye kadar büyür ve geniş 
dikenler vardır. Yapraklar koyu yeşil, kösele ve yaprak 
dökmeyen, dikdörtgen, eliptik veya oval ve 14 cm 
uzunluğundadır; diğer bazı narenciye türlerinin aksine, 
yaprak sapları (yaprak sapları) kanatlı değildir veya sadece 
dar kanatlıdır [2, 3]. Limon önce Akdeniz havzasında 

yetiştirilmeye başlanmış ve sonra Güney Afrika, Güney 
Amerika. Kuzey Amerika, Avustralya ve dünyanın diğer 
ülkelerine yayılmıştır [4]. Türkiye’de ise Limon ağacı, 
Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde özellikle de 
Mersin (Erdemli) ve Hatay civarlarında yetişir. Işığı sever, 
25 ila 40 oC sıcaklıklarda, hafif, derin, drenajı iyi, kumlu-
tınlı veya killi tınlı, taban suyu seviyesi 1,5 m’nin altında, 
pH’ı 5,5-6 olan humusça zengin topraklarda daha iyi 
gelişir. Buna karşın ağır killi topraklarda yetişmezler [5, 6, 
7]. Limon ağacı, yıl boyunca büyümeyi sürdürür ve kışın 
yapraklarını dökmez. 

Anatomik yapı olarak, dağınık traheli yıllık halkalı bir 
ağaçtır. Yılhalkaları belirgindir ancak kesin çizgilerle 
birbirlerinden ayrılmaz. Yüzey, saten kumaş gibi parlaktır. 
Lifleri genellikle düz, bazen dalgalıdır. İlkbahar ve yaz 
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odunları arasında renk farkı bulunmaz. Trahelerin bazen 
değişik yönlerde yığılmasından dolayı canlı lif desenleri 
oluşturur. Özışınları çok belirgindir. 

Öz odunu belirgindir ve türüne göre yeşilimsi sarı, açık 
sarı, kanarya sarısı, altın sarısı renklerden oluşur. Diri 
odun, beyaz ile sarı beyaz arasında değişir.   

Bu çalışmada, odun özellikleri üzerinde bugüne kadar 
yeterli çalışma bulunmayan Limon ağacının bazı odun 
özellikleri araştırılacaktır.  Daha sonra araştırılan bu 
özellikler de dikkate alınarak, literatür bilgileri eşliğinde 
bu ağaç türümüzün kullanım alanları üzerinde 
değerlendirmeler yapılacaktır. 
 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada materyal olarak Erdemli (Mersin) 
yöresinden temin edilen Limon ağacı (Citrus limon L.) 
odunları kullanılmıştır. Testler başlamadan önce deneme 
ağaçlarından, yoğunluk, eğilme, elastikiyet modülü, liflere 
paralel basınç direnci ve Janka sertlik değeri örnekleri ilgili 
standartlara uygun olarak hazırlanmış ve % 65 bağıl nem ve 
20 oC sıcaklıkta hava kurusu rutubet derecesine (% 12) 
ulaşana kadar klimatize edilmiştir. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen testler esas 
alındıkları standarda göre aşağıda sıralanmıştır; 

-Yoğunluk:  TS 2472 (1976) 
-Liflere paralel basınç direnci:  TS 2595 (1977) 
-Statik eğilme direnci: TS 2474 (1976) 
-Elastikiyet modülü:  TS 2478 (1976) 
-Janka sertlik direnci:  TS 2479 (1976) 

 
3. Bulgular ve Tartışma 

Limon ağacı odun örnekleri üzerinde laboratuvarlarda 
uygulanan testler sonucu elde edilen istatistik analiz 
sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.  
 
Tablo 1. Limon odununun bazı fiziksel ve mekanik özellikleri 

Özellikler NS 𝑿 Ss S2 xmax-
xmin 

HKY (g/cm3) 100 0.795 0.0594 7.49 0.262 
BD (N/mm2) 50 56.2 11.692 20.82 54.4 
ED (N/mm2) 25 79.6 8.759 11.00 39.5 
EM (N/mm2) 25 5297.1 778.75  14.70 2103.4 

JS  
Enine (N/mm2) 25 111.8 11.573 10.35 63.2 
Radyan (N/mm2) 25 70.7 4.404 6.23 19.1 
  Teğet (N/mm2) 25 63.0 4.910 7.79 18.3 

 
Tablo 1 incelendiğinde, Limon odununun hava kurusu 

yoğunluğunun oldukça yüksek bir değere (0.795 g/cm3) 
ulaştığı görülür. Bu yüksek yoğunluk değerine paralel olarak 
limon ağacında ölçülen mekanik özelliklerin de yüksek 
değerlere ulaşması beklenebilir. Bu değerlendirmeler 
ışığında, limon ağacında statik eğilme direnci 79.6 N/mm2, 
eğilmede elastikiyet modülü 5297.1 N/mm2,  liflere paralel 
basınç direnci 56.2 N/mm2 ve Janka sertlik değeri (Ort: 81.8 
N/mm2) de liflere paralel yönde 111.8 N/mm2 ve liflere dik 
yönlerde  (radyan) 70.7 N/mm2, (teğet) 63 N/mm2 olarak 

hesaplanmıştır. 
Limon ağacına ait bazı odun özellikleri, bir değerlendirme 

yapılabilmesi amacı ile diğer bazı ağaç türleri ile Tablo 2’de 
kıyaslanmıştır. 

 
Tablo 2. Limon odununun (mekanik) özelliklerinin bazı ağaç türleri 

ile mukayesesi. 

Özellikler HKY 
(g/cm3) 

BD  
(N/mm2) 

ED  
(N/mm2) 

JS  
(N/mm2) 

Kaynak 
Numarası 

Citrus limon 0.795 56.2 79.6 81.8 - 
Fagus 
orientalis 0.631 60.6 120.4 - [8] 

Pinus brutia 0.550 41.9 59.0 32.8 [9] 
Quercus 
robur 0.776 60.2 100.7 89.3 [10] 

Pinus nigra 0.560 47.9 109.5 30.7 [11] 
Olea 
Europaea 0.860 53.2 64.4 - [12] 

 
Tablo 2’de yer ağaç türleri ile limon ağacının özellikleri 

karşılaştırıldığında, oldukça yüksek direnç değerlerine sahip 
olduğu görülmektedir. Yoğunluk değerinin yüksek olması 
direnç değerlerininim de artmasında önemli bir etkiye 
sahiptir. Özellikle orman ürünleri sanayimizin kullanılan en 
değerleri yerli ağaç türlerinden olan meşe (Q. robur) ile yakın 
özelliklere sahip olması limon ağacı için hayli manidar bir 
durumdur. 
 
3.1. Yoğunlukla direnç değerleri arasındaki ilişki 
 

Limon odununda, liflere paralel basınç direnci ile 
yoğunluk arasındaki ilişkiye ait grafik Şekil 1’de verilmiştir. 
Şekil 1’deki grafiğe ait eğim çizgisi ve hesaplanan doğrunun 
denklemi dikkate alındığında, yoğunluk ile basınç direnci 
arasında doğrusal artan kuvvetli bir ilişkinin (R2: 0.58)  
varlığı görülmektedir. Bu tespit genel olarak yoğunluk ile 
liflere paralel basınç direnci arasındaki ilişki ile uyumludur 
[13]. 
 

 
Şekil 1. Basınç direnci ile yoğunluk arasındaki ilişki 
 
Limon ağacında eğilme direnci ile yoğunluk arasındaki 

ilişkinin gidişine ait eğim çizgisi ve doğrunun denklemi Şekil 
2’deki grafikte görülmektedir. 
 

y	=	162,86x	- 78,205
R2:	0.58

30

50

70

90

0,725 0,775 0,825 0,875 0,925 0,975

Ba
sın

ç	d
ire

nc
i	(
n/
m
m

2 )

Yoğunluk	(g/cm3)

153



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

 
Şekil 2. Eğilme direnci ile yoğunluk arasındaki ilişkinin grafiği 

 
Şekil 2’de verilen grafik incelendiğinde, eğilme direnci ile 

yoğunluk arasında zayıf doğrusal artan bir ilişkinin varlığı 
(R2: 0.02) görülmektedir. Ancak bu ilişki basınç direnci ve 
Janka sertlik kadar kuvvetli oluşmamıştır. Bilindiği gibi 
yoğunluk odunda mekanik özelliklerin tamamını olumlu 
etkilemektedir.  Fakat etki derecesi ve yönü ağaç türlerine ve 
örneklerin durumuna göre farklılık gösterebilmektedir [14]. 
Şekil 3, Janka sertlik ile yoğunluk arasındaki ilişkiye ait 

eğim çizgisi ve doğrunun denklemini göstermektedir. Şekil 
3’teki grafikten de görüleceği üzere, yoğunluk ile Janka 
sertlik arasındaki ilişki doğrusal artan ve oldukça da 
kuvvetlidir(R2: 0.57). Bu değerlendirme diğer ağaç türleri 
için yapılan çalışmalarla da örtüşmektedir [15]. 

 

 
Şekil 3. Janka sertlik ile yoğunluk arasındaki ilişkiye ait eğim çizgisi 
 
3.2. Limon odunun bazı kullanım alanları 
 

Odunu, ipek ağacı, atlas ağacı, saten ağacı gibi isimlerle 
de piyasaya sürülür. Portakal ve greyfurt ile 
karşılaştırıldığında, limon ağacı oldukça hassastır. Odunu, 
çok ağır, sert ve sıkı yapılıdır. Değişen iklim şartlarına 
dayanıklıdır. Kırılgandır. İşlemesi zordur. Fakat temiz ve 
ipek parlaklığında yüzey verir. İşlenirken kendine özgü, 
baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organlarını rahatsız 
eder. Çok iyi verniklenir ve görünüşü canlılık kazanır. 
Fiziksel etkilere dayanıklıdır. 

Masifi, sanat değeri üstün mobilyaların yapımında, salon 
takımlarında, tornalı ve kakmalı işlerde, kaplaması ise 
değerli mobilyalar ve süsleme işleri için kullanılır. Aynı 
zamanda, limon ağacının odununun yakacak ve odun 
kömürü olarak ticareti de yapılır [16].  

Limon odununun, özellikle kullanmadan ve yanmadan 
önce kurutulması gerekir. Narenciye odunları (Limon ağacı 

dahil), normal şartlarda açık havada yaklaşık olarak 3 ila 6 
aylık bir periyotta hava kurusu hale (% 12) gelebilir. 
Kurutulmuş narenciye ağacı sarımsı beyaz renktedir. O ince 
tekstürlü bir sert ağaçtır. Yarılması kolaydır, issiz bir şekilde 
yanar. Yanma sırasında patlama (çıtlama) olmaz ve az 
duman çıkararak yumuşak ağaçlardan daha uzun süre ile 
yanar. Narenciye odunu, kamp ateşleri ve mangal kömürü 
için uygundur. Ayrıca narenciye ağacından mobilyalar, 
yürüyüş çubukları, dolaplar ve oymacı blokları da 
yapılmaktadır [17]. 
 
4. Sonuçlar 

Limon odunu örneklerinde yapılan fiziksel ve mekanik 
testler sonucunda, hava kurusu yoğunluk değerinin 0.795 
g/cm3, liflere paralel basınç direnci 56.2 N/mm2, eğilme 
direnci 79.6 N/mm2, elastikiyet modülü 5297.1 N/mm2 ve 
Janka sertlik değeri; liflere paralel yönde 111.8 N/mm2 ve 
liflere dik yönlerde  (radyal) 70.7 N/mm2, (teğet) 63 N/ mm2 
olarak ölçülmüştür.  

Bildiri kapsamında test edilen mekanik özellikler ile hava 
kurusu yoğunluk değerleri arasında doğru orantılı artan bir 
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
Limon ağacının başlıca kullanım alanları, sanat değeri üstün 
mobilyaların yapımında, salon takımlarında, tornalı ve 
kakmalı işlerde, kaplaması ise değerli mobilyalar ve süsleme 
işleri ile birlikte yakacak ve mangal kömürü olarak 
sayılabilir. 

 
Kısaltmalar 

BD :Basınç Direnci 
oC :Santigrat Derece 
ED :Eğilme Direnci 
EM : Elastikiyet Modülü 
HKY :Hava Kurusu Yoğunluk 
JS :Janka Sertlik 
NS :Numune Sayısı 
N :Nivton 
mm2 :milimetre 
Ss :Standart Sapma 
S2 :Varyans 

𝑋  :Aritmetik Ortalama 
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Abstract 

Mersin is one of the most important province of Turkey. Erdemli is one of the most important disrict of Mersin. It has a 
huge cultural and historical heritage within its social structure. Erdemli is surrounded by Mediterranean Sea on the south, 
Karaman on the north, and Silifke on the west. 

It was aimed to analyse socio-political structure of Erdemli at the basis of the results of Turkish Local elections from the 
beginning of the third millennium up to date. In addition to that, the changes in the political structure within the recent history 
of Erdemli County was investigated too. Documentary and historical research techniques were used to realize the study. The 
records, documents and data sets of the related institutions and organizations, especially the archives of the Turkish Statistical 
Institute and the Supreme Board of Elections were used. The secondary data analysis techniques were applied. The findings 
were used to understand the formation of the socio-political structure in Erdemli and the distribution of the political power to 
the political spectrum. Also the regularities of change from the beginning of the third millennium to the present were 
investigated. Furthermore, the meaning of the findings in relation to the Mersin province and overall Turkish society was 
discussed. 
Keywords: Erdemli, Mersin, Political Structure of Erdemli, Turkish Local Elections, Political Structure, Turkish Society, Political Structure 

of Turkey.  

 

Geçmişten Geleceğe Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Erdemli’nin Siyasi Yapısının 
Sosyolojik Tahlili 

 

Özet 

Mersin, toplumsal ve ekonomik açıdan yalnızca Türkiye’nin en önemli illerinden biridir. Erdemli de Mersin’in önemli 
ilçelerinden biridir. Köklü bir tarihi geçmişi bünyesinde barındıran Erdemli’nin doğusunda Mersin, batısında Silifke, 
kuzeyinde Karaman ili ve güneyinde Akdeniz’in yer aldığı Erdemli, 1954 yılında ilçe olmuştur. İlçe ekonomisi içinde tarım 
ve turizm en önemli paya sahiptir. 

Bu araştırmada, Erdemli ilçesinin siyasi yapısı ve bu yapıda yakın tarihimizde yaşanan değişimin, sosyolojik olarak 
incelenmesi hedeflenmiştir. Tarihsel bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek bu çalışmada, temel veri kaynağı olarak yerel seçim 
sonuçları seçilmiştir. Zaman kesiti olarak ise Üçüncü bin yılın başlangıcından günümüze geçen zaman dilimi seçilmiştir. 
Çalışmada TÜİK ve YSK ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve veri setleri, ikincil veri analizi tekniği 
kullanılarak Erdemli’de siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün toplumsal yelpazeye dağılımı ve 1990’lı yılların sonundan 
günümüze değişim düzenlilikleri araştırıldı. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların Mersin ili ve 
Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, Mersin, Erdemli’nin Siyasi Yapısı, Yerel Seçimler, Siyasi Yapı, Türkiye’nin Siyasi Yapısı, Türk Toplumu. 

 

1. Giriş 

Mersin, sosyo ekonomik ve kültürel açıdan Akdeniz 
Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en önemli illerinden biridir. 
2018 yılı TÜİK-ADNKS verilerine göre Mersin ilinin 
2017 yılı nüfusu 1.793.931 kişidir. Mersin il Merkezine 37 

km uzaklıkta yer alan Erdemli ilçesinin, 2018 yılı TÜİK-
ADNKS verilerine göre, 2017 yılı toplam nüfusu 137.927 
kişidir. TÜİK’in en güncel verilerine göre, bu nüfusun 
68.954’ünü kadınlar ve 68.973’ünü erkekler teşkil eder. 

Erdemli, potansiyel olarak, tarım ve turizm alanında, 
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Türkiye’nin en önemli yerleşim birimlerinden birini teşkil 
eder. Yazlıkçı turizmin oldukça yaygın olduğu ilçede, 
turizm sezonunda nüfus katlanarak artar. Erdemli, Mersin 
şehrinin batısında yer alır. 1954 yılında ilçe statüsü 
kazanan Erdemli (Erdemli Kaymakamlığı, 2018), 
güneyden Akdeniz ile çevrelenmiş durumdadır. İlçe, 
batıdan Silifke ilçesi ile komşudur. Kuzeyde ise Karaman 
ve Konya illeri ile sınır komşuluğu yapar. Akdeniz 
ikliminin hüküm sürdüğü bölgede, hemen her türlü sebze 
ve meyve üretimi mümkündür. 

Erdemli, Mersin ilinin öteki ilçeleri gibi, çok 
büyük bir tarihi, doğal ve kültürel zenginliğe ev 
sahipliği yapar. Bu araştırmada, yalnızca Akdeniz 
Bölgesi ve Mersin açısından değil, Türkiye açısından 
çok büyük bir öneme haiz Erdemli ilçesinin siyasi 
yapısı ve bu yapıda yakın tarihimizde yaşanan 
değişimin, sosyolojik olarak incelenmesi 
hedeflenmiştir. 
 
2. Yöntem 

Bu çalışmada, Mersin’in en güzel ilçelerinden biri olan 
Erdemli’nin siyasi yapısı araştırma konusu olarak 
belirlendi. Tarihsel bir bakış açısı ve betimleyici-deskriptif 
sosyolojik araştırma türünde gerçekleştirilen çalışmada, 
temel veri kaynağı olarak yerel seçim sonuçları kullanıldı. 
Zaman kesiti olarak ise üçüncü bin yılın başından 
günümüze kadar geçen zaman dilimi seçildi. Araştırmada 
temel veri kaynağı olarak TÜİK (2018) ve TODAİE-
YerelNet (2018)’in verileri esas alındı. Çalışmada TÜİK 
ve YSK ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt ve 
belgeleri kullanılarak ve veri seti oluşturuldu.  

 
Bu veri seti ve ikincil veri analizi tekniği kullanılarak 

Erdemli’de siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün 
toplumsal yelpazeye dağılımı ve ikinci bin yılın 
sonlarından günümüze değişim düzenlilikleri araştırıldı. 
Bunların yanı sıra, ulaşılan bulgulardan hareketle, 
Erdemli’nin Mersin ili ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı 
içindeki yeri de ele alındı 
 
3. Dünden Bugüne Erdemli’de Siyasi Katılım 

Yerel seçimler ya da öteki adıyla mahalli idareler 
seçimleri, toplumsal ve siyasal hayatta belirleyici rol 
oynayan, oldukça önemli demokratik faktörlerdendir 
(Arslan 2016; Arslan 2017; Arslan 2014; Arslan, 2012). 
Daha açık bir şekilde vurgulanmak gerekirse yerel 
seçimler, demokratik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarındandır. Bu bağlamada yerel yönetimler de 
demokratik yaşamın en önemli bileşenleri arasında yer 
alır. Çağdaş anlamda yerel yönetimler, ilk kez kapitalist 
batı toplumlarında ve kapitalist devletin doğuşu ile birlikte 
siyasal hayatta varlık göstermeye başladı (Güler, 2006).  

Yerel yönetimlerin, toplumsal ve siyasal yapı içindeki 
yeri ve üstlendiği işlevler anayasa ile ve ilgili kanunlarla 
belirlenir. Diğer demokratik toplumlarda olduğu gibi 

Türkiye için de bu kural geçerlidir. Türkiye’nin idari 
yapılanması, merkezden yönetim ve yerinden yönetim 
olmak iki ana teme üzerine bina edilmiştir. İdari 
yapılanmanın bu iki önemli boyutu, özellikle 1961 
Anayasası’nın 112. maddesinde ve 1982 Anayasası’nın 
123. maddesinde açık bir şekilde beyan edilir. Belediye 
olgusuna açıklık getirebilmek için, konu ile ilgili yasal 
prosedüre göz atmak gerekir. Bu bağlamda Belediye 
Yasası’nın (5393 sayılı) 3. maddesinde belediye, “belde 
sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişisi” şeklinde tanımlanır (Keleş, 2006: 219-220).  

Arslan’ın birçok çalışmasında vurguladığı gibi 
seçimlerde, bireysel haklarının ve görevlerinin bir gereği 
olarak oylarını kullanan seçmenler, siyasal yapının 
oluşturulmasında aktif rol oynarlar (Arslan, 2015; Arslan, 
2014-a; Arslan, 2011-a; Arslan, 2011-b; Arslan, 2011-c). 
Bütün bunlara ilaveten seçimler de bireyler, siyasal erkin 
siyasi partiler arasında dağılımını gerçekleştirip, merkezi 
ve yerel siyasi elitleri de belirlerler. Mahalli idareler 
seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar ise mahalli siyasi 
yapı şekillendirip, yerel siyasi elitleri seçerler (Arslan, 
2012-b).  

Bu yüzden, seçimlere ilgi ve katılımı sosyolojik (Arslan, 
2013) açıdan büyük önem arz eder. Bireylerin toplumsal 
ve siyasal karar alma sürecine aktif katılımlarının ise 
büyük ölçüde seçimlerle gerçekleşiyor olması (Sarıbay, 
2008: 112), seçimlere katılımın, demokratik siyasi 
yaşamın inşası ve devamı için taşıdığı önemi bir kez daha 
açıkça ortaya koyar.  
 
Tablo 1: 1999’dan Günümüze, Türkiye ve Erdemli’de 
Yerel Seçimlere Katılım Oranları 

 
 

Seçimlere Katılım Oranı (%) 
Türkiye Geneli 

(Belediye 
Meclisi) 

Erdemli 
(Belediye 
Meclisi) 

2014 Yerel 
Seçimleri 

89,31 93,60 

2009 Yerel 
Seçimleri 

84,03 90,33 

2004 Yerel 
Seçimleri 

73,76 81,09 

1999 Yerel 
Seçimleri 

85,22 88,16 

Ortalama 
Katılım Oranı 

83,08 88,3 

 
Bireylerin siyasete olan ilgisi toplumdan topluma 

farklılık gösterir. Hatta bu ilgi aynı toplum içinde, zamana 
bağlı olarak da farklılaşır. Vatandaşların seçimlere ilgisi ve 
seçimlere katılım oranı her toplumda ve her zaman aynı 
seviyelerde olmaz. Hatta seçimlere katılım, aynı toplumun 
farklı kesimlerinde farklı seviyelerde olabilir. Mesela, 
2004 yılı Ocak ayında Gürcistan’da yapılan 
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 83 olarak 
gerçekleşirken (Jones, 2005), Latin Dominik Cumhuriyeti 
2004 başkanlık seçimlerinde bu oran yüzde 72,8 olmuştur 
(Sagas, 2005). Aynı şekilde İsviçre 2003 Ulusal Konsey 
seçimlerinde katılım oranı yüzde 44,5 (Dardanelli, 2005), 
Slovakya 2003 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 
yüzde 47,9 ve ikinci turunda yüzde 43,5 (Rybar, 2005) 
civarında gerçekleşmiştir. İngiltere’de ise 1975 yılından 
2000’li yılların başlarına kadar yapılan yerel seçimler de 
katılım yüzde 36 ile yüzde 49 (Rallings, 2005) arasında 
gerçekleşmiştir. Türkiye mahalli idareler seçimlerinde, 
özellikle de belediye meclisi seçimlerinde, vatandaşların 
seçimlere katılım oranı yüzde 77 civarında olurken, bu 
oran 2014 yılında yüzde 89’ü aşmıştır (Arslan, 2017). 
 

 
 
Bu tespitlerden yola çıkarak çalışmada, 1999-2018 

yıllarını kapsayan dönemde, Türkiye genelinde ve Mersin-
Erdemli özelinde seçmenlerin siyasete olan ilgisi, yerel 
seçimlere katılım oranı temelinde incelendi. Tablo 1, Grafik 
2 ve Grafik 3’te de açıkça görüldüğü gibi, incelenen dönemin 
ilk yerel seçimlerinde, belediye meclisi seçimlerine Türkiye 
genelinde seçmen katılımı yüzde 85’in biraz üzerinde 
olmuştur. Erdemli özelinde ise seçimlere ilgi, Türkiye 
ortalamasından daha yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Bir 
başka anlatımla, 1999 seçimlerinde ise Erdemlililer’in 
belediye meclisi seçimlerine ilgisi Türkiye ortalamasının 
üstünde ve yüzde 88,16 civarında gerçekleşmiştir. 
Araştırılan yaklaşık 20 yıllık süreçte, Erdemli özelinde 
seçimlere en yüksek katılım, 2014 belediye meclisi 
seçimlerinde olmuştur. Bu seçimlerde Erdemli’de siyasi 
katılım yüzde 94’e yaklaşmıştır. Erdemli’de seçimlere en 
düşük ilgi ise 2004 yerel seçimlerinde ve yüzde 81,09 
oranında gerçekleşmiştir. Bütün bu bulgular, Erdemlililer’in 
siyasete olan ilgisini göstermesi bakımından oldukça 
mühimdir. 
 
4. 1999 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

1999 yerel seçimleri 18 Nisan 1999 tarihinde yapılmıştır. 
Seçimlere siyasi partiler bazında son derece geniş bir katılım 
olmuştur. Bu seçimlerde yurt genelinde, 20 siyasi parti 
(Bayramoğlu, 2006-b) yerel de siyasi iktidarı elde etmek 
mücadelesi vermiştir. Seçimlere seçmen ilgisi, Türkiye 

genelinde, bir önceki seçimlere kıyasla kısmen düşmüş 
olsa da, genel olarak değerlendirildiğinde yine de oldukça 
yüksek seviyelerde olmuştur. Benzeri bir tablo Erdemli 
ilçesinde de gözlemlenir. Daha net bir ifadeyle, 
Erdemli’de ise seçimlere katılım oranlarında, bir önceki 
seçimlere kıyasla önemli bir düşüş gözlemlenir. Bununla 
birlikte, Erdemlili seçmenin, 1999 yerel seçimlerine ilgisi, 
Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde olmuştur. 
Hatırlatmakta fayda var. 1994 mahalli idareler 
seçimlerinde, Erdemlili seçmenin belediye meclisi üyeliği 
seçimlerine katılımı yüzde 92,89 civarında gerçekleşmişti. 
 
Tablo	2:	1999	Yılı	Yerel	Seçimleri	Erdemli	Sonuçları	

 
 

Partilere Göre Oy Dağılımı (%) 

Erdemli (Belediye 
Başkanlığı) 

Erdemli (Belediye 
Meclisi) 

ANAP 15,22 14,37 
BBP 1,10 1,52 
CHP 2,51 3,41 
DSP 1,62 2,54 
DTP 0,17 0,33 
DYP 26,82 25,84 
FP 15,09 15,47 
IP 0,06 0 
MHP 37,41 36,51 
Diğer  0 0 

Kaynak: YerelNET (2018). 
1999 yerel seçimlerinin, Erdemli ilçesi özelinde, 

belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği 
kategorilerinde sonuçları incelendiğinde oldukça önemli 
sonuçlarla karşılaşılır. Sonuçlar, oyların partilere dağılımı 
temelinde incelendiğinde, her iki kategoride de seçimlerin 
Erdemli’deki galibinin MHP olduğu açıkça görülür. 
Grafik 2 ve Tablo 4’te de görüldüğü gibi MHP, Erdemlili 
seçmenlerin üçte birinden fazlasının desteğini kazanarak, 
birinci parti olmayı başarmıştır. Bu sonuçların doğal bir 
neticesi olarak, ilçede belediye başkanlığını da yine MHP 
kazanmıştır. MHP’nin adayı Ali Şahin de Erdemli 
belediye başkanı olmuştur. DYP ise bu seçimleri 
Erdemli’de, ikinci sırada tamamlamıştır. 

 
Tablo 3: 1999 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 Erdemli Sonuçları 

Belediye 
Başkanlığı 

Belediye 
Meclisi 

 
1999 

Sağ Partiler 
Toplamı 

95,64 93,71 

Sol Partiler 
Toplamı 

4,19 5,96 

Diğerleri 0,17 0,33 
Toplam 100 100 

1999 yılı yerel seçimlerinin sonuçları, iktidarın siyasi 
yelpazeye dağılımı temelinde incelendiğinde de son derece 
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önemli bulgularla karşılaşılır. Bu seçimlerde sağ kanat 
siyasi partiler, ülke genelinde toplam 3215 belediye 
başkanlığının 2551’ini kazanmıştır. Bu sonuçlarla sağ 
siyaset geleneğinin, ülkenin siyasi yapısı içindeki 
belirleyici üstünlüğü açıkça tescillenmiştir. Daha net bir 
tabirle sağ kanat, 1994 yerel seçimlerinde elde ettiği, 
ülkenin yerel siyasi gücünün yaklaşık beşte dördünü 
kontrolünde bulundurma başarısını bu seçimlerde de 
sürdürmüştür (Arslan, 2014). 

1999 yerel seçimlerinde Erdemli’de, oyların siyasi 
yelpazeye dağılımı incelendiğinde de Erdemli’nin yeni 
siyasi yapısı ve bu yapıdaki değişime dair son derece 
önemli sonuçlara ulaşılır. Grafik 5 ve Tablo 3’te açık bir 
şekilde görüldüğü üzere, daha önceki seçimlerde olduğu 
gibi, Erdemli’nin toplumsal ve siyasi hayatında sağ 
kanadın üstünlüğü devam etmiştir. Hatta sağ siyaset 
geleneği bu seçimlerde, Erdemli’nin siyasi yapısı içindeki 
payını kısmi de olsa arttırmayı başarmıştır. Sol kanat ise 
bu seçimlerde, Erdemli’de, toplamda yalnızca 4-5 
civarında seçmen desteği alabilmiştir. Sol siyaset geleneği, 
belediye meclisi seçimlerinden, belediye başkanlığı 
seçimlerine kıyasla, biraz daha fazla oy almıştır. Ancak 
bütün bu sonuçlar, sağ siyaset geleneğinin Erdemli’nin 
siyasi yapısı içendeki üstünlüğünü gölgeleyecek 
seviyelerden çok uzaklarda gerçekleşmiştir. 
 
5. 2004 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

Üçüncü bin yılın ilk mahalli idareler seçimleri 
hüviyetine sahip olan 2004 yılı yerel seçimleri, 28 Mart 
2004 tarihinde yapılmıştır. 2004 yerel seçimlerinde 
seçimlere katılım oranında, hem Türkiye genelinde ve hem 
de Erdemli özelinde, önceki yerel seçimlerle 
kıyaslandığında, dikkat çekici bir azalma gözlemlenir. 
Daha net bir ifadeyle bu yerel seçimlerde, seçmenlerin 
seçimlere olan ilgisinde, incelenen dönemler bazında hem 
Erdemli özelinde ve hem de Türkiye genelinde tarihi dip 
seviyelere yaklaşılır. Bir başka anlatımla, bu seçimlerde 
seçimlere katılım oranlarında, Türkiye genelinde ortalama 
yüzde 13,3 civarında bir azalma olurken, Erdemli’de bu 
azalma yüzde 8’i geçer. 
 

Tablo 4: 2004 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 
 

Partilere Göre Oy Dağılımı (%) 
Erdemli (Belediye 

Başkanlığı) 
Erdemli (Belediye 

Meclisi) 
BTP 0,13 0,21 
AKPARTİ 43,71 41,93 
DYP 9,32 10,74 
CHP 1,90 3,42 
GP 0,55 0,78 
SAADET 1,52 2,44 
MHP 42,73 40,34 
   

Kaynak: YerelNET (2018). 
 
2004 yılı yerel seçimlerinde, yurt genelinde 20’den 

fazla siyasi partinin, yerelde iktidar mücadelesi vermiştir. 
Tablo 4 ve Grafik 5’te de görüldüğü gibi, oyların partiler 
arasındaki dağılımı incelendiğinde, Erdemli’deki bu 
seçimleri diğerlerinden farklı kılan en önemli sonuç, hem 
belediye başkanlığı ve hem de belediye meclisi 
kategorisinde, son derece büyük seçmen oranlarda seçmen 
desteği ile AK Parti’nin ipi göğüslemesidir. Sağ kanatta ise 
Erdemli’nin siyasi yapısında önemli bir yere sahip olan 
MHP ise bu seçimlerde, son derece yüksek seçmen 
desteğinde rağmen, AK Parti’nin gerisinde kalmıştır. Daha 
net bir ifadeyle Erdemli’de belediye başkanlığını, yüzde 
43,71’lik seçmen desteği ile AK Parti adayı Musa 
MUTLU kazanmıştır. 

2004 yılı mahalli idareler seçimleri, hem Türkiye’nin ve 
hem de Erdemli’nin siyasi hayatı açısından, yeni bir 
dönemin sinyallerini verir. Bu seçimlerde Türkiye 
genelinde ve Erdemli özelinde siyasi hayata, Adalet ve 
Kalkınma Partisi (Ak Parti) damgasını vurmuştur. 
Muhafazakâr demokrat bir parti kimliği ile siyaset 
sahnesine yeni katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak 
Parti), Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde girdiği ilk 
yerel seçimlerde, büyük bir başarıya imza atmıştır (Arslan, 
2015; Arslan, 2012; Arslan, 2007-c). Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde kurulan Ak Parti, ilk yerel seçim 
sınavında, tarihte tekrarı zor bir başarıya imza atmıştır. 
Kuruluşunun üzerinden daha 3 yıl bile geçmeden yerel 
seçimlere giren AK Parti, Türkiye genelinde belediye 
başkanlıklarının yüzde 55’ten fazlasını kazanmayı 
başarmıştır (Arslan, 2015).  

Oyların siyasi yelpazeye dağılımı temelinde 
Türkiye’nin yerel siyasi yapısı incelendiğinde de, oldukça 
önemli sonuçlara ulaşılır. Sağ siyaset geleneğinin, 
Türkiye’nin yerel siyasi yapısında belirleyici gücü bu 
seçimlerde zirveye ulaşmıştır. Daha önceki seçimlerde, 
yerel iktidar pastasındaki payında yüzde 80’leri zorlayan 
sağ kanat partiler, bu seçimlerde toplam seçmen 
desteklerini yüzde 80’in üzerine çıkarmayı başarmıştır. 
Daha net bir ifadeyle, yerel siyasi elitlerin beşte dördünden 
fazlası sağ partilerin temsilcileri arasından seçilmiştir. 
Solun ülkenin genel siyasi yapısı içindeki toplam temsil 
gücü ise yüzde 17’lerde kalmıştır. 
 

Tablo 5: 2004 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 Erdemli Sonuçları 

Belediye 
Başkanlığı 

Belediye 
Meclisi 

 
2004 

Sağ Partiler 
Toplamı 

97,42 94,6 

Sol Partiler 
Toplamı 1,90 3,42 

Diğerleri 0,68 0,99 
Toplam 100 100 

 
Sağ kanat siyasi partiler, Türkiye genelinde yakalamış 
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oldukları bu ivmeyi Erdemli özelinde de sürdürmeyi 
başardılar. Hatta sağ kanat partilerin Erdemli’deki toplam 
seçmen desteği, incelenen süreçteki en yüksek 
seviyelerine ulaştı. Daha net bir ifadeyle belediye 
başkanlığı seçimlerinde Erdemli’de sağ siyaset 
geleneğinin toplam seçmen desteği, özellikle belediye 
başkanlığı seçimlerinde zirve yaparak, yüzde 97’yi aştı. 
Sol kanat ise özellikle belediye başkanlığı ve belediye 
meclisi seçimlerinde, Erdemli’de, kelimenin tam 
anlamıyla hüsrana uğramıştır: Belediye başkanlığı 
seçimlerinde, sol kanadın toplam oy oranı yüzde 2’nin bile 
altına düşmüştür. 
 
6. 2009 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2009 yerel 
seçimlerinde, hem Türkiye genelinde ve hem de Erdemli 
özelinde, seçimlere seçmen ilgisinde son derece önemli 
artışlar gözlemlenir. Özellikle de Türkiye kırsalında 
katılım oranlarının, kentsel alanlara nazaran oldukça 
yüksek olması son derece dikkat çekicidir. Erdemlili 
seçmenlerin seçimlere ilgisi, Türkiye geneli ortalamasının 
bir hayli üstünde olmuştur. Daha net bir ifadeyle Türkiye 
genelinde, seçimlerinde seçimlere katılım yüzde 84,03 
iken, Erdemli belediye meclisi seçimlerinde bu oran yüzde 
90,33 civarında olmuştur. Erdemli’de siyasi katılım ise, bir 
önceki seçimlere kıyasla, yaklaşık yüzde 11,74 civarında 
artmıştır. 
 

Tablo 6: 2009 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 
 

Partilere Göre Oy Dağılımı (%) 
Erdemli 

(Belediye 
Başkanlığı) 

Erdemli 
(Belediye 
Meclisi) 

AKPARTİ 34,17 34,06 
BTP 0,18 0 
CHP 3,88 5,44 
DP 17,39 16,70 
MHP 40,23 38,95 
SAADET 4,15 4,85 
Diğer 0 0 

Kaynak: YerelNET (2018), 
 
Ülke genelinde 16 siyasi parti ile bağımsız adayların 

yerelde siyasi iktidar için mücadele ettiği 2009 yılı 
seçimlerine, bir önceki seçimlerde olduğu gibi, Adalet ve 
Kalkınma Partisi damgasını vurmuştur. Yurt genelinde, 
Akdeniz ve Ege sahil şeridinin bir kısmıyla Trakya 
dışındaki bütün illerde Ak Parti’nin renklerini görmek 
mümkündür. Kazanılan belediye başkanlıkları temelinde 
de, bir önceki seçimlerde olduğu gibi 2009 yılı yerel 
seçimlerinin tartışmasız galibi yine Ak Parti’dir (Arslan, 
2015).  

Erdemli’de ise durum Türkiye genelinden oldukça 
farklıdır. 2009 yılı mahalli İdareler seçimlerinde hem 

belediye meclisi üyeliği seçimlerinde ve hem de belediye 
başkanlığı seçimlerinde MHP, Erdemli’de önemli bir 
başarı sergiler. Özellikle belediye başkanlığı kategorisinde 
yüzde 40’ın üstünde seçmen desteği elde eden MHP, 
Erdemli’de belediye başkanlığı seçimlerinden birinci 
çıkmayı başarır (Tablo, 6 ve Grafik 8). İlçede belediye 
başkanlığı seçimini MHP adayı Mükerrem TOLLU 
(Erdemli Belediyesi, 2018) kazanmıştır. Belediye meclisi 
seçimlerinde de MHP Erdemli’de birinciliği, yüzde 
38,95’lik oy oranı ile öteki partilere kaptırmaz. Türkiye 
genelinde önemli bir başarı gösteren Ak Parti ise bu 
seçimlerde Erdemli’de, yüzde 34’ü aşan seçmen desteği ile 
seçimleri, MHP’nin ardından ikinci sırada tamamlamıştır.  

Oyların siyasi yelpazeye dağılımı temelinde 
Türkiye’nin ve Erdemli’nin yeni siyasi yapısı 
incelendiğinde de, oldukça önemli sonuçlarla karşılaşılır. 
2009 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde, belediye 
başkanlıklarının dörtte üçe yakınını sağ partiler tarafından 
kazanılmış olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Bu seçimlerde, 
ülke genelinde toplam oyların üçte ikisini kazanan sağ 
kanat, yerel siyasi iktidarın da yüzde 73,12’sini elinde 
tutma hakkını elde etmiştir (Arslan, 2015; Arslan, 2016).  

Bununla birlikte sağ siyaset geleneğinin 2009 yerel 
seçim başarısı, bir önceki seçimlerin gerisinde kalmıştır. 
Ancak bu başarı, yerel siyasi hayatta sağ siyaset geleneğini 
sürdürmek için yetecek kadar da büyük ve önemlidir. Bir 
başka ifadeyle, sağ kanadın 2009 yılı yerel seçimlerindeki 
güç kaybı yüzde 9’u aşmıştır (Arslan, 2012). Öte yandan 
sol kanadın ise bu seçimlerde Türkiye genelinde, bir 
toparlanma sürecine girdiği ve seçmen desteğini de 
yaklaşık iki kat arttırdığı dikkatlerden kaçmaz. 
 

Tablo 7: 2009 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 Erdemli Sonuçları 

Belediye 
Başkanlığı 

Belediye 
Meclisi 

 
2009 

Sağ Partiler 
Toplamı 

95,94 94,56 

Sol Partiler 
Toplamı 3,88 5,44 

Diğerleri 0,18 0 
Toplam 100 100 

 
Oyların siyasi yelpazeye dağılımı temelinde 

Erdemli’nin siyasi yapısı incelendiğinde ise son derece 
çarpıcı bulgulara karşılaşılır. Tablo 7 ve Grafik 9’da da 
açık bir şekilde görüldüğü gibi 2009 seçimlerinde, 
Erdemli’nin siyasi yapısında da üstünlük yine sağ siyaset 
geleneğindedir. Öte yandan, sol siyaset anlayışının 
Erdemli’deki tek temsilcisi konumundaki CHP’nin 
belediye başkanlığı seçimlerindeki desteği, yüzde 4’ün 
bile altında kalmıştır. 
 
7. 2014 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

Hali hazırdaki yerel siyasi yapıyı şekillendirmiş olan 
2014 yılı yerel seçimleri, 30 Mart 2014’te yapılmıştır. 
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Seçimlere (belediye meclis üyeliği) seçmen ilgisi, Türkiye 
genelinde ve Mersin’in Erdemli ilçesinde son derece 
yüksek olmuştur. Daha net bir ifadeyle Erdemli’de 
seçimlere katılım oranı, yüzde 93,60 ile incelenen süreçte 
en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bir önceki seçimlere 
kıyasla Türkiye genelinde seçmen ilgisinde 5 puana yakın 
bir artış gerçekleşirken, Erdemli ilçesinde de, seçmenlerin 
seçimlere ilgisinde 3,62’lik bir artış gerçekleşmiştir. 
 

Tablo 8: 2014 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 
 

Partilere Göre Oy Dağılımı (%) 
Erdemli (Belediye 

Başkanlığı) 
Erdemli 

(Belediye 
Meclisi) 

AKPARTİ 42,17 41,43 
BBP 0,25 0,44 
BDP 1,40 1,49 
BTP 0,08 0,11 
CHP 5,51 8,47 
DP 0,40 0,77 
DYP 0,09 0 
İP 0 0,09 
MHP 48,70 45,45 
MİLLET 0,06 0,07 
ÖDP 0 0,03 
SAADET 1,25 1,59 
TKP 0 0,05 
TÜRKPARTİ 0,07 0 

Kaynak: TÜİK (2016), YerelNET (2018), 
 
2014 yılı mahalli idareler seçimlerinin sonuçları, 

partilerin kazandıkları belediye başkanlıkları temelinde, 
Türkiye’nin siyasi yapısı incelendiğinde, Türkiye 
genelinde ilk üç sırada, 2009 seçimlerinde olduğu gibi, 
Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin yer aldığı görülür. Kazanılan 
belediye başkanlığı sayısında da sıralama değişmez 
(Arslan, 2016).  

2014 yılı yerel seçimlerinin Erdemli’nin siyasi 
yapısında meydana getirdiği farklılaşma ve değişimin 
boyutları ise Tablo 8 ve Grafik 10’da ayrıntılı olarak 
görülebilir. Daha net bir ifadeyle bu seçimlerin 
Erdemli’deki mutlak galibi, yüzde 49’a yaklaşan oy 
oranıyla MHP’dir. İlçede belediye başkanlığını, bir önceki 
seçimlerde kazanmış olan MHP ve adayı Mükerrem 
TOLLU, bu seçimlerde de oy oranını arttırarak seçimleri 
kazanmıştır. Öte yandan, Türkiye genelinde seçimlere 
damgasını vuran Ak Parti ise yüzde 42’yi aşan oy oranı ile 
ipi ikinci sırada göğüslemiştir.  

Türkiye’nin ve Erdemli’nin siyasi yapısını ve bu 
yapıdaki değişimi daha iyi anlayabilmek için oyların ve 
yerel siyasi elitlerin (Arslan, 2011-a;Arslan, 2011-b; 
Arslan, 2011-c), siyasi yelpazeye dağılımını da incelemek 
faydalı olur. Bulgular, toplumun 2014 mahalli idareler 
seçimleri ile yeniden şekillenen yerel siyasi yapısında, 
daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine sağ siyaset 
geleneğinin üstünlüğüne işaret eder. Yurt genelinde 

seçmen desteğinin üçte ikisini almayı başaran sağ kanat 
partiler, siyasi temsil gücünün de dörtte üçünü kazandı. 
Daha net bir anlatımla, bir önceki seçimlerde olduğu gibi 
bu seçimlerde de, Türk toplumunun yerel siyasi yapısına 
sağ siyaset anlayışı damgasını vurmuştur. 
 

Tablo 9: 2014 Yılı Yerel Seçimleri Erdemli Sonuçları 
 Erdemli Sonuçları 

Belediye 
Başkanlığı 

Belediye 
Meclisi 

 
2014 

Sağ Partiler 
Toplamı 

93,01 89,76 

Sol Partiler 
Toplamı 5,51 8,64 

Diğerleri 1,48 1,60 
Toplam 100 100 

 
Erdemli’de ise durum Türkiye genelindekinden çok 

daha farklıdır. Daha net bir ifadeyle Erdemli’de, Türkiye 
genelindekinden çok daha yüksek oranda, sağ siyaset 
geleneğinin üstünlüğü gözlemlenir. Tablo 9 ve Grafik 
11’de de görüldüğü gibi Erdemli’de, hem belediye 
başkanlığı seçimlerinde ve hem de belediye meclisi 
seçimlerinde MHP, tek başına yüzde 50’leri zorlayan 
seçmen desteğiyle sağı zirveye taşımıştır. Bu başarıya, oy 
oranı yüzde 40’ları aşan Ak Parti’nin katkısı da, göz ardı 
edilemeyecek kadar büyüktür. 
 
8. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalışmada, tarihsel bir bakış açısıyla ve siyaset 
sosyolojisinin yöntem - teknikleri kullanılarak, 
Erdemli’nin siyasi yapısı ve bu siyasi yapıda, geçmişten 
günümüze yaşanan değişim araştırıldı. Bu amaç 
doğrultusunda öncelikle, Erdemli’de ve Türkiye genelinde 
seçimlere katılım oranları araştırıldı. Müteakiben belediye 
meclisi ve belediye başkanlığı kategorisinde yerel seçim 
sonuçları incelenerek Erdemli’nin yerel siyasi yapısının 
ortaya konması hedeflendi. Buna ilaveten, incelenen süreç 
içinde Erdemli’nin siyasi yapısında meydana gelen 
değişim de araştırıldı. Nihai aşmada ise bulgular, Türkiye 
geneli sonuçları ile karşılaştırılarak, Erdemli’nin, 
Türkiye’nin siyasi yapısı içindeki yeri anlaşılmaya 
çalışıldı. 
 
Tablo 10: 1999’dan 2018’e Erdemli’de Oyların Siyasi 
Yelpazeye Dağılımı 

 Yerel Seçimler (%) 
Belediye 

Başkanlığı 
Belediye 
Meclisi 

 
2014  

Sağ Partiler 
Toplamı 

93,01 89,76 

Sol Partiler 
Toplamı 5,51 8,64 

Diğerleri 1,48 1,60 
 Sağ Partiler 95,94 94,56 
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2009  Toplamı 
Sol Partiler 
Toplamı 3,88 5,44 

Diğerleri 0,18 0 
 
2004 

Sağ Partiler 
Toplamı 

97,42 94,6 

Sol Partiler 
Toplamı 1,90 3,42 

Diğerleri 0,68 0,99 
 
1999 

Sağ Partiler 
Toplamı 

95,64 93,71 

Sol Partiler 
Toplamı 

4,19 5,96 

Diğerleri 0,17 0,33 
 

Araştırmanın temel hedefleri doğrultusunda, ikinci bin 
yılın sonunda yapılan ve üçüncü bin yılın Türkiyesi’nin 
başlangıcında, yerel siyasi yapıyı şekillendirme 
ayrıcalığına sahip ilk seçimler olma özelliğine haiz 1999 
yerel seçimleri hareket noktası olarak belirlendi. Bu 
tarihten günümüze geçen 20 yıla yakın süreç içinde, 
Türkiye’de yapılan 4 yerel seçimin sonuçları hem Erdemli 
özelinde ve hem de Türkiye geneli bağlamında araştırıldı. 
Tablo 10, Grafik 12 ve Grafik 13’te sergilenen bulgular, 
geçmişten günümüze Erdemli’nin siyasi yapısında 
yaşanan değişimi ayrıntılı bir şekilde ortaya koyar. 
 
Tablo 11: Geçmişten Günümüze Erdemli’nin Belediye 
Başkanları ve Seçildiği Parti 

Seçimler Belediye Başkanı Parti 
2014 Yerel 
Seçimleri 

MÜKERREM 
TOLLU 

MHP 

2009 Yerel 
Seçimleri 

MÜKERREM 
TOLLU 

MHP 

2004 Yerel 
Seçimleri 

MUSA MUTLU AKPARTİ 

1999 Yerel 
Seçimleri 

ALİ ŞAHİN MHP 

 
Öte yandan incelenen süreçte, Erdemli’de belediye 

başkanlığını kazanan parti ve adaylar sistematik bir şekilde 
incelendiğinde, Erdemli’nin siyasi yapısı ve bu yapıda 
yaşanan değişimin boyutları daha bir netlik kazanır. Tablo 
11’de de görüldüğü gibi, bu süreçte gerçekleştirilen 
seçimlerde Erdemli’de yerel iktidar, daima sağ siyasi 
partilerin elinde olmuştur. Bu bulgular, Erdemli’nin siyasi 
hayatında sağ siyaset geleneğinin damgasının ön plana 
çıktığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Zira incelenen 
dört seçimden tamamını sağ yelpazeden adaylar 
kazanmıştır. Bulgular, ilçenin siyasi yapısında, özellikle 
milliyetçi sağ siyaset anlayışının ön plana çıktığını 
göstermektedir. Daha net bir ifadeyle seçimlerin 
tamamında sağ gelenekten adaylar yerel siyasi hayata yön 
verici elit pozisyonunu elde etmiştir. 

Oyların sağ ve sol yelpazeye dağılımı sistematik bir 

şekilde incelendiğinde Erdemli’nin siyasi yapısındaki 
değişimin boyutları daha anlaşılır hale gelir. Grafik 14 ve 
15’te de ayrıntılı bir şekilde görüldüğü gibi, sağ siyaset 
geleneği Erdemli’nin siyasi yapısı içinde en yüksek temsil 
gücüne, 2004 yerel seçimlerinde ulaşmıştır. Bununla 
birlikte, sağ kanat partilerin, takip eden seçimlerde 
toplamda, kısmi bir seçmen desteği kaybına uğradığına 
işaret etmektedir. Son yerel seçimlerde ise sağın 
Erdemli’nin siyasi yapısı içindeki gücü, özellikle de 
belediye meclisi seçimlerinde en düşük seviyelere 
ulaşmıştır. Ancak bu düşüş, sağ siyaset geleneğinin, 
Erdemli’nin siyasi yapısındaki belirleyici etkisini zaafa 
uğratacak seviyelerde değildir. 

Öte yandan, Erdemli yerel seçimlerinde sol parti 
oylarındaki değişim ise daha dikkat çekici boyutlardadır. 
Sıklıkla ifade edildiği üzere, bir bakıma genel seçimlere 
yol gösterici olma mahiyetine de sahip olan belediye 
meclisi seçimlerinde siyasi partilerin elde ettikleri seçmen 
desteği, siyasi yapıya dair önemli ipuçları verir (Arslan, 
2018; Arslan, 2016). Bu tespitin ışığında sol partilerin 
Erdemli’de kazandıkları seçmen desteğin incelendiğinde 
oldukça dikkat çekici sonuçlarla karşılaşılır. Grafik 16 ve 
Grafik 17’de de görüldüğü gibi, incelenen süreçte sol 
yelpaze, Erdemli’de en yüksek temsil gücüne, 2014 yerel 
seçimlerinde ulaşmıştır. Sol siyaset geleneğinin 
Erdemli’de en zayıf olduğu dönem ise 2004 yerel 
seçimlerine rastlar.  

Müteakip süreçte, Erdemli’de cüzi bir destek artışı 
sağlamayı başaran sol siyaset anlayışı, Erdemli’nin siyasal 
hayatında hiçbir zaman belirleyici güce ulaşamamıştır. Sol 
partiler, son yerel seçimlerde Erdemli’de, belediye 
başkanlığı seçimlerinde toplamda yüzde 5,51’lik seçmen 
desteği elde etmiştir. Bu seçimlerde solun Erdemli’nin 
siyasi yapısı içindeki toplam gücü yüzde 8,64’e ulaşmıştır 
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Abstract 

Mersin is one of the most important residential areas of both the Mediterranean region and Turkey. Erdemli is one of the 
most important districts of Mersin with the potential of agriculture and tourism. Mersin province, according to the data for 
2018, with a population of 1,793,931 is located between the largest cities of Turkey. Erdemli is located on the west of Mersin. 
It is 37 km far from the city center. The location of Erdemli on the Mersin-Antalya highway provides great convenience for 
transportation and logistics for the district. The surface area of the district is 2078 square kilometers. 

It was aimed to examine Erdemli's population from a sociological point of view in this study. TURKSTAT data was used 
as a basic data source in the research that will be realized with a sociological point of view. In addition to TURKSTAT, 
archives, records, documents and data sets of other institutions and organizations were also utilized in predominantly studying 
archival scanning and secondary data analysis techniques. In addition, the meaning of the change in the population of the day-
to-day districts of the past and the general expression of the population of Mersin province and Turkish society in terms of 
population was also discussed. 

According to the TURKSTAT-ADNKS data for 2018, a total of 137,927 people live in Erdemli by the year 2017. 68.954 
of this population are women, and 68973 are men. The largest population segment in the population pyramid of the province 
is composed of 11210 people and 10-14 age group. 
Keywords: Erdemli, Demographic Structure of Erdemli, Mersin, Population, Migration, Population of Mersin.  

 

Erdemli’de Nüfus ve Göçün Sosyolojik Tahlili 
 

Özet 

Mersin, yalnızca Akdeniz Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Erdemli de Mersin’in, 
tarım ve Turizm potansiyeli ile dikkat çeken en önemli ilçelerinden biridir. Mersin ili, 2018 yılı verilerin göre, 1.793.931 kişilik 
nüfusu ile Türkiye’nin en büyük illeri arasında yer alır. Erdemli, Mersin’in batısında ve il merkezine 37 km mesafededir. 
Ekonomisinde tarım ve turizmin başı çektiği Erdemli’nin, Mersin-Antalya karayolu üzerinde yer alması, ilçe açısından ulaşım 
ve taşımacılıkta büyük kolaylık sağlar. İlçenin yüz ölçümü 2078 kilometre karedir. 

Bu çalışmada, Erdemli’nin nüfusunun sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflenmiştir. Sosyolojik bir bakış açısı ile 
gerçekleştirilecek olan araştırmada, temel veri kaynağı olarak TÜİK verileri kullanıldı. Ağırlıklı olarak arşiv taraması ve ikincil 
veri analizi tekniğinin kullanılacağı çalışmada, TÜİK’in yanı sıra, öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve veri 
setlerinden de faydalanıldı. Bu veriler, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Erdemli ilçesinin demografik yapısı, sosyolojik 
açıdan analiz edildi. Ayrıca, geçmişten günümüze ilçe nüfusunda yaşanan değişim ve ilçenin nüfus bakımından Mersin ili ve 
Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışıldı. 

2018 yılı TÜİK-ADNKS verilerine göre, 2017 yılı itibariyle Erdemli’de toplam 137.927 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 
68.954’ü kadınlardan, 68973’ü de erkeklerden müteşekkildir. İlçenin nüfus piramidi içinde en büyük nüfus dilimini 11210 
kişi ile 10-14 yaş grubundan bireyler oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mersin, Erdemli, Erdemli’nin Demografik Yapısı, Nüfus, Göç, Mersin Nüfusu. 

 

1. Giriş ve Yöntem 

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Havzası’nın ve 
Türkiye’nin en önemli yerleşim birimlerinden biri olan 
Mersin’in Erdemli ilçesinin demografik yapısı, sosyolojik 

açıdan araştırıldı. Doğusunda Mersin, batısında Silifke, 
kuzeyinde Karaman ili ve güneyinde Akdeniz’in yer aldığı 
Erdemli, 1954 yılında ilçe olmuştur. İlçe ekonomisi içinde 
tarım ve turizm en önemli paya sahiptir (Mersin Valiliği, 
2018). 
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Çok zengin bir tarihi mirasa ev sahipliği yapan ilçe, çok 
sayıda uygarlığın kültürel ve tarihi zenginliklerini 
bünyesinde barındırır. Bu araştırmada, Akdeniz’in incisi 
Mersin’in (Arslan, 2015; Arslan, 2012-a; Arslan, 2012-a; 
Arslan, 2009; Arslan, 2008-a; Arslan, 2008-b) en önemli 
ilçelerinden biri olan Erdemli’nin demografik yapısı ele 
alındı. Tasviri bir sosyolojik araştırma türünde 
gerçekleştirilen çalışmada, metodolojik (Neuman, 2006-a;  
Neuman, 2006-b; Arslan, 2018; Arslan, 2012) açıdan 
ağırlıklı olarak arşiv taraması ve ikincil veri analizi tekniği 
kullanıldı. Araştırmada,  temel veri kaynağı olarak TÜİK 
verileri kullanıldı. Bu veriler kullanılarak, Erdemli’nin 
demografik özellikleri ile demografik yapının tarihsel 
süreç içinde geçirdiği değişim de sosyolojik açıdan tahlil 
edildi. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya 
konan bulguların Mersin ili ve Türk toplumu geneli 
bakımından ifade ettiği ehemmiyet ve mana da tartışıldı 
(Arslan, 2015). 
 
2. Erdemli’nin Demografik Yapısı 

Sıklıkla ifade edildiği gibi, toplumun temel 
unsurlarından birini nüfus teşkil eder. Bir başka ifadeyle, 
toplumsal yapının varlık şartlarından birini demografik 
yapı oluşturur. Nüfus faktörü toplumsal yapının teşkilinde 
olduğu kadar, toplumun değişim sürecinde de belirleyici 
rol oynar. Ülkemizde, Cumhuriyet döneminde ilk nüfusu 
1927 yılında yapılmıştır. Bununla birlikte Osmanlı 
Devleti’nde de, devletin kuruluş döneminden itibaren 
nüfus tespitine yönelik çeşitli çalışmalara rastlanır 
(Kongar, 1985: 377-8). 

 
Kısacası, toplumu daha etkili bir şekilde anlayabilmek 

ve geleceğe yönelik yerinde isabetli kararlar alabilmek 
için, toplumun demografik yapısının iyi bilinmesi 
elzemdir. Toplumun nüfus yapısına dair bilgi, hem 
merkezi ve yerel idarecilerin etkin ve isabetli kararlar 
alabilmesi ve kararlarını başarıyla hayata geçirebilmesi 
yönünde son derece büyük ehemmiyet arz eder. Bu 
tespitlerin ışığında, çalışmada Erdemli’nin toplumsal 
yapısının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı 
düşüncesiyle, öncelikli olarak ilçenin nüfus büyüklüğü ve 
demografik yapıda son yıllarda yaşanan değişim incelendi. 
 
Tablo 1: Erdemli Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi 

Yıl Toplam Şehir Kır 
2007 126745 43721 83024 
2008 125081 43647 81434 
2009 125391 45241 80150 
2010 126538 46903 79635 
2011 128016 48606 79410 
2012 129044 50154 78890 
2013 130226 130226 - 
2014 132938 132938 - 
2015 134114 134114 - 
2016 136154 136154 - 

2017 137927 137927 - 
 
Bulgular Erdemli’nin, yaklaşık 10 yıllık bir süreç içinde 
önemli sayılabilecek bir nüfus artışı yaşandığına işaret 
etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 
yılında ilçe nüfusu 126 bin kişi civarında idi. Müteakip 
süreçte yöre nüfusunda devamlı bir artış yaşandı ve bu 
değişim süreci günümüze kadar devam etti. Tablo 1’de de 
görüldüğü gibi 2007 yılında Erdemli’nin nüfusu 126.745 
kişi idi. Yalnızca 11 yıllık süreç içinde Erdemli’nin 
sınırları dâhilinde yaşayan bireylerin sayısı, 11.182 kişi 
artarak, 137.927’ye yükseldi. Daha net bir ifadeyle ilçenin 
nüfusunda, 11 yılda yüzde 8,82 civarında bir artış yaşandı 
 
3. Erdemli’nin Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Malum olduğu üzere toplum, iki farklı cinsiyete mensup 
bireylerin birlikteliğiyle hayat bulur. Bu yüzde, cinsiyet 
olgusu, toplumsal yapıyı anlayıp açıklayabilmek için 
kullanılan unsurların başında gelir. Cinsiyet faktörü, 
toplumsal hayatın her noktasında ve özellikle de toplumsal 
hareketlilik imkânları üzerinde oldukça derece etkilidir. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de, hemen her toplumda bazı 
cinsiyet mensubu bireyler, toplumsal ve siyasal hayatta 
daha ön planda ve belirleyici konumda olmaya devam 
etmektedir (Arslan, 2015).  
 
Tablo 2: Cinsiyet Değişkeni Temelinde Mersin ve 
Erdemli’nin Nüfusu (2017) 

 
İl/İlçe merkezi 

Toplam Erkek Kadın 
Mersin 1793931 895374 898557 
Erdemli 137927 68973 68954 

 
Bu realiteden yola çıkarak çalışmada Erdemli’nin ve 

Mersin’in demografik yapısı, öncelikli olarak cinsiyet 
değişkeni temelinde incelendi. Tablo 2 ve Grafik 1’de de 
görüldüğü gibi, 2017 yılı itibariyle Mersin ili sınırları 
dâhilinde 898.557 kadına karşın, 895.374 yaşamaktadır. 
Toplam da ise Mersin ili nüfusu 1.793.931 kişidir. Daha 
net bir ifadeyle 2017 yılı itibariyle, Mersin’in demografik 
yapısı içinde, cüz’i de olsa kadınların üstünlüğü görülür. 
Öte yandan yine en güncel verilere göre, 2017 yılında 
Erdemli’de toplam 137,927 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 
68.973’ünü erkekler ve 68.954’ünü de kadınlar oluşturur 
(TÜİK, 2018). Görüldüğü gibi Erdemli nüfusu, cinsiyet 
bağlamında, Mersin ili genelinden farklı bir şekilde, erkek 
egemen bir görünüm sergilemektedir. İlçe genelinde 
kadınların sayısı erkeklerden 16 kişi azdır. Ancak bu fark 
kayda alınmayacak ölçüde küçüktür. Daha net bir ifadeyle, 
son ADNKS verilerine göre, Erdemli’de yaşayan 
erkeklerin sayısı kadınların sayısına bir hayli yakındır 
 
4. Erdemli’nin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre 
Dağılımı 

Demografik yapı analizlerinde üzerinde ağırlıkla 
durulan bir diğer önemli sosyolojik değişken de yaş 
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olgusudur. Yaş faktörü, yalnızca toplumun hali hazırdaki 
durumunu anlayabilmek bakımında değil, aynı şekilde 
toplumun geleceği hakkında ön deyilerde bulunabilmek 
için de büyük öneme haizdir. Toplumun gelecekteki 
görünümüne dair önceden tahminlerde bulunabilmek 
planlayıcılar, politika yapıcılar ve özellikle de yerel-
merkezi siyasi otoriteler için son derece büyük öneme 
haizdir. 
 

Tablo 3: Erdemli’nin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre 
Dağılımı (2015) 

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın 
'0-4' 10165 5181 4984 
'5-9' 11017 5702 5315 
'10-14' 11210 5771 5439 
'15-19' 11165 5723 5442 
'20-24' 8865 4354 4511 
'25-29' 8629 4287 4342 
'30-34' 9210 4569 4641 
'35-39' 10677 5222 5455 
'40-44' 10782 5458 5324 
'45-49' 10013 5053 4960 
'50-54' 9419 4728 4691 
'55-59' 7800 3828 3972 
'60-64' 6529 3319 3210 
'65-69' 4512 2194 2318 
'70-74' 3256 1503 1753 
'75-79' 2028 945 1083 
'80-84' 1672 746 926 
'85-89' 754 324 430 
'90+' 224 66 158 
Toplam 137927 68973 68954 

 
Bu tespitlerin ışığında Erdemli’nin nüfusu, yaş grubu 

değişkeni temelinde incelendiğinde, son derece önemli 
bulgularla karşılaşılır. Tablo 3 ve Grafik 2’de de 
görüldüğü gibi 10-14 yaş grubundan bireyler, ilçe nüfusu 
içinden en büyük yaş dilimini oluşturur. Bu yaş grubunu 
15-19 yaş grubu takip eder. Araştırmada dikkat çeken bir 
başka husus ise son yirmi yıldır (son 5 yılda kısmi 
gerilemeler gözlemlense de) ilçede doğum oranlarında, 
önemli bir nüfus artış yaşandığı hakikatidir.  

Araştırmada dikkat çeken bir başka önemli bulgu ise 
Erdemli’nin nüfus yapısı içinde, 45 yaş sonrası ve 15 yaş 
altındaki yaş gruplarında düzenli ve kademeli bir azalma 
eğiliminin varlığıdır. Grafik 2’de net bir şekilde 
gözlemlenebilen bu durum, özellikle son 20 yılın ilk 
yarısında doğurganlık oranlarında bir artış 
gözlemlenirken, son 10 yıllık süreçte ilçede doğum 
oranlarında da bir azalış yaşandığının da teyidi gibidir 
 
5. Medeni Durum Değişkeni Temelinde Erdemli’nin 
Nüfusu 

Demografik yapıyla ilgili yapılan sosyolojik 
araştırmalarda üzerinde önemle durulan bir diğer önemli 
değişken de medeni durum olgusudur. Bu değişken 
araştırmacılara, toplumun genel toplumsal yapısının yanı 
sıra, aile yapısındaki gözlemlenen eğilimlere dair de 
önemli ipuçları sunar. 
 
Tablo 4: Medeni Durum Değişkeni Temelinde Erdemli’nin 
Nüfusu (2017, 15 Yaş Üstü) 
Medeni durum Kadın Erkek Toplam 
Hiç evlenmedi 11384 15081 26465 
Evli 34424 34311 68735 
Boşandı 2339 1859 4198 
Eşi öldü 4807 788 5595 
Toplam 52954 52039 104993 

 
Bu tespitler ışığında araştırmada Erdemli’nin nüfus 

yapısı, medeni durum değişken temelinde de incelendi. 
Tablo 4 ve Grafik 3’te de görüldüğü gibi ilçenin 
demografik yapısı içinde evli bireyler büyük bir çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Daha net bir ifadeyle, TÜİK’in 2018 
yılına dair ADNKS verileri incelendiğinde, ilçe genelinde 
yaşayan 15 yaş üzeri bireyler arasında en az bir kez evlilik 
yapmış bireyler yaklaşık yüzde 65,47’lik bir oran 
oluşturmaktadır. 

Buna ilaveten 2018 yılında, Erdemli ilçesinde yaşayan 
boşanmış bireylerin 15 yaş üzeri ilçe nüfusu içindeki oranı 
ise yüzde 4 civarındadır. Bu konuda dikkat çeken bir bulgu 
ise Erdemli’de boşanmış kadınların, boşanmış erkeklerden 
daha fazla olduğu gerçeğidir. Tablo 4 ve Grafik 3’te de 
görüldüğü gibi, boşanmış kadınların ilçenin demografik 
yapısı içindeki oranı, boşanmış erkeklerden yaklaşık 
yüzde 25,82 oranında daha fazladır.  

Öte yandan eşi ölmüş bireyler arasında kadınların 
sayısının fazlalığı, ilçede kadınların ortalama ömürlerinin 
erkeklerden daha uzun olduğunun delilidir. Yine Tablo 4 
ve Grafik 3’te detaylı bir şekilde sergilenen bulgular, 
Erdemli’de eşi ölmüş kadınların oranının, eşi ölmüş 
erkeklerden yüzde 510 daha fazla olduğunu 
göstermektedir. 
 
6. Erdemli’de Okuma-Yazma Durumu 

Toplumsal yapıyı anlayıp, açıklamayı amaçlayan 
çalışmalarda, önem verilen bir diğer sosyolojik faktör 
eğitim değişkenidir. Eğitim olgusu araştırılırken öncelikli 
olarak, o mekânda yaşayan bireylerin okuma yazma 
durumu incelenir. Toplumların gelişmişlik seviyesinde 
yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak, okuma yazma 
bilmeyen bireylerin toplumun genel nüfusu içindeki yeri 
her geçen gün azalmaktadır (Kongar, 1985). Ancak, 
üçüncü bin yılın yaşanmaya başladığı günümüzde, okuma-
yazma bilmemenin bir toplumsal sorun olarak halen var 
olması ise makul olmayan bir durudur. Erdemli’nin 
toplumsal yapısını ve bu yapıda yaşanan değişimin 
sosyolojik boyutlarını daha iyi anlayabilmek için, yörenin 
demografik yapısı içindeki bireylerin okuma-yazma bilme 
durumları da araştırıldı. 
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Tablo 5: Erdemli’de Okuma Yazma Durumu (2016, 15 Yaş 
Üstü) 
Okuma yazma durumu Kadın Erkek Toplam 
Okuma yazma bilmeyen 1774 318 2092 
Okuma yazma bilen 49893 50948 100841 
Bilinmeyen 250 232 482 

Toplam 51917 51498 103415 
 

Tablo 5 ve Grafik 4’te de görüldüğü gibi, Erdemli’de 
okur-yazarlık oranı oldukça yüksektir. Bir başka ifadeyle 
Erdemli’de okuma yazma bilen 15 yaş üstü bireylerin 
genel nüfus içindeki oranı yüzde 97,5’i aşar. Öte yandan 
Erdemli nüfusu içinde, okul çağına gelmiş olup da okuma-
yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,02 civarındadır. Bu 
duruma ilaveten, hakkında bilgi bulunmayan bireylerin de 
büyük çoğunluğunun okur-yazar olmayacağı gerçeği 
dikkate alındığında, Erdemli’de okur-yazarlık oranının 
yaklaşık yüzde 98 civarında olduğu söylenebilir. 
 
7. Erdemli’de eğitim seviyesi 

Eğitim olgusu, bir ülke sınırları dâhilinde hayatını 
sürdüren bütün bireyleri ilgilendiren, temel toplumsal 
konulardandır. Toplumların demografik yapısı eğitim 
olgusu temelinde incelenirken, okuma-yazma durumunun 
yanı sıra, bireylerin eğitim seviyesi de öncelikli olarak 
incelenir. Buna ilaveten çağdaş toplumlarda, alınan 
eğitimin niteliksel durumu da, eğitimin en az niceliksel 
özellikleri kadar önem arz ettiği hususu gözden ırak 
tutulmamalıdır. 
 
Tablo 6: Bitirilen Eğitim Seviyesi ve Cinsiyete Göre 
Erdemli Nüfusu (15 +yaş ) – 2016  

Eğitim Durumu Toplam Erkek Kadın 
Okuma yazma bilmeyen 2092 318 1774 
Okuma yazma bilen 
fakat bir okul 
bitirmeyen 

5343 1456 3887 

İlkokul 32719 14380 18339 
İlköğretim 13371 7410 5961 
Ortaokul veya dengi 13424 7393 6031 
Lise veya Dengi Meslek 
Okulu 

22492 12848 9644 

Yüksekokul veya fakülte 
mezunu 

12897 7089 5808 

Yüksek lisans mezunu 479 305 174 
Doktora mezunu 116 67 49 
Bilinmeyen 482 232 250 
Toplam 103415 51498 51917 

 
Bu tespitlerin hareketler araştırmada Erdemli’nin 

demografik yapısı, ilçede yaşayan bireylerin eğitim 
seviyesi dikkate alınarak da incelendi. Erdemli’nin nüfusu 
eğitim değişkeni temelinde incelendiğinde son derece 

önemli sonuçlara ulaşılır. Tablo 6 ve Grafik 5 
incelendiğinde ilk göze çarpan husus, dezavantajlı eğitim 
gruplarında ağırlığı kadınların oluşturduğu hakikatidir. 
Buna karşın avantajlı eğitim gruplarında ise erkekler 
lehine bir durumla karşılaşılır. Bir başka ifadeyle, ilçe 
genelinde okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 84,8’ini 
kadınlar teşkil eder. Okur-yazar fakat bir okul bitirmemiş 
bireyler arasında ise kadınların oranı yine 72,75’i aşar. 
Yalnızca ilkokul eğitimi almış olanlar incelendiğinde de 
benzer bir görünüm ile karşılaşılır: İlçe genelinde yalnızca 
ilkokuldan mezun olmuş bireylerin arasında kadınların 
oranı yüzde 56’dan fazladır. 

Öte yandan, Tablo 6’da da detaylı bir şekilde görüldüğü 
gibi, Erdemli genelinde lise ve dengi okul mezunlarının 
yaklaşık yüzde 57,12’sini erkekler oluşturur. Erdemli 
nüfusu içinde üniversite mezunu bireyler arasında 
erkeklerin oranı ise yüzde 54,9’u aşar. Bunlara ilaveten, 
yüksek lisans ve doktora yapmış bireyler arasında 
erkeklerin oransal ağırlığı daha da yüksektir.  

Özetle, toplum hayatımızdaki erkek egemen anlayışın 
(Newman, 2012) izlerini, Erdemli ilçesinde de 
gözlemlemek mümkündür. Daha net bir ifadeyle, avantajlı 
sayılabilecek eğitim kategorilerinde Erdemli’nin 
toplumsal yapısı içinde, erkeklerin açık bir üstünlüğü 
gözlemlenir. Kadınlar aleyhine ortaya çıkan bu tablo, 
sadece Erdemli ilçesine özel bir durum olmadığını da 
hatırdan çıkarmamak gerekir. Günümüz Türkiye’sinde, 
ülkenin dört bir yanında, aynı tabloyu görmek mümkündür 
(Arslan, 2014, Arslan, 2015). 
 
8. Mersin ve Erdemli’de Göç Olgusu 

Sosyolojik araştırmalarda sıkça belirtildiği gibi, göç 
evrensel bir sosyolojik olgudur. Dünyanın dört bir 
yanında, dünden bugüne insanlar, birçok nedene bağlı 
olarak, doğduğu toprakları bırakıp başka coğrafyalara göç 
etmeye devam etmektedir. Bu durum bazen kuraklık, 
işsizlik, bazen alt yapı ve barınma yetersizlikleri gibi 
nedenler yüzünden ortaya çıkarken; kimi zaman da kız 
kaçırma, kan davası gibi kültürel sebeplere bağlı olarak 
doğabilmektedir. Göç bazen de salgın hastalıklar, iç 
savaşlar, doğal afetler, zorunlu iskân politikaları gibi 
sebeplere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.  

 
Göç, ülkenin sınırları dâhilinde nüfus hareketi olarak 

gerçekleşiyorsa, bu durum iç göç olarak adlandırılır. Bu 
nüfus devinimi ülkeler arasında vuku buluyorsa, bu da dış 
göç olarak tanımlanır. Göç olgusuna en aşina toplumların 
başında Türk toplumu gelir. Bir başka ifadeyle Türk 
toplumu, tarihin derinliklerinden bugüne, göç olgusunun 
her türlüsüne tanıklık etmiştir. Günümüzde de hem dış göç 
ve hem de iç göç, toplum hayatımızın en önemli 
gerçeklerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. 
Günümüzde, özellikle de dış göç olgusu, toplum hayatımız 
açısından her geçen gün önemi artan bir sosyolojik olguya 
dönüşmektedir. Ortadoğu’da, özellikle de İslam 
coğrafyasında yaşanmakta olan toplumsal kriz, karmaşa ve 
iç savaşlar sebebiyle, yirmi birinci yüz yılın ilk 20 yılına 
yaklaştığımız bu günlerde, Türkiye önemli bir dış göç alım 
merkezine dönüşmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda, 
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Suriye’den ülkemize göç eden insanların sayısı üç milyonu 
aşmıştır. 
 
Tablo 7: Mersin’in aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net 
göç hızı (2017 dönemi) 

İl ADNKS 
2017 

Nüfusu 

Aldığı 
Göç 

Verdiği 
Göç 

Net 
Göç 

Net 
Göç 
Hızı 

(Binde) 
Mersin 1793931 54492 55393 -

901 
-0,5 

 
Öte yandan Mersin, özellikle toplumsal ve ekonomik 

bakımdan ülkemizin en önemli yerleşim birimlerinden 
biridir. Yalnızca tabii, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 
değil, bünyesinde barındırdığı nüfusun büyüklüğü ve 
gelişmişlik seviyesi ile de, yalnızca Akdeniz bölgesinin 
değil, Türkiye’nin en önemli illerinden biri durumundadır. 
Mersin aynı zamanda Türkiye’nin en önemli turizm cazibe 
merkezlerinden biridir. İl sınırları dâhilinde, Akdeniz sahil 
şeridinde yer alan yerleşim merkezleri, özellikle iç turizm 
açısından çok büyük önem arz eder. Son yıllarda il 
genelinde, dış turizm bağlamında da önemli gelişmelerin 
yaşanması beklenmektedir.  

2017 yılı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
verilerine göre, Türkiye’nin önemli metropollerinden biri 
olan Mersin’in nüfusu 1.793.931 kişidir (TÜİK, 2018). İlin 
nüfusu 2016 yılı nüfusu 1.773.852 kişidir. Bulgular, 
Mersin ili nüfusunun bir yıllık süreçte 20.079 kişi arttığına 
işaret etmektedir. Bir başka tabirle Mersin’in nüfusunda, 
bir yıllık süreçte yüzde 1,13’lük bir artış gözlemlenmiştir.  

2018 yılı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
verilerine göre 2107 yılı Türkiye nüfusu 80.810.525 
kişidir. Türkiye geneli 2016 yılı nüfusu ise 79.814.871 
kişidir (TÜİK, 2018). Bulgular Türkiye nüfusunun bir 
yıllık süreçte 995.654 kişi ya da bir başka deyişle yüzde 
1,25 oranında arttığını göstermektedir. Bulgular, 2017 
yılında Mersin ili nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının 
altında kaldığını göstermektedir.  

Öte yandan 2018 yılı TÜİK verilerine göre Mersin ili, 
2017 yılı itibariyle göç veren bir il konumundadır. 2017 
yılında il, aldığından daha fazla göç vermiştir. Sayısal 
olarak incelendiğinde Mersin ili aldığından 901 kişi daha 
fazla göç vermiş bir yerleşim birimi durumundadır. Daha 
net bir ifadeyle 2017 yılında, Mersin ili genelinde net göç 
hızı binde - 0,5’tir (Tablo 7). 

Öte yandan, Mersin’in en önemli ilçelerinden biri olan 
Erdemli’nin son bir yıllık süreçte nüfus yapısında yaşanan 
değişim incelendiğinde de önemli sonuçlarla karşılaşılır. 
Erdemli, uzun yıllardan beridir nüfus artışı yaşamaktadır. 
Bu durum son bir yıl içinde de devam etmiştir. 
 
Tablo 8: İkamet Edilen İlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan 
İl – 2017 
 ERDEMLİ 
Mersin-33 108462 
Adana-1 2759 
Şanlıurfa-63 1918 

Adıyaman-2 1816 
Karaman-70 1491 
Bitlis-13 1368 
Kahramanmaraş-46 1286 
Kayseri-38 1271 
Van-65 1220 
Şırnak-73 1194 
Gaziantep-27 1141 
Konya-42 1088 
Hatay-31 996 
Osmaniye-80 853 
Niğde-51 832 
Malatya-44 824 
Sivas-58 820 
Diyarbakır-21 808 
Ağrı-4 499 
Mardin-47 494 
Muş-49 462 
Elazığ-23 427 
Siirt-56 404 
Nevşehir-50 377 
Ankara-6 341 

 
Erdemli’nin nüfusu göç olgusu temelinde 

incelendiğinde de son derece önemli bulgularla 
karşılaşılır. Tablo 8 ve Grafik 6’daki bulgular 
incelendiğinde, Erdemli’nin oldukça heterojen bir nüfus 
yapısına sahip olduğu sonucuna ulaşılır. 2017 yılı 
bulgularına göre Erdemli ilçesi dâhilinde 137.927 kişi 
yaşamaktadır. Bu dönemde Erdemli’de yaşayan 
bireylerden 108.462’si Mersin nüfusuna kayıtlıdır. Bu 
bulgulardan ilçede yaşayan 29.465 kişinin, yurdun dört bir 
yanından gelmiş olduğu manası çıkmaktadır. Daha net bir 
ifadeyle Erdemli’de yaşayan bireylerin yüzde 27,17 başka 
illerin nüfusuna kayıtlıdır. Buna karşın Erdemli’nin 
nüfusun yüzde 72,83’ünü Mersinliler teşkil etmektedir. 
Mersin ili nüfusuna kayıtlı olmayan bireylerin önemli bir 
kısmının öğretmen, polis, devlet memuru gibi ilçede kamu 
görevi yerine getiren bireylerin ve ailelerinin oluşturduğu 
düşünülmektedir. Buna karşın bu bireylerin önemli bir 
çoğunluğunu, yörenin turizm potansiyeli sebebiyle, başka 
illerden Erdemli’ye gelmiş ve iş kurmuş bireylerle, doğal 
güzellikleri ve iklim özelliklerinin cazibesine kapılıp 
Erdemli’de yaşamayı tercih etmiş bireyler teşkil 
etmektedir. 

Tablo 9 ve Grafik 6’da, Erdemli’de yaşayan 
yurdumuzun farklı yörelerinden gelmiş bireylere dair 
ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Tabloda özellikle 
Erdemli nüfusu içinde ön plana çıkan illere dair bulgulara 
yer verilmiştir. Bütün bu açıklamalar dikkate alındığında, 
öteki illerin nüfusuna kayıtlı bireyler arasında 
Adanalılar’ın başı çektiği görülür. Bu bireyleri sırasıyla 
Şanlıurfalılar, Adıyamanlılar ve Karamanlılar izler. Özetle 
bulgular, Erdemli’de yaşayıp da Mersinli olmayan 
bireylerin çok büyük bir çoğunluğunu yurdun dört bir 
yanından gelmiş bireyler oluşturmaktadır. 
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Tablo 9: Erdemlililer’in Yoğun Olarak Yaşadığı İller – 2017 
 ERDEMLİ 
Mersin-33 99272 
İstanbul-34 2803 
Ankara-6 1789 
Adana-1 1462 
Antalya-7 1436 
Konya-42 843 
İzmir-35 799 
Karaman-70 529 
Gaziantep-27 437 
Hatay-31 429 
Bursa-16 356 
Kayseri-38 337 
Niğde-51 291 
Şanlıurfa-63 290 
Kahramanmaraş-46 262 
Kocaeli-41 237 
Muğla-48 236 
Osmaniye-80 232 
Aydın-9 204 
Eskişehir-26 164 

 
Öte yandan Erdemli’nin en çok göç verdiği iller 

incelendiğinde, Erdemli demografik yapısına dair tablo 
daha bir netlik kazanır. 2017 yılı itibariyle, 116.795 kişi 
Erdemli nüfusuna kayıtlıdır. Erdemli nüfusuna kayıtlı 
bireylerden 99.272’i Mersin ili dâhilinde yaşamaktadır. 
Erdemlililer’in yaklaşık yüzde 85’i Mersin ili sınırlar 
dâhilinde hayatlarını idame ettirmektedirler. 

Erdemlililer’in yoğun olarak yaşadığı iller 
incelendiğinde de son derece öneli sonuçlara ulaşılır. 
Tablo 9 ve Grafik 7’de de görüldüğü gibi, Erdemli’nin en 
çok göç verdiği iller arasında birinci sırada İstanbul yer 
alır. İstanbul’u Ankara, Adana ve Antalya illeri takip eder. 
Bu dört büyük şehrin ardından, Erdemlililer’in göç için 
tercih edilen iller arasında ilk 5 sırayı Konya, İzmir, 
Karaman, Gaziantep ve Hatay illeri paylaşır. Bulgular, 
Erdemlililer’in göç için tercih ettiği bölgeler arasında Batı 
Anadolu İç Anadolu, (Ege-Marmara) ve Akdeniz bölgeleri 
ön plana çıkmaktadır. 

 
9. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Araştırmada, yalnızca nüfus ve yüzölçümü bakımından 
değil, jeo-politik, jeo-stratejik, ve ekonomik açıdan da 
Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en müstesna 
illerinden biri olan Mersin’in, önemli ilçelerinden biri olan 
Erdemli’nin demografik yapısı sosyolojik açıdan 
incelendi.  

Yapısalcı bir yaklaşımla (Giddens, 1992; Haralambos, 
1987), betimleyici türden bir sosyolojik araştırma şeklinde 
gerçekleştirilen çalışmada, metodolojik (Güven, 2006; 
Gilbert, 1997; Gilbert, 1994; Denzin, 1984) olarak temel 
veri kaynağı olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kullanıldı. Araştırmada 
imkânlar dâhilinde, en güncel veri hüviyetine sahip 2016 
TÜİK verileri kullanıldı.  

 
TÜİK’in en güncel verilerine göre, Mersin ilinin 2017 

yılı nüfusu 1.793.931 kişidir. Erdemli’nin güncel nüfusu 
ise 137.927 kişidir. Bulgular, son 11 yıllık süreç içinde 
yörenin nüfusunda, yüzde 8,82 oranında bir artış olduğuna 
işaret etmektedir. Erdemli’nin demografik yapısı cinsiyet 
değişkeni temelinde incelendiğinde, demografik yapının 
erkek egemen bir görünüm sergilediği gerçeği ile 
karşılaşılır. Bununla birlikte ilçe genel nüfusu içinde 
erkeklerin sayısı kadınlardan 16 kişi daha fazladır. İlçe 
nüfusunda bu erkek ağırlıklı durum, ilçenin sosyo-
ekonomik yapısı ile ilişkilendirilebilir. 
İlçe nüfusu, yaş grubu değişkenine göre incelendiğinde, 

10-14 yaş grubundan bireylerin, ilçe nüfusu içinden en 
büyük yaş grubunu teşkil ettiği dikkatten kaçmaz. Nüfus 
piramidi, son 15 yıllık süreç içinde, doğum oranlarında 
kademeli ve düzenli bir azalış yaşanmakta olduğuna işaret 
eder. Bununla birlikte, son yıllarda doğum oranlarında 
yaşanan düşüş daha belirgin hale gelmiştir.   

Öte yandan, medeni durum temelinde Erdemli’nin 
demografik yapısı incelendiğinde, evli bireylerin, ilçenin 
demografik yapısı içinde büyük bir çoğunluğu oluşturduğu 
görülür. Erdemli’de yaşayan 15 yaş üzeri bireyler arasında 
boşanma oranı ise yüzde 4 civarındadır. Boşanmış 
kadınların ilçenin demografik yapısı içindeki oranı, 
boşanmış erkeklerden yaklaşık yüzde 25,82 oranında daha 
fazladır. Eşi ölmüş bireyler arasında kadınların büyük bir 
çoğunluğu oluşturur. Bu da ilçede kadınların ortalama 
ömrünün erkeklerden daha yüksek olduğuna işaret eder.  

Erdemli’de okur-yazarlık oranı son derece yüksektir. 
Okuma yazma bilmeyenlerin büyük çoğunluğunu, ileri yaş 
gruplarındaki bireylerin oluşturdukları dikkate 
alındığında, kısa vadede okur-yazarlık oranlarının daha da 
artacağı ön görülebilir. Yörenin eğitim seviyesi 
incelendiğinde, kadınların erkeklere kıyasla daha az 
eğitimli olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Okur-yazar 
olmayan, okur-yazar ve ilkokul mezunu gibi dezavantajlı 
toplum kesimlerinden bireylerin çoğunluğunu kadınlar 
oluştururlar. Buna karşın lise ve üniversite eğitimi gibi 
avantajlı eğitim gruplarında ise erkeklerin ağırlığı göze 
çarpar.  

Öte yandan Erdemli oldukça heterojen bir nüfus 
yapısına sahip olup, yurdun farklı yörelerinden sayıda göç 
almıştır. Erdemli’ye en yoğun göç Adana ve Şanlıurfa 
illerinden olmuştur. Bu illeri Adıyaman, Karaman ve Bitlis 
izler. Erdemli’de yaşayıp da Mersinli olmayan bireylerin 
çok büyük bir çoğunluğunu İç Anadolu, güney 
illerimizden gelmiş bireyler oluşturmaktadır. Erdemli’nin 
en çok göç verdiği iller arasında ilk sıraları Türkiye’nin en 
önemli metropol şehirleri paylaşır. Bu şehirlerin başında 
İstanbul yer alır. İstanbul’u Ankara, Adana ve Antalya 
izler. 
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Abstract 

At the beginning of the 20th century, rapid urbanization all over the world has become a matter of concern for noise 
pollution, which has become an important problem created by the growing population and rapidly developing 
technology. 

Voice pollution, called noise, is defined as sounds that are unwanted and unintelligible, or irregular and loud voices 
that disturb the human being. According to the Ministry of Labor and Social Security, 10% of the occupational diseases 
were detected as hearing loss from the noise end result. 

In this study, the level of noise in a stone quarry and crushing screening plant was determined and the effects on 
human health were evaluated in terms of occupational health and safety. 

 
Keywords: Decibel, Noise, Occupational Health and Safety 

 
Özet 

20. yüzyıl başlarında tüm dünyada hızlı kentleşmenin, artan nüfusun ve hızla gelişen teknolojinin yarattığı önemli bir 
sorun haline gelen gürültü kirliliği üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. 

 Gürültü adı verilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden 
düzensiz ve yüksek sesler olarak tanımlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek 
hastalıklarının %10’u, gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada da bir taş ocağı ve kırma eleme tesisinde oluşan gürültü düzeyi belirlenerek, insan sağlığı üzerindeki etkileri 
iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Desibel, Gürültü, İş Sağlığı ve Güvenliği. 

 

1. Giriş 

Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesi sonucu 
ortaya çıkan sorunlardan biri de ses kirliliğidir. Gürültü 
adı verilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir 
anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden 
düzensiz ve yüksek sesler olarak tanımlanmaktadır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; 
meslek hastalıklarının %10’u, gürültü sonucu meydana 
gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir.  

Gürültünün şiddeti, gürültüye maruz kalınan süre ve 
frekansı ile etkilenmenin sürekli ya da kesikli olması ve 
kişisel duyarlılık ile yaş, gürültüden etkilenme seviyesini 
doğrudan etkileyen en önemli unsurlardır. 

Madencilik sektöründe, ağır iş makinelerinin 
kullanılması bakımından çalışmalar sırasında aşırı 
seviyelerde gürültü kirliliği ile karşı karşıya kalınmakta 
ve gürültüsüz bir ortamı bulmak pek mümkün 
olmamaktadır. 

Bu çalışmada da taşocağı ve kırma-eleme tesisinde 
meydana gelen gürültü; gürültünün tanımı, çeşitleri, 
gürültüye neden olan kaynaklar ve yapılan ölçümler 

sonucu elde edilen veriler iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından değerlendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.  
 

2. Ses ve Gürültü  
Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerjidir. Sesin 

oluşması için bir titreşim hareketi gerekli olup, bu 
hareketin yayılması için de hava, su gibi akustik bir ortam 
şarttır (Şekil 2.1). Örneğin havada yayılan ses, atmosferik 
basınçta değişiklik yaratır. Bu değişim miktarı ses basıncı 
olarak isimlendirilir. [1,2,3]. 

  
Birimi desibeldir ve bir büyüklüğün, bir referans 

değerine göre oranının logaritmasına Graham Bell’in 
anısına Bel (B) adı verilir. Desibel  (dB),  bu değerin 1/10 
udur. Sağlıklı bir insan kulağı, 20 mikropascal ile 200 
pascal arasında bulunan ses şiddetlerine duyarlıdır. Kulak 
bu geniş aralıkta rahatça duyar. 20 mikropascal 
şiddetindeki sese işitme eşiği, 200 pascal şiddetindeki 
sese de ağrı eşiği denir [2].   
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Gürültü ise, istenmeyen, hoşa gitmeyen ses olarak 
tanımlanmaktadır. Gürültü de tüm sesler gibi normal hava 
basıncının altında ve üstünde basınç değişiklikleri 
oluşturan bir titreşim aracılığıyla oluşmaktadır. Hava 
basıncında oluşan değişiklikler, işitme organlarına 
dalgalar halinde ulaşmakta ve bunun sonucu ses olarak 
duyulmaktadır [2]. 

 
2.1 Gürültü Türleri 

Gürültü frekansına ve zaman değişimine göre iki grupta 
incelenmektedir [4]. 

Frekansına göre; 
Subsonik sesler; frekansı 20 Hz'den düşük olan seslerdir.   
 
İşitilebilen sesler; yaklaşık olarak, frekansı 20 Hz ile 20 
kHz arasında olan seslerdir.  
 
Ultrasonik sesler; frekansı 20 kHz'den daha yüksek olan 
seslerdir. 

 
Zaman değişimine göre; 

Kararlı gürültü; Genellikle zaman içindeki değişimleri 5 
dB(A) içinde kalan gürültü, Yani gürültünün seviyesinde 
zamanla bir değişme gözlenmez. Bu tip gürültüler için 
genellikle ani gürültü düzeyi ölçümü (Lp) yeterlidir. 
 
Kararsız gürültü; Ses düzeyleri ise zaman içerisinde önemli 
değişiklikler gösterir. Bu tip gürültüler için genellikle 
eşdeğer gürültü seviyesi ölçümü (Leq) yapılır. 
 
2.2 Gürültü Kaynakları 

Günümüzde gürültüye neden olan kaynaklar büyük 
ölçüde çeşitlilik göstermektedir [5]. Kaynaklarda farklı 
sınıflandırmalar bulunmaktadır.  

Gürültüye neden olan ana kaynaklar; 

Karayolları, Demiryolları, Hava alanları, Endüstri 
tesisleri, Yerleşim alanlarının yakınında yer alan taş 
ocakları, İnşaat alanları, Konutların altında yer alan kaset 
satış yerleri, matbaa, konfeksiyon ve ayakkabı atölyeleri ve 
marketler gibi işyerleri, Tamirhaneler, satış yerleri, benzin 
istasyonları, otoparklar olarak sıralandırılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

3. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri  

Meslek hastalıkları listesinde hastalıklar 5 grup altında 
toplanmıştır: 

 
Ø Kimyasal maddelerle ortaya çıkan meslek 

hastalıkları, 

Ø Mesleki cilt hastalıkları, 
Ø Pnömokonyozlar ve diğer solunum sistemi 

hastalıkları, 
Ø Mesleki bulaşıcı hastalıklar, 
Ø Fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları. 

 
Endüstride gürültünün sebep olduğu işitme kayıpları da 

fizik etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları grubuna 
giren bir meslek hastalığıdır [6].  Sosyal Sigorta Sağlık 
İşlemleri Tüzüğü ekindeki meslek hastalıkları listesinde; 
“Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için 
gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 
dB’in üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak 
gerekir.” denilmektedir. Gürültü için yükümlük süresi de 6 
ay olarak belirtilmiştir. Yükümlülük süresi ise; Kanunla 
sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının 
meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih 
ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında 
geçecek azami süre olarak tanımlanmaktadır. 

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisinde etkilenme 
süresi oldukça önemli bir faktördür. Gürültüden etkilenme, 
kişiden kişiye çok farklı sonuçlar gösterir. İç kulağın 
fonksiyon bakımından durumu, evvelce geçirilen veya 
halen mevcut olan hastalıklar, kişilerin duyarlılığı önemli 
faktörlerdir. Ancak, işitme kaybının tespitinde bu faktörler 
dikkate alınmaz. 

Gürültüden etkilenmede yaş da önemli bir faktördür. 
Özellikle işitme kaybının tespiti için yaşın dikkate alınması 
gerekir. Görmede olduğu gibi insanlar işitme kapasitelerini 
40'lı yaşlardan itibaren kaybetmeye başlamaktadır. Bu 
nedenle işitme kaybının hesabında, 40 yaş sınır olarak alınır 
ve sonraki her yıl için odyogramlarda 0,5 dB işitme kaybı 
yaş nedeni ile düşülür [7]. Gürültü insanlar üzerinde; 
fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performanslarına olmak 
üzere dört tür etkiye sahiptir. 

ÇSGB tarafından 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Gürültü ile ilgili 
Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” çalışanların 
gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve 
güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden 
korunmaları için asgari gereklilikler belirtilmektedir. 
Bunlar:  

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 
80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 
µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan 
değer).  

 
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 

85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].  
 
c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) 

veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa] olarak 
Yönetmelikte tespit edilmiştir [8]. 

 
 

3. Materyal ve Metod 
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Bu çalışmada çoklu gürültü kaynağına sahip, 
çevresindeki noktalardaki gürültü seviyesine katkısı olan 
gürültünün ses güç seviyesini tayin etmek için TS ISO 8297 
standardı kullanılmıştır. 

Standart kullanılarak Tesis alanı, ölçme güzergahı 
uzunluğu, Ölçme alanı, ölçme uzaklığı ve mikrofon 
yüksekliği hesaplanmıştır. Mikrofon yüksekliği 
hesaplamalar sonucu 8 metre elde edilmiş olup standart 
hükümleri gereğince ölçüm yüksekliği 5 metre olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Tesis geneli dikkate alınarak yapılan hesaplamalar 
sonucu 20 adet ölçüm noktası belirlenmiş ve her bir nokta 
da 63Hz ile 8000 Hz frekans aralığında ölçümler alınarak 
hesaplamalar yapılmıştır. 

Tablo 1 de her bir ölçüm noktasındaki 63Hz-8000Hz 
arasındaki ölçüm sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 1. Ses basınç seviyeleri ve ölçüm sonuçları 

  
Her bir frekans aralığındaki ölçümlerden Lp değeri 
        Lp=10 log[1/N Σ 10 0,1*Lpi ]     formülünden; 
Hesaplanarak Lp* ortalama ses basınç seviyesi 

bulunmuştur. 
Ölçülen ses basıncı seviyesi ile ortalama ses basıncı 

seviyesi değerleri arasındaki farkın 5 dB’den daha fazla 
olduğu durumlarda Lpi yerine Lport + 5 dB yazılarak Lport 
tekrar hesaplanmıştır. 

*Lp ort =10 log[1/N Σ 10 0,1Lpi ]     formülünden; 

∑ =
=

20

1
.1,010

20
1log(10*

i
LpiortLp

=  68,19 dB 
hesaplanmıştır. 

 
Ölçümler sonucu elde edilen değerlerin yukarıda 

belirtilen düzeltmeler yapılarak elde edilen hesaplamalardan 
tesisin ses gücü seviyesini hesaplamak için standartta 
belirtilen şekilde; 

Lw=  Lp + ΔLs+ ΔLF+ ΔLm + ΔLα    
 
Formülü kullanılmıştır.   
ΔLs  : Ölçme yüzeyi alanı 
ΔLF  : Çevre düzeltme terimi 
ΔLm : Yönlü mikrofon için düzeltme katsayısı  

ΔLα  : Atmosferden kaynaklanan ses zayıflatması 
 
Standartta verilen katsayılar formülde kullanıldığı zaman 

tesisin ses gcü seviyesi  
   
Lw = 68,19 + 50,02 - 0,06 + 0 + 1,02 
 
Lw =119,17 dB olarak tespit edilmiştir. 

 
 

3. Sonuçlar 

Nobel ödüllü Alman Hekim Robert KOCH (1910) “Bir 
gün gelecek insanlar kolera ve veba gibi gürültüye karşı da 
amansız bir mücadele verecekler" demiştir [9]. 
Günümüzden yaklaşık yüzyıl önce yapılan bu öngörüye 
ülkemizde çevresel açıdan ve iş sağlığı ve güvenliği 
açısından 2000 li yıllardan sonra çıkarılan kanun, 
yönetmelik ve genelgelerle önlem ve tedbirler getirilmeye 
başlanmıştır. 

Gürültü canlıların hayatını birçok olumsuz açıdan 
etkilemektedir. Gürültünün özellikle insan sağlığı üzerinde 
neden olduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak ya da 
azaltmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, taşocağı ve kırma eleme tesisinde çalışan 
sağlığı için zararlı olan gürültü maruziyetinin araştırılması 
amaçlanmıştır. İşletmede yapılan gözlemler neticesinde 
aşağıdaki durumlar tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur:  

Yapılan ölçümler sonucunda 100 Hz frekansı için kırma 
eleme tesisi yakınında ölçülen Lpi değerlerinin Ö18: 68,3 
dB, Ö19: 65,5 dB, Ö20: 63,7 dB olduğu, ocak faaliyeti 
(kepçeler vasıtası ile kamyonlara malzeme yüklenmesi) 
yakınındaki ölçüm sonuçlarının Ö10: 64,2 dB, Ö11: 60,5 
dB, Ö12: 61,2 dB olduğu ve hem kırma eleme tesisi, hem 
de ocak faaliyeti gürültüsünden eşit mesafede etkilenen 
noktalardaki ölçüm sonuçlarının Ö4: 70,2 dB, Ö5: 73,4 dB, 
Ö6: 69,5 dB olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar kırma 
eleme tesisi gürültü seviyesinin ocak faaliyeti gürültü 
seviyesinden bir miktar daha fazla olduğu ve tesis geneli 
içinde maksimum maruziyet noktalarının her iki faaliyete 
eşit uzaklıkta bulunan boş alanlar olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ölçülen Lpi değerlerinden yola çıkarak düzeltimler 
uygulama, ölçme yüzeyi alan terimi bulma, çevre düzeltme 
terimi bulma, sıcaklık ve bağıl nem gibi atmosferik verilere 
dayanarak atmosferik azaltma katsayısı uygulama ve tesisin 
gündüz, akşam, gece ses gücü seviyelerinin hesaplanması 
adımları sonucunda işletme geneli için Lw değeri  119,17 
dB olarak hesaplanmıştır.  Bu değer işletme genelinde 
çalışanların maruz kaldığı ortalama gürültü düzeyinin 
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına 
Dair Yönetmelik te geçen 87 dB’lik maruziyet sınır 
değerinin fazlaca üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu 
kapsamda işletme genelinde kişisel koruyucu donanım 
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kullanımı gerekliliğinin yanı sıra gürültü azaltıcı tedbirlerin 
de uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

 
Kısaltmalar 
dB : desibel 
Hz  : Hertz 
kHZ : Kilohertz 
Pa : Pascal 
µPa : Mikropascal 
Sp : Tesis alanı 
Sm : Ölçme alanı 
d : Ölçme uzaklığı 
H : Tesisin karakteristik yüksekliği 
N : Ölçme güzergâhında mikrofon sayısı 
h : Mikrofon yüksekliği 
Lp : Ses basınç seviyesi 
Lp* : Ortalama ses basınç seviyesi 
Lpi : Ölçme güzergahı üzerindeki i inci mikrofon    
                  konumunda oktav bant ses basınç seviyesi 
LW : Ses basınç seviyesi 
LWA : A-ağırlıklı ses güç seviyesi 
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Abstract 

DETERMINATION OF SOURCES OF RESITANCE TO ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS IN 
TURKISH BOTTLE GOURD(Lagenaria siceraria) GERMPLASM 

 

This study was carried out to screen Turkish bottle gourd germplasm whose core collection was formed 
according to morphologic characteristic within frame work of two different projects supported by TÜBİTAK’s 
to Zucchini Yellow Mosaic Virus(ZYMV). The reactions of bottle gourd genotypes were determined by natural 
contaminationin open field in Alata Horticultural Research Institute of The Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock in summer season of 2015. Plant samples which show the virus symptoms collected from the field 
have been tested by DAS-ELISA and RT-PCR methods susceptible and tolerant genotypes have been detected. 
According to results, four genotypes 63-05, 66-02, 07-42 and USA23 were found tolerant natural contamination 
studies. In open field study, Watermelon Mosaic Virus (WMV) was also in bottle gourd population and the 
population was found clean in terms of other viruses.  

Key Words: Lagenaria siceraria, ZYMV, WMV, ELISA, Natural inoculation, PCR 

 

 

TÜRKİYE’DEKİ SU KABAK(Lagenaria siceraria)’LARINDA KABAK SARI MOZAYİK VİRÜSÜNE        
(ZYMV) DAYANIKLILIK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ 

                                                                               Özet 

Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen iki farklı proje kapsamında ülkemizin farklı noktalarından 
toplanmış olan ve morfolojik karakterizasyon sonucuna göre çekirdek koleksiyonu oluşturulmuş su kabaklarının 
Kabak Sarı Mozayik Virüsü [Zucchini Yellow Mosaic Virüsü(ZYMV)] hastalığına karşı taranması amacıyla 
yapılmıştır. Su kabağı çekirdek koleksiyonunda bulunan genotiplerin hastalığa tepkilerini ortaya koymak amacı 
ile 2015 yılında GTHB Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde arazide doğal bulaşma ile 
hastalığa karşı genotiplerin tepkileri belirlenmiştir. Araziden toplanan virüs simptomu gösteren bitki örnekleri, 
öncelikle ELISA ve RT-PCR yöntemi ile testlenmiş ve genotipler arasında dayanıklı, duyarlı ve tolerant olanlar 
tespit edilmiştir. Dört genotip 63-05, 66-02, 07-42 ve USA23 arazide virüslü bitkilerle iç içe girdiği halde hiçbir 
hastalık belirtisi göstermemiştir. DAS-ELISA testleri sonucunda populasyon içerisinde ZYMV yanında 
Watermelon Mosaic Virus(WMV)’de tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Lagenaria siceraria, ZYMV, WMV, ELISA, Doğal bulaşma,RT-PCR 
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1.Giriş: Dünya ülkeleri ve ülkemizde de önemli 
konulardan birisi genetik kaynakların korunmasıdır. Bu 
amaçla bu kaynakların özelliklerinin belirlenmesi ve 
muhafaza altına alınması önemli konular arasındadır. 
Elimizde var olan gen kaynaklarının biyotik ve abiyotik 
streslere karşı hassasiyet ya da dayanıklılıklarının ortaya 
konulması bitki ıslahının ve dolayısı ile bitkisel 
üretiminin sürdürülebilirliği ve güvenliği açısından en 
önemli aşamalardan birisidir.  

Gelecekte kullanılacak gen kaynaklarını oluşturacak 
olan tüm bitkisel materyali koruma altına alma 
çalışmalarına, bugünün insanlarının en önemli görevi 
olarak bakılmaktadır. Florasında 163 familyaya ilişkin 
1.225 cins ve 9.000 tür bulunan ve bunlardan 3.000 türü 
endemik nitelikte olan Türkiye’nin; 203 familyaya bağlı 
2.500’ü endemik 12.000 türe sahip tüm Avrupa ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında bitkisel gen kaynakları 
bakımından ne kadar zengin bir ülke konumunda olduğu 
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu nedenle, genetik 
materyalin korunması ve kullanımına ilişkin 
çalışmaların Türkiye için ayrı bir önemi vardır 
[1].Türkiye’nin Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan 
fitocoğrafik bölgelerin kesiştiği yerde bulunması, 
Avrupa ile Güneybatı Asya arasında köprü görevi yapan 
bir göç yolu olması, birçok cinste çeşitliliğin görüldüğü 
bir merkez olması, Türkiye’nin önemli bir genetik 
çeşitlilik merkezi olduğunun kanıtıdır [2]. Bitki genetik 
kaynakları, özellikleri belirlenmiş kültür bitkilerini ve 
bunların yabani akrabalarını bünyesinde toplaması 
nedeniyle ıslah çalışmaları açısından vazgeçilmez bir 
değer ve öneme sahiptir [3]. 

Kabakgiller (Cucurbitaceae),  Cucurbitales takımına ait 
bir bitki familyası, eski ve yeni dünyanın sıcak 
bölgelerinde yayılmış 100 cins ve 850 türü vardır. 
Türkiye'de 8 cins ve bunlara ait 8 tür doğal olarak 
yayılış gösterir. Kavun(Cucumis melo), Hıyar(Cucumis 
sativus), Lif kabağı(Luffa cylndrica), Su 
kabağı(Lagenaria siceraria), Cucurbita pepo, Cucurbita 
moschata, Cucurbita maxima, Karpuz(Citrullus lanatus) 
ülkemizde yaygın olan kabakgil türleridir. 
Kabakgillerden tropik bir tür olan ve subtropiklerde de 
yetişebilen su kabağı insanlar tarafından çok erken 
dönemlerde kültüre alınmış ve çok farklı amaçlarla 
kullanılmıştır   [4, 5]. Su kabağının[Lagenaria siceraria 
(Malign) Stanley] anavatanı olarak Afrika ve Amerika 
kıtası bildirilmekte ise de, Afrika’daki su kabağı tohumu 
ve meyve şekli çeşitliğinin Amerika’dakinden daha 
zengin olduğuna dayanarak, su kabağının anavatanının 
tropik Afrika olduğu sonucuna varılmıştır. [6]. 

Su kabağı toprak kökenli hastalıklara karşı karpuz 
bitkisine anaç olarak kullanılmakdır. Ülkemizde 
2000’lerden sonra başlayan aşılı karpuz üretiminde su 
kabağı karpuza anaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Su kabağı, karpuz türüne anaç olarak kullanılan ve 
gayet iyi uyuşma gösteren bir türdür [5].Kabakgiller pek 
çok virüs hastalığına konukçuluk etmekte ve bu 
ürünlerde virüs kaynaklı önemli düzeylerde ürün 
kayıpları olmaktadır. Dünya’da kabakgiller familyası 
içindeki bitki türlerinde zarar yapan ve ekonomik 
kayıplara neden olan önemli virüs hastalıkları 
bulunmaktadır [7]. 

Türkiye’de kabakgil yetiştirilen alanlarda bulunan en 
önemli virüslerin Kabak Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini 
Yellow Mosaic potyvirus, ZYMV), Hıyar Mozaik 
Virüsü(Cucumber Mosaic Cucumovirus, CMV), Karpuz 
Mozaik Virüsü1(Watermelon Mosaic 1 potyvirus, 
WMV-1=syn. Papaya Ringspot potyvirus-W, PRSV-W), 
Karpuz Mozaik Virüsü 2 (Watermelon Mosaic 2 
potyvirus, WMV-2) ve Kabakgil Afitle Taşınan Sarılık 
Virüsü(Cucurbit Aphid-borne Yellows luteovirus, 
CABYV) olduğu bildirilmektedir [8,9,10]. Bir potyvirüs 
olan ZYMV, ilk kez 1981 yılında İtalya’ da Lisa 
tarafından rapor edilmiştir ve daha sonra dünyanın 
kabakgil yetiştirilen birçok ülkesinde rapor edilmiştir 
[11,12]. ZYMV karşı su kabağında ilk çalışma [13] 
Hawaii’de yapılmış. Bu çalışmaları Hindistan, Sırbistan 
ve ABD izlemiştir [13,14]. Su kabağında da dayanıklı 
ve tolerant genotiplerin varlığı rapor edilmiştir [15]. 

2.Materyal Metot ve Yöntemler: 

Çalışma doğal bulaşma sağlanarak 168 su kabağı 
genotipinin ZYMV’ye karşı dayanıklılıkları test 
edilmiştir. 1:1 torf-perlit karışımı içeren viyollere 
ekilmiştir. 5 Mayıs 2015 tarihinde ise iki gerçek yaprak 
aşamasında olan fideler her genotipten 10’ar bitki 3 x 
0,5 m aralıklar ile bulaştırma yapılmadan araziye 
dikilmiştir. Bitkiler damlama sulama sistemi ile bitki ve 
toprak gözlemlerine bağlı olarak sulanmıştır. Dekara 
10:10:10 (N:P:K) olacak şekilde fertigasyon yöntemi ile 
gübreleme yapılmıştır. Virüs simptomları üretim sezonu 
sonuna doğru gözlem yapılarak tespit edilmiştir. Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kabak gen 
havuzunda bulunan 5 adet Cucurbita pepo(Otto-
dayanıklı, Z5 ve Z38-tolerant, Perlette ve Alata Yeşili 
hassas) materyal olarak çalışmada kullanılmıştır. Doğal 
bulaşmada arazide var olan bulaşık bitkilerin yanı sıra 
çalışmada özel hazırlanan ZYMV izolatı kullanılmıştır. 
İnokülum hazırlamada 1 gr taze bitki inokulum kaynağı 
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10 ml tampon çözelti olacak şekilde steril havanda 
fosfat tampon çözeltisi (%1 K2HPO4, %0,1 Na2SO3, 
%0,01 Mercapto ethanol pH:7.5) içerisinde ekstrakte 
edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan su kabağı genotiplerinin virüs 
inokulasyonu sağlandıktan sonra bitkilerin gösterdiği 
simptomlar hassas kontrolde simptomların 
gözlemlenmesi ile birlikte 21 gün boyunca 
gözlemlenmiştir ve oluşan simptom tipleri kayıt 
edilmiştir. İnokulasyon sonrası sistemik enfeksiyon 
gösteren çeşitler 0-9 skalasına göre değerlendirilmiş 2 
ve yukarı değer alanlar hassas (S), sistemik enfeksiyon 
göstermeyen 0 ve 1 skala değeri alan genotipler ise 
dayanıklı (R) olarak kabul edilmiştir. 

Virüs simptomlarının şiddetinin belirlenmesinde aşağıda 
gösterilen 0-9 skalası kullanılmıştır [16]; 
0. Herhangi bir belirti gelişiminin olmadığı bitkiler 
1. Yaprak damarlarında çok hafif şekilde açılma 
gösteren bitkiler 
2. Yapraklarında çok hafif mozayik belirtisi gösteren 
bitkiler 
3. Yapraklarında damar açılması yanında orta derecede 
mozayik gösteren bitkiler 
4. Yapraklarında orta şiddetli mozayik ve sararmalar 
gösteren bitkiler 
5. Yapraklarında şiddetli mozayik belirtileri ve bitki 
boyunda kısalma gösteren bitkiler 
6. Yapraklarında şiddetli mozayik ve hafif 
deformasyonlar ile bitki boyunda kısalma gösteren 
bitkiler 
7. Yapraklarda şiddetli mozayik, beneklenme, bitki 
boyunda orta derecede kısalma ve yapraklarında orta 
şiddette deformasyon gösteren bitkiler 
8. Yapraklarda çok şiddetli mozayik ile iplikleşme ve 
meyvelerde orta şiddette deformasyonların oluştuğu 
bitkiler 

9. Şiddetli bodurlaşma, meyvelerde şiddetli 
deformasyon ve yaprakların çok küçülerek incelip 
iplikleşme ve genel anlamda sarılık gösteren bitkiler 

2.1.Tartışma ve Sonuçlar: 

Virüsle bulaşık bitkilerden alınan yaprak örneklerinde 
virüslerin tespiti için DAS-ELISA ve RT-PCR 
yöntemleri kullanılmıştır. Agaroz jel elektroforez 
çalışmalarında, total nükleik asit ekstraksiyonu işlemi 
sonunda elde edilen total RNA’lar ve RT-PCR 
çalışmalarında elde edilen PCR ürünleri ile RFLP 
çalışmaları sonunda kesim yapılmış ,PCR ürünleri 
materyal olarak kullanılmıştır.  

Doğal Bulaşma Sonuçları: Arazi çalışmalarında 
kullanılan genotiplerin hastalık belirtileri 22.07.2015 
tarihinde yapılan gözlemlere göre skalave hassasiyet 
değerlendirilmeleri yapılarak sonuçlar alınmıştır. Bu 
sonuçlara göre 3 yerli( 47-02, 63-12, 63-04) ve 2 tane 
(USA-23 ve US-10)de ABD’den temin edilen genotipte 
virüs simptomu gözlemlenmemiştir(Tablo:2.2). Su 
kabağı genotiplerinden 5 genotip dayanıklı, 90 genotip 
kısmen tolerant ve 67 genotip ise duyarlı olarak tespit 
edilmiştir.  

Tablo:2.2.Testlenen genotiplerde DAS-ELISA testleri 
sonuçları. 

Genenotip 

No 

Z

Y

M

V 

W

M

V 

Genotip 

No 

Z

Y

M

V 

V

M

V 

Genotip 

No 

Z

Y

M

V 

W

M

V 

31-15 +  53-02 +  33-18 +  

42-09 + + 48-09 + + 66-03 +  

42-01 +  38-07 +  80-02 +  

6305  + 63-17 + + 55-01 +  

66-02  + 72-02 +  TR-50 +  

07-42  + 33-26 +  28-04 +  

33-27 +  01-02 +  09-03 +  

80-01 + + TR-28 +  41-01 +  

28-01 +  31-37 +  34-04 +  

20-05 +  35-05 +  47-04 +  

33-01 +  31-32 +  USA21 +  

60-04 +  51-07 +  79-03 +  

Vır1274 +  33-50 +  TR12 +  

08-01 +  28-01 +  08-01 +  

USA23   64-08 +  33-02 +  

45-01 + + 34-02 + + 60-04 +  

 

Yapılan testlemeler sonucu ZYMV yanında su kabağı 
bitkilerinde WMV (9 tanesinde) hastalığı da 
testlenmiştir(Şekil.2.1). Diğer virüs hastalıkları 
gözlenmemiştir. 
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ZYMV

 

Şekil.2.1.Arazide yetiştirilen genotiplerden WMV ve ZYMV 
symptom karşılaştırması. 

2.2.Öneriler: 

Bitki hastalık etmenleri içerisinde virüsler, kimyasal 
mücadelelerinin mümkün olmaması ve vektör 
böceklerle çok uzak ve geniş alanlara yayılmaları 
nedeniyle büyük öneme sahiptirler. Bunlara ek olarak, 
kimyasal mücadelenin de virüslerin yayılımını 
engellemede çok etkin olmayışı, bu hastalık 
etmenlerinin önemini daha da artırmaktadır. Sebzelerde, 
özellikle kabakgil grubuna zarar veren 5 önemli virüs 
hastalığı içerisinde ZYMV daha yaygın olarak 
bulunması nedeni ile daha da önemlidir [17,18,19,20]. 
Bu çalışma sonuçlarına göre, ülkemizde bulunan gen 
kaynaklarının koruma altına alınması ve muhafazası 
daha sonra yapılacak çalışmalar açısından oldukça 
büyük önem arz etmektedir. Dayanıklı olarak tespit 
edilen genotiplerin saflık durumları ilerletilmeli ve 
dayanıklılığın genetiği ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır 
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Mersin/TÜRKİYE 

Türkiye'de Çipura (Sparus aurata, Linnaeus, 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax, 
Linnaeus, 1758) Yetiştiriciliğinde Arz ve Fiyat Gelişmeleri 

İsa Şen1* Semiramis Alp1, Ferit Rad1 
1Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiriclik Bölümü, Mersin, Türkiye 
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Abstract 

The production of sea bream- sea bass of which aquaculture was started in 1986 in Turkey has showed a constant 
increase and the production quantity has reached 140 thousand tons in 2016. This quantity constitutes about 40 percent 
of the total production of sea bream- sea bass in the world and Turkey is in the leading position at worldwide. Sea 
bream- sea bass production based on the aquaculture takes an important place in total aquatic production of Turkey. Sea 
bream - sea bass production quantity contitutes 24% of total production and contitutes 48 % of total production value in 
Turkey. These two species which are the basic dynamics of the aquaculture. Sea bream and sea bass provide significant 
contribution to domestic production, employment and imports. Sea bream and sea bass have become very important in 
terms of food safety, economic and socio-economic aspects.  It is rather important that the industy of the sea bream- sea 
bass aquaculture’s growing and being sustainable with regards to the national economy thanks to the contribution it 
created. In this article, the situation of the sector of the sea bream- sea bass between the years of  2006- 2016 has been 
analysed in terms of the farm quantity, capacity utilisation ratio, supply, per capita, import- export and trends of prices 
were discussed. 

Keywords: Supply, Sea bream, Price, Sea bass, Aquaculture 

Özet 

Türkiye'de 1986 yılında yetiştiriciliğine başlanan çipura-levrek üretimi sürekli artış göstermiş ve 2016 yılında üretim 
miktarı 140 bin tona ulaşmıştır. Bu üretim dünyadaki toplam çipura-levrek üretiminin yaklaşık % 40'ını oluşturmaktadır 
ve Türkiye dünyada lider konumdadır. Yetiştiriciliğe dayalı çipura-levrek üretimi Ulusal su ürünleri üretimimizde de 
önemli role sahiptir. Türkiye'de 2016 yılında toplam su ürünleri üretim miktarının %24'ünü, toplam su ürünleri üretim 
değerinin %48'ini yetiştiricilik ile sağlanan çipura-levrek üretimi oluşturmuştur. Su ürünlerinde denize dayalı 
yetiştiriciliğin temel dinamiği olan bu iki tür, iç tüketime, istihdama ve ihracata katkı sağlayarak, gıda güvenliği, 
ekonomik ve sosyo-ekonomik açıdan oldukça önemli konuma gelmiştir. Yarattığı katkı sayesinde çipura-levrek 
yetiştiricilik sektörünün büyümesi ve sürdürülebilir kılınması ulusal ekonomi açısından oldukça önemlidir. Bu 
çalışmada çipura-levrek yetiştiricilik sektörünün 2006-2016 yılları arasındaki durumu; işletme sayısı, kapasite kullanım 
oranı, ürün arzı, iç tüketimi, ithalat-ihracatı ve fiyat eğilimleri açısından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arz, Çipura, Fiyat, Levrek, Su ürünleri 

1. Giriş

Dünya genelinde su ürünleri üretimi sürekli artış
göstermektedir. 1950 yılında 20 milyon tonun altında 
olan küresel su ürünleri üretimi 2014 yılında 167 milyon 
tona ulaşmıştır. Bu üretimin 93 milyon tonu avcılık, 74 
milyon tonu ise yetiştiricilik ile sağlamıştır [1]. 

Küresel su ürünleri üretimi 70'li yıllara kadar avcılığa 
dayalı iken bu yıllardan itibaren yetiştiricilik üretimi 
miktar olarak artış göstermeye başlamıştır. Özellikle 80'li 
yılların ikinci yarısında yetiştiricilik üretimi miktarı hızla 
artış göstermiş ve toplam üretim oranına daha fazla etki 

etmeye başlamıştır. Buna karşın 90'lı yıllardan itibaren 
avcılık üretim miktarının stabil hale geldiği 
görülmektedir (Şekil 1). 

180



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

Şekil 1. Dünyada yıllara göre su ürünleri üretimi [1] 
  
Ülkemizde ise su ürünleri üretim miktarı yıllara göre 

dalgalanmalar göstermektedir. Bu dalgalanma avcılık 
üretiminin yıllar içerisinde önemli miktarda değişkenlik 
göstermesinden kaynaklanmaktadır. 2007 yılında avcılık 
üretimi 632 bin tona kadar yükselmiş olmasına karşın 
2014 yılında 302 bin tona kadar düşüş göstermiştir. 
Yetiştiricilik üretimi ise 2001 ve 2002 yıllarında bir 
miktar düşüş yaşamasına karşın 2002 yılından itibaren 
sürekli artış göstermiştir. 2000 yılında Ulusal su ürünleri 
üretimimiz olan 582 bin tonun % 14'ü (79 bin ton) 
yetiştiricilik üretimi ile  sağlamış 2016 yılında ise 589 bin 
ton olan toplam üretimin % 43'ü (253 bin ton) 
yetiştiricilik üretimi ile sağlanmıştır (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2.  Türkiye'de yıllara göre su ürünleri üretimi [2] 

 

Ülkemizde yetiştiricilik üretiminin neredeyse tamamı 
çipura, levrek ve gökkuşağı alabalığı ile sağlanmaktadır 
ve üretimin  3 tür üzerine yoğunlaşmıştır. Çipura ve 
levrek üzerimi 2016 yılında toplam yetiştiricilik 
üretimimizin % 55'ini sağlamıştır [3]. Değer ol.arak ise 
çipura ve levreğin toplam değerdeki payı üretimdeki 
payından daha yüksektir.  

Küresel çapta çipura ve levrek yetiştiriciliğinde, FAO 
verilerine göre 2016 yılında 388 bin ton çipura ve levrek  
üretimi sağlanmıştır. Üretimin büyük bölümü Akdeniz'de 
sağlanmış, düşük bir miktar ise Avrupa'nın Atlantik 
kıyılarında gerçekleşmiştir. Türkiye çipura ve levrek 

üretiminde dünyada lider konumdadır ve 2016 yılında 
toplam üretimin % 37'sini karşılamıştır. Türkiye ardından 
% 24 ile Yunanistan ikinci sırada, % 14 ile Mısır 3. sırada 
yer almıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Dünyada çipura ve levrek üretimi [4] 

Ülke/Bölge	 Miktar	(Ton)	 Yüzde	Payı	%	

Türkiye	 139.101	 37	

Diğer	Asya	Ülkeleri	 12.010	 3	

Yunanistan	 91.800	 24	

İspanya	 35.353	 9	

İtalya	 14.400	 4	

Diğer	Avrupa	Ülkeleri	 17.618	 5	

Mısır		 51.161	 14	

Diğer	Afrika	Ülkeleri	 15.519	 4	

Toplam	 376.962	 100	
 

Çipura ve levrek üretimi gerek ülkemiz gerekse 
bulunduğumuz coğrafya için oldukça önemlidir. Pek çok 
türe göre daha değerli olan çipura ve levrek yetiştiriciliği 
üretimde sürekli artış gösteren Türkiye, ürettiği çipura ve 
levreğin tamamını iç pazara sunmamakta, önemli 
miktarda ürün ihraç edilerek döviz girdisi sağlamaktadır.  
Bununla birlikte iç pazara sunulan çipura ve levrek yıllık 
ortalama kişi başı su ürünleri tüketimimize önemli katkı 
sağlayarak gıda güvencesine katkı sağlamaktadır.  

Ülkemizde iç pazara ürün arzı ile gıda güvencesine, 
ihracat ile ulusal ekonomiye, yarattığı doğrudan ve 
dolaylı istihdam sahaları ile sosyo-ekonomiye katkı 
sağlayan çipura ve levrek yetiştiriciliği ülkemiz için 
oldukça önemlidir. Bu çalışmada da pek çok açıdan önem 
arz eden çipura ve levrek yetiştiriciliği sektörünün 2006-
2016 yılları arasında üretim miktarı ve değeri, kapasite 
kullanım oranı, üretimin coğrafi dağılımı, ticareti, fiyat 
değişimleri ve tüketimi irdelenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada su ürünleri yetiştiriciliği alt sektörü olan 
çipura ve levrek yetiştiriciliği ele alınmıştır. Çipura ve 
levreğin üretim miktarları, yıllık ortalama fiyatlar, üretim 
sahalarının coğrafi dağılımı, ihracat ve ithalat verileri 
Türkiye İstatistik Kurumu online veri tabanı (metaveri) 
temel alınmıştır. İşletme sayıları, teorik/ruhsatlandırılmış 
kapasitelerine ilişkin veriler T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan Su Ürünleri 
İstatistikleri ve Bakanlığa kayıtlı işletme verilerinden 
yaralanılmıştır.  
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Ortalama işletme kapasiteleri belirli bir yıl sonu 
itibariyle toplam işletme kapasitesinin işletme sayısına 
bölünmesi ile belirlenmiştir. Ortalama kapasite kullanım 
oranı belirli bir yıldaki toplam çipura ve levrek  üretim 
miktarının 100 ile çarpılıp, toplam 
teorik/ruhsatlandırılmış kapasiteye bölünmesi ile yüzde 
değer olarak bulunmuştur [5]. 
 

Çipura ve levreğin iç pazar arzının hesaplanması 
toplam üretimden ihraç edilen ürün miktarının çıkarılıp, 
ithalat miktarının eklenmesi ile hesaplanmıştır. Yıllık 
ortalama kişi başı tüketim miktarı net arzın nüfusa 
bölünmesi ile hesaplanmıştır.  

 
Cari/nomanil fiyatların enflasyondan arındırılması ile 

hesaplanan reel fiyatlar, TÜİK tarafında yayınlanan 
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin (TÜÜFE) ve 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) endeksinin deflatör 
olarak kullanılması, fiyatların 2006 yılına endekslenmesi 
ile hesaplanmıştır [5,6,7]. 
 
3. Çipura Levrek Alt Sektörü 
3.1 Çipura ve Levrek Üretimi ve Kapasite Kullanımı 

Dünyadaki üretime benzer şekilde Türkiye'de de su 
ürünleri yetiştiriciliği sürekli artış eğilimindedir. 2016 
yılında yetiştiricilik üretimi toplam su ürünleri üretimine 
253 bin ton katkı sağlamıştır. Bu üretime çipura 58 bin, 
levrek 81 bin ton ile katkı sağlamıştır [3]. Yıllar içerisinde 
üretim miktarında, çipura üretim miktarının 2009 ve 2012 
yıllarında, levrek üretim miktarında ise 2009 ve 2011 
yıllarında  bir önceki yıla göre bir miktar azalma olmuş 
ancak devam eden yıllarda kaybını telafi etmiştir.  

Çipura ve levrek üretiminin Ulusal su ürünleri 
üretiminde miktar payı değerlendirildiğinde, çipura ve 
levrek üretimi 2006 yılında 2011 yılına kadar toplam 
üretimin  yaklaşık % 10'unu oluşturmuş, 2011 yılında 
itibaren payı yükselme göstermiş ve 2016 yılında toplam su 
ürünleri üretimimizin yaklaşık dörtte birini oluşturmuştur. 
Çipura ve levrek üretiminin Ulusal su ürünleri üretiminde 
değerindeki payı incelendiğinde ise  2006 yılında değerdeki 
payı % 20 civarında iken 2016 yılında % 48'e yükselmiştir 
(Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Yıllara göre Türkiye’de çipura ve levrek üretiminin 

miktar ve değerdeki payı [2] 

Çipura ve levrek üretiminin coğrafi dağılımı 
incelendiğinde, ege bölgesinin üretimin neredeyse 
tamamını karşıladığını söylemek mümkündür. Türkiye'de 
en fazla üretim Muğla'da gerçekleştirilmektedir (73 bin 
ton). İkinci sırada yaklaşık 53 bin ton ile İzmir gelmektedir. 
Üçüncü sırada ise yaklaşık 7000 ton ile Burdur gelmektedir 
(Şekil 4).  

 
Şekil 4. 2016 yılı iller düzeyinde çipura ve levrek üretimi 
[2]  

 

3.2. Fiyat Değişimleri 

Çipura ve levreğin son 10 yıldaki ortalama cari/nominal 
kg fiyatı incelendiğinde dalgalanmalar olduğu 
görülmektedir (Şekil 5-6). Çipuranın ortalama cari/nominal 
kg fiyatı 2006 yılında yaklaşık 8 TL iken 2008 yılında 5,5 
TL'ye kadar gerilemiştir. Ortalama kg fiyatı 2016 yılında 14 
TL'ye kadar yükselmiş ancak yükseliş dalgalanmalar 
göstererek gerçekleşmiştir. Çipuranın ortalama cari/nominal 
fiyatı reel fiyatının hep altında kalmıştır. İki fiyat arasındaki 
fark 2012, 2013ve 2014 yıllarında oldukça açılmış ve 
özellikle 2013 yılında 5 TL'ye kadar yükselmiştir. Bazı 
yıllarda iki fiyat arasındaki makas daralsa da genel anlamda 
çipuranın fiyatının enflasyon karşısında ezildiğini söylemek 
mümkün görülmektedir (Şekil 5). 

Levreğinde benzer şekilde genel olarak ortalama 
cari/nominal fiyatı reel fiyatının altında kaldığı 
görülmektedir. Ancak bazı yıllarda (2008 ve 2016) 
ortalama cari/nominal fiyat, reel fiyatın üstüne çıkmıştır. 
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Levrekte de çipurada olduğu gibi cari/nominal ve reel fiyat 
arasında makas en fazla 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 
açılmıştır. 2013 yılında fark 4TL'yi geçmiştir. Ancak 
levreğin fiyat performansının çipuradan daha iyi olduğunu 
ve levreğin fiyatının çipuraya göre enflasyondan daha az 
olumsuz etkilendiğini söylemek mümkündür (Şekil 6).  

 
Şekil  5. Yıllara göre çipuranın reel ve cari/nominal kg 
fiyatı [2] 

 

 
Şekil  6. Yıllara göre levreğin reel ve cari/nominal kg fiyatı 
[2] 

 

3.3. İhracat ve İthalat Değişimleri 

Çipura ve levreğin ithalat ve ihracatında gerek miktar 
gerekse değerine bakıldığında Türkiye'nin ihracatçı bir ülke 
olduğunu söylemek mümkündür. 2006 yılında 3.468 ton 
olan ihracat miktarı 2016 yılında 2006 yılına göre yaklaşık 
13 kat artış göstermiş ve 44.000 tona yaklaşmıştır. İhracat 
miktarında 2011 yılından sonra hızlı artış olduğu 
görülmektedir. İhracat değeri ise 2006 yılında 21 milyon 
TL iken 2016 yılında yaklaşık 28 kat artış göstermiş ve 583 
milyon TL'sına yükselmiştir. İthalatta ise yıllar içerisinde 
dalgalanmalar olmakla birlikte 2016 yılında 95'dur (Tablo 
2).  

 

 

 

 

Tablo 2. Yıllara göre çipura ve levrek ticareti [8] 

Yıllar  İhracat 
(Ton) 

İhracat 
(*M TL) 

İthalat 
(Ton) 

İthalat 
(*M 
TL) 

2006  3.468 21 43 0.6 

2007  5.477 34 25 8 

2008  8.301 47 44 3 

2009  7.755 50 27 4 

2010  7.640 54 7 1 

2011  9.761 93 8 2 

2012  15.850 141 40 1 

2013  22.560 205 54 2 

2014  27.840 344 61 2 

2015  32.019 460 71 3 

2016  43.870 583 95 4 
 

3.3. Çipura ve Levreğin Su Ürünleri Tüketimine Katkısı 

Dünyadaki tüketim eğiliminin aksine Ülkemizde kişi 
başı ortalama tüketim bazı yıllarda artış gösterse de genel 
olarak düşüş eğilimindedir. Kişi başı ortalama tüketim 
miktarı 2006 yılında 8,2 kg iken 2016 yılında 5,4 kg'a kadar 
gerilemiştir. Çipura ve levrek tüketimi ise düşük miktarda 
da olsa genel olarak atış göstermektedir. 2006 yılında 
tüketime katkısı 0,9 kg iken 2016 yılında 1,2 kg'a yükselmiş 
ve bu yılda tüketimin % 22'sini karşılamıştır (Şekil 7). 

 
Şekil 7. Su ürünleri ve çipura-levreğin kişi başı ortalama 
tüketimi [2] 
  
3.4. Kapasite Kullanımı 

Türkiye'de 2016 yılında çipura ve levrek üretimi 339 
adet ruhsat sahibi çiftlikte gerçekleştirilmiştir. Bu 
çiftliklerin toplam kapasitesi ise 178 bin ton civarındadır. 
2016 yılında toplam üretim yaklaşık 139 bin tondur. 
Buna göre kapasite kullanım oranı % 78 olarak 
gerçekleşmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Türkiye’de 2016 yılında çipura ve levrek 
üretiminde kapasite kullanım oranı  

Çiftlik  
Sayısı 
(Adet) 

Ortalama  
Kapasite 

(Ton) 

Toplam  
Kapasite 

(Ton) 

Üretim 
(Ton) 

Kapasite  
Kullanım 
Oranı % 

339 526 178.242 139.101 78 

 

3. Sonuç 

Dünya genelinde su ürünleri üretimi sürekli artış 
göstermektedir. Son 50 yılda üretimin yıllık ortalama 
artış hızı % 3,2 olarak belirlenmiştir [9]. Bu oran küresel 
nüfus artış oranından daha büyüktür ve bu anlamda su 
ürünleri üretimi gıda güvenliği için oldukça önemli 
konumdadır. Avcılık ile sağlanan ürün miktarı 90'lı 
yıllardan itibaren stabil seyrederken su ürünleri 
yetiştiriciliği ile sağlanan ürün miktarı hızla artış 
göstermekte ve toplam üretimdeki payı artmaktadır. 2014 
yılında dünyada su ürünleri üretiminin % 44'ü 
yetiştiricilik ile sağlanmıştır. Bununla birlikte FAO 
öngörüsüne göre 2025 yılında yetiştiricilik ile sağlanan 
ürün miktarı toplam üretimin % 52'sini karşılayacaktır 
[1]. 

Bir kişinin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için bir 
günde yaklaşık 70 gr proteine  gereksinimi vardır. Bu 
proteinin yaklaşık 47 gramı hayvansal protein ile 
karşılanmalıdır  [10]. Dünya genelinde kişi başı su 
ürünleri tüketimi 60'lı yıllarda 9,9 kg, 90'lı yıllarda 14,4 
kg iken 2014 yılında 20 kg'a ulaşmıştır. 2014 yılında 
tüketime sunulan su ürünlerinin % 50'si yetiştiricilik ile 
sağlanmıştır. 2025 yılında ise bu oranın %57'ye çıkacağı 
öngörülmektedir  [1].  

Su ürünleri üretimi ülkeler için iç piyasaya ürün arzı 
ve gıda güvenliği için faydasının yanı sıra gelişmekte 
olan ülkeler için ulusal ekonomilerine sağlayacakları 
döviz girdisinde fırsat niteliği de taşımaktadır. Su ürünleri 
ticaretinde gelişmekte olan ülkelerin 1982 yılında ihracat 
payı % 34 olmasına karşın 2014 yılında ihracat payları 
miktar olarak % 60, değer olarak yaklaşık % 55’e 
ulaşmıştır [1]. 

Ülkemizde üretiminin neredeyse tamamı yetiştiricilik 
ile sağlanan çipura ve levrek, Ulusal su ürünleri 
üretimimizde miktar ve değer olarak oldukça önemli yer 
tutmaktadır. Çipura ve levrek yetiştiriciliği başta gıda 
güvencesi, yarattığı istihdam ile sosyo-ekonomik, ihracat 
yoluyla sağladığı döviz girdisi ile ekonomik açısından 
oldukça önemlidir.  

İç su kaynaklarının denizlere göre daha kısıtlı olması, 
deniz ortamında yetiştiriciliği daha avantajlı konuma 
getirmektedir. Denize dayalı yetiştiricilik ürünleri olan 

çipura ve levreğin üretiminin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve hatta üretim miktarının kontrollü olarak 
artırılması ulusal ekonomimize olumlu yönde etki 
edeceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

In this study, it was aimed to emphasize the factors affecting tourism and the contribution of paragliding to tourism. İt is 
also aimed to introduce the contribution of paragliding sport to the tourism of Erdemli.   

It can be said that this study made for this purpose is a study in the type of review. As a result of the review of the 
literature; It is thought that Erdemli Talat Göktepe Çamlığı is an area formed partly by nature for this sport and it can be 
given to sport tourism with partial arrangements to be made. In addition, it is suggested that Akpınar village Göktepe 
site is a convenient place for flights formed entirely by nature and that it can be gained to sport tourism if improvement 
and promotion of transportation facilities are made and it is suggested to make necessary arrangements on this subject. 

 
Keywords: Paragliding, Tourism, Sports Tourism, Erdemli 

 

Spor Turizminde Farklı Bir Alternatif: Yamaç Paraşütü 
Erdemli Örneği 

Özet 

Bu çalışmada, turizm, turizmi etkileyen faktörler ve yamaç paraşütü sporunun turizme olan katkısı üzerinde durulmuş 
ve bu sporun Erdemlinin tanıtımı ve turizmine sağlayabileceği katkıyı tanıtmak amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan bu 
çalışmada konuyla ilgili alanyazın sistematik bir biçimde incelenmiş, alanında uzman bireyler söz konusu alanda 
incelemelerde bulunarak öneriler geliştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda; Erdemli Talat Göktepe Çamlığının bu 
spor için kısmen doğa yollarla oluşmuş bir alan olduğu, yapılacak kısmi düzenlemelerle alanın spor turizmine 
kazandırılabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak Akpınar köyü Göktepe mevkiinin ise tamamen doğal yollarla 
oluşmuş uçuşa elverişli bir yer olduğu ve ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılması halinde bu alanın 
da spor turizmine kazandırılabileceği düşünülmekte ve bu hususta ne gibi düzenlemelerin yapılacağı tartışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Yamaç Paraşütü, Turizm, Spor Turizmi, Erdemli 

 

1. Giriş 

Turizm, bölgenin sosyokültürel ve sosyoekonomik 
açılardan gelişimine önemli katkı sağlayan bir değişken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmin gelişmesi ise 
iklim koşulları, tarihi özellikler, doğal güzellikler, 
festivaller, fuarlar vb. pek çok değişken ile yakından 
ilişkilidir (1). 

Dünya genelinde değişen turist talebine paralel olarak 
büyük bir potansiyele sahip bulunan Türkiye, sıradan bir 
turistik varış noktası olmaktan çıkıp, günden güne bütün 
potansiyeliyle Akdeniz ve Avrasya’nın en önemli turizm 
ülkelerinden biri olmuştur. Deniz, güneş, kum gibi 
geleneksel turizm denince akla ilk gelen üç unsur 
açısından bakıldığında, Akdeniz’de sıradan bir ülke 

konumunda olan Türkiye, tarih, kültür, sanat, doğal 
güzellikler, spor, gastronomi, folklor ve cana yakın 
insanları söz konusu olduğunda, ayni coğrafyada bulunan 
diğer ülkelere oranla eşsiz bir üstünlüğe sahiptir. Başka 
bir ifadeyle Türkiyenin 21. yüzyılın farklı renk ve tatlar 
arayan, değişen turist profilinin talep ettiği tüm özellikleri 
bünyesinde barındırdığı söylenebilir. Türkiye’nin bu 
potansiyelini, sürdürülebilirlik özelliğini göz ardı 
etmeden, turizmin hizmetine taşıyabilmek, bilinçli, 
bilimsel çalışma ve planlamayı gerekli kılmaktadır (2). 

Ilıman bir kuşakta yer alması nedeniyle 4 mevsimin 
belirgin şekilde yaşandığı Türkiye, çeşitlilik gösteren 
doğal güzellikleri ve zengin tarihi kalıntılarıyla da önemli 
bir turizm potansiyeline sahiptir (3).  

185



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

Bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında ise başta yerel 
yönetimler olmak üzere turizm ile ilgili sektörlere önemli 
roller düşmektedir. Özellikle geçtiğimiz 10 yılda 
ülkemizde gelir ve istihdam yaratma açısından önemli 
etkilere sahip turizm sektörünü canlandırabilmek için 
yüksek miktarlarda harcamalar yapmaya başlamıştır. 
Yapılan yatırımlar ülkemizde turizm sektörünün hızlı bir 
şekilde gelişmesini sağlarken beraberinde bazı 
problemleri de getirmiştir. Bu problemlerin başında gelen 
ve en önemli olanı ise, küresel olarak hissedilen çevresel 
bozulmalardır. Bu gelişmelerin turizm faaliyetlerinin 
doğal ve kültürel kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri 
ve bu etkilerin turizmin kendi geleceğini tehlikeye 
attığının anlaşılması ile birlikte “alternatif turizm” 
kavramı gündeme gelmiştir (4). 

Turizm Bakanlığı’nın yaptığı tanıma göre alternatif 
turizm, “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı 
girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme 
kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm 
çeşididir. Diğer bir tanıma göre ise, “klasik kitle 
turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 
oluşturulmuş, yeni turistik ürünlerin bir araya getirildiği 
turizm çeşididir. Alternatif turizm kavramının ortaya 
çıkmasını sağlayan temel etkenler, turizmin gittikçe artan 
olumsuz çevresel etkilerinin fark edilmeye başlanması, 
yeni turistik aktiviteler arayan turist sayısındaki artış, 
ekonomik ve çevresel etkenlerin önem kazanması ve 
turizm pazarındaki genel eğilimlerin alternatif turizm 
çeşidine doğru kayması olarak sıralanabilir (5). 

Bir bölgede turizmin gelişmesi, iç ve dış ticareti 
canlandırmakta, inşaat, mobilya, hediyelik eşya gibi 
farklı sektörlere iş olanağı sağlamakta, ulaşım altyapısını 
geliştirmekte ve bölge/ülke ekonomisine ciddi katkı 
sağlamaktadır (6).  

Turizm faaliyetleri; kongre turizmi, sağlık turizmi, 
kültürel turizm, spor turizmi, vb. farklı amaçlarla 
gerçekleştirilebilmektedir. Farklı amaçlara hizmet etmeye 
yönelik imkânların arttırılması ise bölgenin turizm 
açısından canlandırılmasına katkı sağlayacaktır. 

İlçemiz Erdemli ise iklim, doğal güzellik, tarihi miras vb. 
açılardan oldukça geniş imkânlara sahiptir ve bu 
imkânlardan da turizm adına hâlihazırda 
yararlanılmaktadır. Erdemlinin mevcut turizm 
potansiyelinin arttırılması ise farklı amaçlara hitap eden 
imkânlarının artırılmasına bağlıdır.  

Bu çalışmada da Erdemli’nin turizm potansiyelini 
geliştirmeye yönelik önemli ve farklı bir alternatif olarak 
yamaç paraşütü turizminin incelenmesi ve tanıtılması 
amaçlanmıştır. 

Yamaç Paraşütü Sporu ve Erdemlide Yamaç Paraşütü 
Spor Turizminin Uygulanabilirliği 

Yamaç paraşütünün tarihsel gelişimi 1940 yılına 
dayanmaktadır. Wright kardeşlerin başarılı uçuş 
denemeleri esnasında kullandıkları bir kaç parça perde 
kumaşından yapılan uçurtmalar, başka havacılık 
olaylarına da bir bakıma öncülük etmiştir. Yelken 
kanatlar ve paraşütün geliştirilmesi de bu döneme 
dayanmaktadır (7).  

Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır ve hiç bir motor 
gücü olmadan, sadece yükselen hava akımlarını 
kullanarak uçabilen hafif bir hava aracıdır. Yamaç 
paraşütü kompleks tasarımların sonucunda oluşmuştur ve 
günümüzün en ucuz ve en hafif hava aracı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Doğayla iç içe olmasından dolayı 
da bütün dünyada hızla gelişmekte ve tercih edilmektedir 
(7). 

Yamaç paraşütü 4 temel ekipmandan oluşmaktadır. 
Bunlar; kanat (kubbe), askı ipleri, taşıyıcı kolonlar ve 
harnes’tir. Buna ek olarak güvenlik tertibatları 
bulunmaktadır, bunlar da; yedek paraşüt, kask, GPS 
cihazı, variometre, telsiz, uçuş tulumu, eldiven, bot vb. 
ekipmanlardan oluşmaktadır (7). Bu ekipmanların 
yerleşimi Şekil 1’de görselleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Yamaç paraşütü ekipmanları (8) 

Türkiye’de ise yamaçtan koşarak gerçekleştirilen ilk 
uçuşlar 1980‘li yıllarda başlamış ve 1995 yılında Türk 
Hava Kurumu’nun (THK) yamaç paraşütünü faaliyetleri 
arasında katmasıyla da formal bir hal almıştır. 

1997 yılında ilk kez yapılan "1. Dünya Hava Oyunları” 
da THK tarafından organize edilmiş ve bu büyük 
organizasyon içerisinde Dünya Yamaç paraşütü 
Şampiyonası da düzenlenmiştir (7). 

Yamaç paraşütü bireysel olarak kolay kullanımı, edinim 
ve işletme maliyetinin ucuzluğu, eğitiminin kolay olması, 
vb. nedenlerle dünya çapında hızla yaygınlaşmakta ve 
kendi içinde ciddi bir turizm potansiyeli 
barındırmaktadır. Yamaç paraşütü sporu sanılanın aksine 
bilinçli kullanıldığı takdirde oldukça güvenli bir spor 
türüdür. 

Örneğin ulaşılabilen kayıtlardan Fethiye/Babadağ için 
2013 yılında 129 bin 636 kişinin uçuş yaptığı bu 
atlayışlarda toplam 11 kaza meydana geldiği ve meydana 
gelen kazalarda yalnızca 1 kişinin (Danimarkalı bir turist, 
tekli uçuş) hayatını kaybettiği 2012 ve 2014 yıllarda ise 
hiç ölümlü kaza meydana gelmediği gözlenmiştir (9. 
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10).Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları ve ölüm 
oranları düşünüldüğünde meydana gelen yamaç paraşütü 
kazalarının ve ölüm oranlarının oldukça sönük kaldığı 
söylenebilir. Türkiye İstatistik Kurumunca, Türkiye’de 
meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yıllara göre elde 
edilen istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur (11) 

 

Tablo 1: Yıllara Gore Türkiye’de Trafik Kazası Sayıları 
ve Ölüm Oranları 

 
Tablo 1’de yer alan değerler incelendiğinde trafik kazası 
sayıları ve ölüm oranları ile Yamaç paraşütü sporunun 
Türkiye’de en yoğun yaşandığı yer olan 
Fethiye/Babadağ’daki kaza sayıları ve ölüm oranları 
karşılaştırıldığında yamaç paraşütü sporunun ölümlü kaza 
oranlarının oldukça düşük olduğu ve güvenli bir spor dalı 
olduğu söylenebilir.  

Türkiye’de yamaç paraşütü sporuna ilişkin turizm 
potansiyelini en etkili şekilde kullanan turizm 
merkezimiz ise Fethiye/Babadağ’dır. Günümüzde yerli ve 
yabancı kaynaklı binlerce turist yalnızca uçuş maksatlı 
olarak kış ayları dâhil bölgeye akın etmektedir. Bu durum 
bölgeyi dünya çapında tanınan bir merkez haline 
getirmiştir (12).  

Buna ek olarak Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 yıl önce 
350 atlayışla başlayan yamaç paraşütü serüveni 2017 
yılında 7 bin rakamına ulaşmış ve turizme olan katkısı 
azımsanamayacak düzeyde gerçekleşmiştir (13) 

Ölüdeniz ve Alanya’nın yamaç paraşütü sporunun 
gerçekleştirilebilirliğinde en önemli avantajları ise denize 
yakın yüksek tepelerinin/dağlarının olmasıdır. Örneğin 
Ölüdeniz’de uçuşlar Babadağ’da yer alan 1900 metre 
rakımlı kalkış pistinden gerçekleştirilmekte ve Ölüdeniz 
sahili de iniş pisti olarak kullanılmaktadır. Aynı durum 
Alanya içinde geçerlidir. Alanya’daki kalkış pisti 
yaklaşık olarak 800 metre yüksekliğinde olup inişler yine 
sahil bandında yer alan kumsala yapılmaktadır. 

Erdemli açısından düşünüldüğünde ise maalesef uçuşa 
elverişli denize yakın yüksek ve dik bir tepe 
bulunmamaktadır.  

Ancak günümüzde yamaç paraşütü uçuşları yalnızca 
yüksek tepelerden atlayarak gerçekleştirilmemektedir. 
Deniz yakın ve paralel kum tepeleri, yamaç paraşütü için 
yelken bandı olarak kullanılabilmekte ve bu durum 
pilotlara güvenli uçuş olanağı sunmaktadır. 

Yelken bandı kullanılarak gerçekleştirilen uçuşlar Şekil 
2’de yer alan ‘Ridge Lift’ kısmında görülebilir. 

 
Şekil 2: Yelken bandı kullanımı (14) 

Şekil 2 ‘de yer alan ve yelken bandı olarak 
kullanılabilecek alanlar Türkiye’de oldukça azdır ya da 
henüz keşfedilmemiştir. Türkiye’de yelken bandı olarak 
kullanılabilen önemli bir alan Antalya ilinde bulunan 
falezlerdir. Ancak falezlerin denize dik ve yüksek olması 
güvenli uçuş için risk oluşturmaktadır. Nitekim pek çok 
pilot denize ya da falezlere bu nedenle acil iniş yapmak 
zorunda kalmış ve kısmi/ciddi yaralanmalarla 
karşılaşmıştır.  

Yelken bandı olarak kullanılabilecek alanların güvenli 
uçuş için denize paralel olması, zeminin mümkün ise 
deniz kumu gibi yumuşak yapıda olması gerekmektedir. 

Erdemlide bu özellikleri taşıyan, kısmi de olsa doğal 
yollarla kendiliğinden oluşmuş ve yelken bandı olarak 
kullanılabilecek bölgeler bulunmaktadır. Bunlardan uçuş 
için en ideal olanının Erdemli Çamlığı sahilinde yer alan 
ve denize paralel şekilde yaklaşık 2 km kadar uzanan 
kum tepeleri olduğu düşünülmektedir (Resim 1). 

 
Resim 1: Talat Göktepe Çamlığı 

Resim 1’de görülen Talat Göktepe Çamlığı Erdemli ilçe 
sınırları içinde (Merkez) yer almakta olup, içinde oldukça 
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geniş bir sahili, piknik alanı ve çadır/karavan 
kurulabilecek kamp alanı bulunmaktadır. Buna ek olarak 
alan içinde su, duş ve tuvalet yer almaktadır. Alanın 
tamamı bariyerlerle/tel örgülerle çevrili olup dışarıdan 
izinsiz girişe izin verilmemektedir. Ayrıca alan Erdemli 
şehir merkezine oldukça yakın olup market ihtiyacı şehir 
merkezinden karşılanabilmektedir. Bu özellikleriyle Talat 
Göktepe Çamlığı turizm açısından önemli bir potansiyeli 
içinde barındırmaktadır. 

 

 

 
Resim 2: Talat Göktepe Çamlığı Kamp Alanı, Sahili ve 
Piknik Alanı 

Resim 1 ve Resim 2’de görülen ve uzunluğu 2.1 km 
olarak ölçülen alan ise yamaç paraşütü sporu için yelken 
bandı olarak kullanılabilecek şekilde kısmen de olsa 
doğal yollarla kendiliğinden oluşmuştur. Ancak bu alanın 
uçuşa elverişli hale gelebilmesi ve turizme 
kazandırılabilmesi için sahildeki kum tepelerinin yalnızca 
200-250 metrelik bir kesiminin temizlenerek 
yükseltilmesi yeterli olacaktır. Alanın büyük kısmı zaten 
doğal yollarla kendiliğinden oluşmuştur ve Talat Göktepe 
Çamlığı konaklama, sahil, su, duş, tuvalet vb. imkânları 
mevcut haliyle bünyesinde barındırmaktadır. 

Erdemli sınırları içinde bulanan ve yamaç paraşütü 
sporuna ve turizme kazandırılabilecek bir diğer alanın ise 
Erdemli Akpınar köyünde bulunan Göktepe mevkii 
olduğu düşünülmektedir. Bu alan doğal yollarla oluşmuş 
güney rüzgarı hâkim bir alan olup 600 metre civarı bir 
tepe yüksekliğine sahiptir. Alanda XC ve yelken 
uçuşlarının yapılabileceği düşünülmektedir. Tepeye 
ulaşım şartlarının iyileştirilmesi ve kalkış pistinde 
yapılabilecek ufak çaplı düzenlemelerle alanın turizme 
kazandırılabileceği düşünülmektedir. Akpınar köyü 
sınırları içinde yer alan Göktepe mevki Resim 3’de 
sunulmuştur. 
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Resim 3: Akpınar köyü Göktepe mevki 

 

2. Sonuç ve Öneriler 

Mersinin erdemli ilçesinde söz konusu uygulamaların 
yapılmasının Talat Göktepe Çamlığının Yamaç Paraşütü 
Sporuna gönül verenlerce tanınmasına, burada uçuş 
eğitimlerinin verilmesine ve turizm potansiyelinin 
arttırılmasına katkı saylayacağı düşünülmektedir. 
Nitekim benzer potansiyel ve imkânlara sahip olan 
alanların sayısı Türkiye’de oldukça sınırlıdır (1). 

Bu çalışmada, turizm, turizmi etkileyen faktörler ve 
yamaç paraşütü sporunun turizme olan katkısı üzerinde 
durulmuş ve bu sporun Erdemlinin tanıtımı ve turizmine 
sağlayabileceği katkıyı tanıtmak amaçlanmıştır. Bu 
amaçla yapılan alanyazın incelemesi ve uzman görüşleri; 
Erdemli Talat Göktepe Çamlığının bu spor için kısmen 
doğa yollarla oluşmuş bir alan olduğunu, yapılacak kısmi 
düzenlemelerle alanın spor turizmine 
kazandırılabileceğini, buna ek olarak Akpınar köyü 
Göktepe mevkiinin ise tamamen doğal yollarla oluşmuş 
uçuşa elverişli bir alan olduğunu ve ulaşım imkânlarının 
iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılması halinde bu alanın 
da spor turizmine kazandırılabileceğini göstermiştir. 

Bölgede alternatif bir turizm olarak yamaç paraşütü 
aktivitesinin gerçekleşmesi, hâlihazırda erdemli sınırları 
içerisindeki kamp alanlarına da önemli ölçüde katkılar 
sağlayacaktır. Mersin ve çevre illerinde özellikle hafta 
sonları yoğun olarak gerçekleştirilen yamaç paraşütü 
etkinliğinin erdemli sınırları içerisinde uygulanabilmesi 
yamaç paraşütü turistinin bu etkinliği gerçekleştirirken 

kamp yapmaya da imkân sağlaması nedeniyle erdemliyi 
bir cazibe merkezine dönüştürecektir. Yamaç paraşütü 
aktivitesi için gelen turistlerin bölgede bulunan ve aktif 
olarak hizmet veren kamp alanında konaklamalarının 
sağlanması erdemliye gerek sosyal gerekse ekonomik 
anlamda bir kazanç yaratırken, yamaç paraşütü turistinin 
de destinasona ulaşım ve konaklama kolaylığına erişmesi 
memnuniyet düzeyini arttırarak spor turizmi 
pazarlamasında Ağızdan Ağıza Pazarlama (AAP) reklam 
faaliyetini gerçekleştirmiş olacaktır. Nitekim yapılan 
çalışmalar turizme katılan bireylerin katıldığı etkinlikten 
olumu anılarla ayrılmasının uzun vadede daha çok turizm 
girdisi yarattığını göstermektedir (15; 16; 17). 

Dolayısyla söz konusu alanların turizme ve yamaç 
paraşütü sporuna kazandırılabilmesi adına gerekli altyapı 
düzenlemelerin ve tanıtım faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 
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Abstract 

Writing is one of four basic language skills. Writing education is taught in the main language courses that are taught as 
compulsory courses at all levels and at the level of compulsory education, namely Turkish and Turkish Language and 
Literature courses, starting with elementary school first grade. In these lessons, many achievements related to writing are tried 
to be gained. However, it is difficult to say in writing that they are at the desired level of students in Turkey. One of the most 
common problems in writing is undoubtedly the inability to write composition. After years of studying writing essay writing, 
it can be seen that even in college, it is still challenging in this regard. It is necessary to examine the composition writing skills 
of students who have graduated from the university and continue to study at universities, and to present problems. The 
determination of the problems by scientific studies is important for authorities and teachers to solve problems of composition 
writing. In this study, it was aimed to find out what the mistakes of students in classroom teaching in first grade students are 
in writing composition. The research was conducted at the beginning of 2017-2018 academic year. 60 students attending 
primary education in Mersin University, Faculty of  Education, Primary School Teacher Training participated in the study. 
The researchers investigated what errors students made while writing compositions in terms of the criteria determined by the 
researchers. As a result of the examination, it was determined that the first grade students of classroom teacher first class had 
the following mistakes: not writing a title, writing very short, writing without a paragraph, irregular line endings, illegible 
writing, impairment of punctuation, inappropriate writing of subject, incompatibility between paragraphs. 

 
Keywords: Writing, Composition, Classroom Teaching. 

 

Sınıf Öğretmenliği I. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerinin 
İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği)  

Özet 

Yazma, dört temel dil becerisinden biridir. Yazma öğretimi, ilkokul birinci sınıfta başlamakta ve zorunlu eğitim kapsamında 
her kademede ve sınıf düzeyinde zorunlu dersler olarak okutulmakta olan ana dili dersleri yani Türkçe ve Türk Dili ve 
Edebiyatı derslerinde verilmektedir. Bu derslerde yazma ile ilgili çok sayıda kazanım öğrencilere kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Ancak Türkiye’de öğrencilerin yazma konusunda istenen düzeyde olduklarını söylemek güçtür. Yazmada 
görülen sorunların en sık rastlananlarından biri de kuşkusuz kompozisyon yazma alanında ortaya çıkan yetersizliktir. Yıllarca 
kompozisyon yazma eğitimi alama öğrencilerin liseden sonra, üniversitede bile hala bu konuda zorlandıkları 
görülebilmektedir. Liseden mezun olup üniversitelerde eğitim almaya devam eden öğrencilerin kompozisyon yazma 
becerilerinin incelenmesi, sorunların ortaya koyulması gereklidir. Sorunların bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, yetkililerin ve 
öğretmenlerin kompozisyon yazma sorunlarına çözüm getirmesi bakımından önemlidir. Bu araştırmada üniversitede birinci 
sınıfta öğrenim görmekte olan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kompozisyon yazarken yaptıkları hataların neler olduğunun 
ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma, 2017-2018 öğretim yılı başında yapılmıştır. Çalışmaya Mersin Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünde birinci sınıfta öğrenim görmekte olan 60 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 
öğrencilerin kompozisyon yazarken yaptıkları hataların neler olduğu araştırmacılar tarafından belirlenen kriterler 
doğrultusunda incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin yaptıkları hataların şunlar 
olduğu tespit edilmiştir: Başlık yazmama, çok kısa yazma, paragraf başı yapmadan yazma, satır sonlarını düzensiz yapma, 
okunaksız yazı, giriş-gelişme-sonuç akışına uymama, yazının kâğıda düzgün yerleştirilememesi, anlatım bozukluğu, 
noktalama yanlışlıkları, konuya uygun yazmama, paragraflar arası uyumsuzluk.  
 
Anahtar Kelimeler: Yazma, Kompozisyon, Sınıf Öğretmenliği. 
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1. Giriş 

Yazma, dört temel dil becerisinden biridir. “Herhangi bir 
konuda duygu, hayal ya da özgün fikirleri belli bir düzen ve 
bütünlük içinde yazıya geçirme işine de yazma denir” 
(1).Yazma öğretimi, ilkokul birinci sınıfta başlamakta ve 
zorunlu eğitim kapsamında her kademede ve sınıf düzeyinde 
zorunlu dersler olarak okutulmakta olan ana dili dersleri yani 
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde verilmektedir. 

Bu derslerde yazma ile ilgili çok sayıda kazanım 
öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ancak 
Türkiye’de öğrencilerin yazma konusunda istenen düzeyde 
olduklarını söylemek güçtür. Yazmada görülen sorunların en 
sık rastlananlarından biri de kuşkusuz kompozisyon yazma 
alanında ortaya çıkan yetersizliktir. Yıllarca kompozisyon 
yazma eğitimi alama öğrencilerin liseden sonra, üniversitede 
bile hala bu konuda zorlandıkları görülebilmektedir.  

“Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde 
kâğıda aktarabilmeleri iyi bir yazma eğitimi almalarıyla 
mümkün olur. Bu doğrultuda çocuklara ilköğretimin ilk 
yıllarından başlayarak yazma eğitimi çalışmalarının 
verilmesi, yazılarının incelenip düzeltilmesi, onların 
yazmaya motive edilmesi yazı becerilerinin gelişmesine 
katkı sağlayabilir” (2).  

Okullarda en sık başvurulan yazma çalışmalarından biri 
de kompozisyondur. “Kompozisyon ya da yazı, birbiriyle 
ilgili paragrafların bir başlık altında oluşturduğu bütündür” 
(1). “Kompozisyon eğitimi de, edebiyat e itimi gibi çok 
yönlü dikkat gerektirmektedir. Kompozisyon, özellikle 
edebiyat alanında bir terim hâline gelmiş? Ve bütün yazma 
çalışmalarını karşılar olmuştur. Her metin -sanılanın aksine- 
bir kompozisyondur. Çünkü her eser anlamlı bir bütün 
niteliği taşımalıdır” (3). 

“Etkili yazarlar, yerine göre yazının esnekliğini, içeriğini 
ve seviyesini ayarlayabilirler. Bu sayede fikirlerini daha 
etkili ve güzel bir şekilde aktarabilirler. Etkili yazı 
yazabilmekse, başta iyi bir yazma eğitimi almaya ve bunu 
uygulamada başarabilmeye bağlıdır. Öğrencilerin yazma 
hatalarının ortaya çıkarılıp bunlar üzerine çalışmalar 
yapılması, onların bu becerilerinin gelişmesine katkı 
sağlayabilir” (4).  

Liseden mezun olup üniversitelerde eğitim almaya devam 
eden öğrencilerin kompozisyon yazma becerilerinin 
incelenmesi, sorunların ortaya koyulması gereklidir. 
Sorunların bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, yetkililerin ve 
öğretmenlerin kompozisyon yazma sorunlarına çözüm 
getirmesi bakımından önemlidir. 

 
2. Amaç 

Bu araştırmada üniversitede birinci sınıfta öğrenim 
görmekte olan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 

kompozisyon yazarken yaptıkları hataların neler olduğunun 
ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

 

3. Yöntem 

Araştırmanın evrenini Mersin Üniversitesi’nde sınıf 
öğretmenliği bölümlerinde okumakta olan 1. sınıf öğrencileri 
(75 kişi) oluşturmaktadır. Örneklem ise Mersin Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünde birinci 
sınıfta öğrenim görmekte olan 50 öğrenciden oluşmaktadır. 
Araştırmada öğrencilerin kompozisyon yazarken yaptıkları 
hataların neler olduğu araştırmacılar tarafından belirlenen 
kriterler doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma, 2017-2018 
öğretim yılı başında yapılmıştır. Öğrencilere üniversitenin 
ilk dersinde bir kompozisyon yazdırılmıştır. 
Kompozisyonlar 2 araştırmacı tarafından puanlanmış, 
toplam puanlar arasında 10 puanlık fark olan kâğıtlar 3. 
araştırmacı tarafından yeniden puanlanmıştır. Veriler frekans 
olarak tablolarda verilmiştir.  

4. Bulgu ve Yorumlar 

Kompozisyondan alınan toplam puanlar Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1- Kompozisyondan Alınan Toplam Puanlar 

 
Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin kompozisyondan 

ortalama 74 puan aldıkları görülmektedir. Kompozisyondan 
alınan toplam puanlar incelendiğinde Kızların erkeklerden 
daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu görülmektedir.  

Kompozisyonda başlık yazmadan alınan puanlar Tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2- Başlık Yazmadan Alınan Puanlar 

 
Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin kompozisyona başlık 

yazmada ortalama 7.3 puan aldıkları görülmektedir. Puanlar 
incelendiğinde Kızların erkeklerden daha yüksek bir 
ortalama puana sahip olduğu görülmektedir.  

 

Kompozisyonda konuya uygun yazmadan alınan 
puanlar Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3- Konuya Uygun Yazmadan Alınan Puanlar 

 
Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin kompozisyonu 

konuya uygun yazmada ortalama 16 puan aldıkları 
görülmektedir. Puanlar incelendiğinde kızların erkeklerden 
daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu görülmektedir.  

 

Kompozisyonda noktalamaya uygun ve doğru yazmadan 
alınan puanlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4- Noktalamaya Uygun ve Doğru Yazmadan 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin kompozisyona 

konuya uygun yazmada ortalama 15 puan aldıkları 
görülmektedir. Puanlar incelendiğinde erkeklerin kızlardan 
daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. 

 

Kompozisyonda kâğıt düzeni alanında alınan puanlar 
Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5- Kâğıt düzeni alanında alınan puanlar 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin kompozisyonda 

kâğıt düzeni alanında ortalama 8 puan aldıkları 
görülmektedir. Puanlar incelendiğinde erkeklerin kızlardan 
daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. 

 

Kompozisyonda yaratıcı yazmadan alınan puanlar Tablo 
6’da verilmiştir. 

Tablo 6- Yaratıcı Yazmadan Alınan Puanlar 

 
Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin kompozisyonda 

kâğıt düzeni alanında ortalama 12 puan aldıkları 
görülmektedir. Puanlar incelendiğinde kızların erkeklerden 
daha yüksek bir ortalama puana sahip olduğu görülmektedir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada verilerden elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmiştir:  

1- Kompozisyondan alınan ortalama puan 74’tür. 
2- Ortalama puanda kızlar erkeklerden daha yüksek puan 

almışlardır.  
3- Kızlar 5 kriterden 3’ünde erkeklerden daha yüksek 

puan almışlardır.  
Bu sonuçlara dayanılarak öğrencilerin lise eğitimleri 

sırasında kompozisyon yazmada yeterli eğitim almaları için 
gerekli tedbirlerin alınması önerilmiştir. 
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Abstract 

In this study, stress, its source and management were discussed and the reasons of stress, its source, its symptoms and 
effects were examined using the method of interviewing 46 occupational safety experts working in OSG companies and 
evaluations were made on stress management and control 

Keywords: Stress, Stress Source, Stress Management  

 

OSGB Firmalarında Çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Hayatında Yaşadığı 
Stres ve Etkileri 

 
Özet 

 

Bu çalışmada, stres, kaynağı ve yönetimi ele alınmış, OSGB firmalarında çalışan toplam 46 iş güvenliği uzmanı ile 
görüşme metodu kullanılarak, stresin nedenleri, kaynağı, stresin belirtileri ve etkileri incelenmiş, stres yönetimi ve 
kontrolü hususunda değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Stres, Stres Kaynağı, Stres Yönetimi 

 

 

1. Giriş 

STRES: kelime kökeni olarak Latince “estrictia”dan 
gelmektedir. 

İlk olarak 17. yüzyılda stres felaket, bela, musibet, 
dert, keder, elem, 18. ve 19. yüzyıllarda da güç, baskı, zor 
gibi anlamlarda kullanılmıştır.  

19. yüzyıl- 20. yüzyıllarda da stres, bedensel ve ruhsal 
hastalıkların sebebi olarak düşünülmüştür. 

Stres konusunda uzun yıllar çalışmış olan Hans Selye 
(1907-1982), stres ve stresör kavramlarını tanımlamıştır.  

Stresör; Bireyde bir dizi tepki yaratan çevresel 
uyarılardır. 

Stres ; Bireyin bu tür uyarıcılara karşı gösterdiği 
tepkidir ve stresi "bireyin çeşitli çevresel stresörlere karşı 
gösterdiği genel bir tepki" olarak tanımlamıştır. 

İlerleyen yıllarda Folkman ve Lazarus ise stresi kişi-
çevre etkileşiminde, kişinin uyumunu tehlikeye sokan ve 
mevcut kaynakları zorlayan ya da aşan çevre talepleri 
olarak tanımlamışlardır. 

 Genel anlamda stres, kişinin biyolojik ve psikolojik 
dengesinin bozulmasına gösterdiği tepkidir.  

Psikolojide kullanılan stres ise, kişinin stres 
kaynaklarını nasıl algıladığı ve yorumladığına ilişkin bir 
tanımlamadır. Stres, kontrol edilebilir bir tepki değildir. 
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Stres her insanda farklı sebepten yada sebeplerin 
birleşmesi sonucunda oluşmakta ve farklı sonuçları 
doğurmaktadır.  

Çoğunlukla stres sinirlilik, gerginlik, uyku sorunları, 
depresyon, isteksizlik, kötümserlik, sigara kullanımı yada 
kullanımda artış, sürekli hasta olma, kasılmaların etkisi 
ile bel ve boyun ağrıları çoğunlukta olmak üzere sağlık 
sorunları gibi sonuçlar doğurmaktadır.   

Psikososyal risk etmenlerinden olan stres çalışanların 
hayatlarında mutluluk ve mutsuzluk kavramlarında çok 
etkili olmaktadır. 

Çalışanların mutluluğu, iş memnuniyeti ve işini 
sevmesi ile sonuç olarak iş verimi de artmış olacaktır. Bu 
doğrultuda yapılması gereken uygulamalar ve çalışmalar 
stres yönetimi ve kontrolünü sağlamalıdır. 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (İGU): Usul ve esasları 
ilgili yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, 
Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını 
denetleyen müfettişler ile mühendislik eğitimi veren 
fakültelerin mezunları ile teknik elemandır.  

İş Güvenliği Uzmanlarının sınıfları  İş Güvenliği  
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik te belirtildiği üzere çalışılan yıla 
göre sınıflandırılmaktadır.  

Uzmanların sertifikası A, B, C sınıfı olmak üzere üç 
sınıfa ayrılır.  

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB): 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli 
donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça 
yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren 
şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleridir. 

Bu çalışmada OSGB lerde çalışan İş Güvenliği 
Uzmanları ile görüşülerek, stres ile sebepleri arasındaki 
ilişki incelenmiştir.  

2. Materyal ve Metod  

Bu çalışmada; OSGB firmalarında çalışan iş güvenliği 
uzmanları üzerinde iş stresi ve kaynağındaki sorunlar 
araştırılmış, bu amaç doğrultusunda iş güvenliği 
uzmanları ile görüşmeler yapılmış, sonuçlar 
değerlendirilmiştir.  

 

Bahse konu iş güvenliği uzmanlarının sınıflarını 
gösterir tablo aşağıda belirtilmiştir.(Tablo-1)  

İş Güvenliği 
Uzmanı Belge 

Sınıfı 

Kişi 
Sayısı % 

A 8 17 

B 12 26 

C 26 57 
Tablo1. İş Güvenliği Uzmanı Sınıfı 
 

Bahse konu iş güvenliği uzmanlarının yaş aralıklarını 
gösterir tablo aşağıda belirtilmiştir.(Tablo-2)  

İSG Yaş Aralığı  Kişi 
Sayısı 

% 

48-58  6  13 

37-47  16  35 

26-36  24  52 
Tablo2. İSG Yaş Aralığı 
 
3. Bulgular    

Yapılan araştırmada; OSGB firmalarında çalışan iş 
güvenliği uzmanlarının sınıflar ve yaş baz alınarak 
hazırlanan stresin nedenleri olan sorunlar ve stresin 
sonuçları ile ilgili veriler elde edilmiştir ve aşağıda grafik 
olarak sunulmaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 3. 
bölümü OSGB kurulumu için gerekli şartları 
listelemektedir. Bu yönetmelik OSGB Yönetmeliği adıyla 
da bilinmektedir. 

Bu yönetmelik gereği OSGB kurulabilmesi ve hizmet 
sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az 
1 (bir)  İş güvenliği uzmanı istihdamı zorunludur.  

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin 
tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen 
sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. Dolayısıyla 
çalışma süreleri arttıkça çalışan İSG uzmanı sayısında 
artış olmaktadır.  

C sınıfı İSG uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli 
sınıflara, B ve A sınıfı İSG uzmanları ise az tehlikeli, 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara hizmet 
verebilmektedirler. Bundan dolayı OSGB firmalarında 
çalışan İş Güvenliği Uzmanları ücret ve çalışma koşulları 
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göz önüne alınarak çoğunlukla C sınıfında yer 
almaktadır.  

Uzman sınıflarının ortalaması alındığında %57 
oranında C sınıfında çalışanların stresin ana kaynağını iş 
yaşamında yaşadıkları sorunlar  olarak beyan 
etmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. İş Güvenliği Uzmanı Belge Sınıfı 
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Grafik 2. İş Güvenliği Uzmanı Yaşları 

 İş yaşamındaki stresin nedenleri olan sorunlar 
incelendiğinde, çalışanlarda stres kaynağı olarak; 

1. Çalışma sürelerinin fazla olması, 
2. Sınıflar arasında ücret adaletsizliği, 
3. Yaptığı işin ve emeğin karşılığını maddi olarak 

alamamak, 
4. Çalışma arkadaşları arasında bilgi ve tecrübe 

paylaşımında sorun, 
5. İşin getirdiği sorumluluk, 
6. Sunulan imkanların kısıtlı olması, tespit edilmiştir. 

 

İş kaynaklı stres nedenlerinde; 

birinci sırayı %24  ile çalışma sürelerinin fazla 
olması,  

ikinci sırayı %21  ile sınıflar arasında ücret 
adaletsizliği ve  

üçüncü sırayı ise %19 ile yaptığı işin ve emeğin 
karşılığını maddi olarak alamıyor olmak almaktadır. 
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İş yaşamındaki stresin nedenleri İSG uzmanları yaşları 
göze alınarak incelendiğinde; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5. İSG Uzmanı Yaşları ve Sorunlara Dağılımı 
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İş yaşamındaki stresin nedenleri İSG uzmanı sınıfları 
göze alınarak incelendiğinde; 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 6. Stresin Kaynağı Olan Sorunların Sınıflara Dağılımı 

İş güvenliği uzmanlarına bu sorunlara maruz kalıp stres 
yaşadıklarında kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda; 

a) Fiziksel belirtiler: Ellerde titreme, kasılma, gerginlik ve 
fiziksel ağrılar (baş, boyun, sırt, bel vb..), sindirim ve 
boşaltım sisteminde rahatsızlıklar (mide ağrısı, spazmı, 
kabızlık vb..), yorgun hissetme, kalp çarpıntısı, uyuyamama 
yada sürekli uyuma isteği vb. 
b) Duygusal belirtiler: Huzursuzluk,  sinirlilik, mutsuzluk, 
çalışmak istememe, kötümserlik,  endişeli olma (depresyon) 
vb. 
c) Zihinsel belirtiler: Dikkatsizlik, unutkanlık, aklın 
karışması vb. 

d) Davranışsal belirtiler: Asosyallik, sigara kullanımında 
artış, sessiz sakin kişilerin daha da içine kapanması, keyif 
almama, agresif hareketler vb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grafik 7. Stresin Bireysel Etkileri 

Stres, psikososyal risk etmenleri arasında yer 
almaktadır.  

Stres sonuçları incelendiğinde; iş yerinde stres yaşayan 
İş Güvenliği Uzmanlarının 

%34’ünün sürekli hasta hissettiği,  
%37’sinin mide sorunları yaşadığı,  
%29'unun işten ayrılma isteğinde olduğu görülmektedir.  
 

 

 

 

 

 
 

Grafik 8. Stresin Sonucu Oluşan Rahatsızlıklar 

 Bunun yanında %61 İş Güvenliği Uzmanının çalışma 
hayatından memnun olmadığı ve mutsuz olduğu 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9. Stresin Sonuçları  
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4. Öneriler 

OSGB ler de çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının 
sorunlarının çözülebilmesi açısından sunmuş oldukları 
öneriler; 

1. Emeğinin karşılığının maddi olarak verilmesi, 
2. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, 
3. Yaptığı işin takdir edilmesi, 
4. Sorumlulukları karşısında üst yönetimin desteği, 
5. Çalışma ortamının ve ilişkilerin iyileştirilmesi, 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafik 10. Öneriler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sonuç ve Tartışma 

OSGB ler de çalışan İş Güvenliği Uzmanları ile yapılan 
araştırmada; çalışanlar stresin nedenleri olarak iş yaşamında 
karşılaşılan sorunlar olarak belirtilmektedir.  

Stresin kaynağı olarak; Çalışma sürelerinin fazla olması, 
sınıflar arasında ücret adaletsizliği, yaptığı işin ve emeğin 
karşılığını maddi olarak alamamak, çalışma arkadaşları 
arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında sorun, işin getirdiği 
sorumluluk, sunulan imkanların kısıtlı olması gibi 
sorunların olduğu görülmüştür.  

Stres sonucunda;  gerginlik, sinirlilik, işe gitmekte 
isteksizlik, fiziksel ağrılar, mide sorunları ve işten keyif 
almama oluşmaktadır. 

Stres sonuçları incelendiğinde; iş yerinde stres yaşayan 
İş Güvenliği Uzmanlarının sürekli hasta hissettiği, mide 
sorunları yaşadığı ve işten ayrılma isteğinde olduğu 
görülmektedir.  

Bunun yanında çalışan  İş Güvenliği Uzmanının çalışma 
hayatından memnun olmadığı ve mutsuz olduğu 
görülmektedir. 

Çalışanların mutlu, huzurlu olması bunun sonucunda da 
işini severek yapması ve iş veriminin artması için stresin 
azaltılması yada önlenmesi gerekmektedir.  

Bunun için üst yönetim tarafından  Bazı çalışmalar ile  
stres kaynağında çözümlenmeye çalışılarak stres yönetimi 
oluşturulmuş olacak ve kontrolü sağlanacaktır.  

Stresi azaltmak ve yok etmek için yönetim tarafından 
alınacak tedbirler; 

1. İş planları oluşturması ve çalışma sürelerini 
düzenlemesi,  
2. Sınıflara göre değil çalışma ve verime göre 
ücretleri düzenlemesi,  
3. Emeğin ve işin karşılığını ücret yada övgü yada 
ödüller ile vermesi,  
4. Çalışma arkadaşları arasında iletişimi arttırmak ve 
düzenleyebilmek amacıyla düzenli toplantılar yapması  
5. İşin sorumluluğu altında ezilmesine önlem olarak 
sürekli eğitim ve güncel bilgilere ulaşmasına olanak 
sağlaması  
6. Mümkün olduğunca yol, yemek ve kırtasiye vb 
giderleri karşılayarak da önemsiz stres kaynaklarından 
çalışanların uzak tutulmaya çalışılmasıdır. 

 Bu ve benzeri çalışmalar ile  stres kaynağında 
çözümlenmeye çalışılarak stres yönetimi oluşturulmuş 
olacak ve kontrolü sağlanacaktır.   

24

10

2

26

11

4

21

8

2

24

11
7 9 8

3

0

10

20

30

C Sınıfı 24 26 21 24 9

B Sınıfı 10 11 8 11 8

A Sınıfı 2 4 2 7 3

36 kişi 41 kişi 31 kişi 42 kişi 20 kişi

Emeğinin 
karşılığının maddi 
olarak verilmesi,

Çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi,

Yaptığı işin takdir 
edilmesi,

Sorumlulukları 
karşısında üst 

yönetimin desteği,

Çalışma ortamının 
ve ilişkilerin 

iyileştirilmesi,

198



 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

Kaynaklar 
1. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/2012

1229-12.htm (Erişim Tarihi: 18.03.2018) 
2. https://www.csgb.gov.tr/media/3868/brosur28.pdf, 

Stresin işe olan Etkileri. Performans Düşüklüğü. Ça 
(Erişim Tarihi : 18.03.2018) 

3. www.diken.com.tr/stres-altinda-oldugunuzun-8-
isareti.htm (Erişim Tarihi : 18.03.2018) 

4. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/2010
1127-2.htm (Erişim Tarihi : 18.03.2018) 

5. Erdoğan T., Ünsar  S., Süt  N., (2009) Stresin 
Çalışanlar Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Isparta. 

6. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/2010
1127-4.htm (Erişim Tarihi : 18.03.2018) 
 
 

 

 

199



	
UluslararasıErdemliSempozyumu 2018 

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TÜRKİYE 

	
 

	

Bir Erdemli Projesi: Yörük Kampüsü ile Sıla-i Rahim’e Yolculuk 

Teslime Arslan Erdoğan1* 
1Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Pursaklar, 06145, Ankara  

 (Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü) 

*Teslime Arslan Erdoğan,Tel.: +905053591718, E-posta: tslm_tslm@hotmail.com 

 
Özet 

Mersinli olup erken veya geç yaşlarda memleketinden ayrılan aileler ve çocukları zaman içinde memlekete ve 
memleket kültürüne yabancı kalmaktadırlar. Gerek kendileri Sıla-i Rahim amacıyla gerekse çocuklarının bu kültürle 
tanıştırmak için memlekete gelmek istediklerinde çeşitli maddi ve manevi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklara 
ilave olarak özellikle “Z Kuşağı” diye isimlendirilen günümüz gençleri değil önceki kuşaklar, anne ve babalarıyla bile 
iletişim kurmakta ciddi güçlükler çekmekte, bilgisayar ve telefon bağımlısı, şiddet eğilimli “yalnız gençler” olarak 
yetişmektedir. Büyük şehirlerde dört duvar arasında yüzlerce rakibi arasında sadece sınavlara odaklı, bir bakıma 
“testkolik” çocuklar öfkeli ve mutsuz yaşamakta ve ayrıca kendi çocukluklarına dair hiçbir güzel hatıra 
oluşturamamaktadır. Mevcut proje ile Erdemli yaylalarının birine yakın, uygun bir alanda Erdemli’den uzakta yaşayan 
Erdemlili ailelerin ve çocuklarının kalıp konaklayabilecekleri bir “Yörük Kampüsü (Yörük Köyü)” oluşturulması 
planlanmaktadır. Bu proje temelde; ailelerin rahatça “Sıla-i Rahim” yapmalarının yanında, çocukların kendi ailelerinin 
memleketleri ve kültürleri ile bağ kurmaya, çocukların sosyal-psikolojik-davranış problemlerinin çözümüne ve onların 
memleketlerine ait güzel hatıralar biriktirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca kurulacak bu Yörük Kampüsü, Erdemli 
dışından gelecek ziyaretçiler sayesinde Türk-Yörük kültürünün ve Erdemli’nin tanıtımına da önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Erdemli, Yörük Kampüsü, Sıla-i Rahim, Yörük Kültürü, Değerler Eğitimi 

An Erdemli Project: Journey to Sıla-i Rahim with Yörük Campus 

Abstract 

Families and their children who are separated from their homelands in the early or late ages feel foreigner to their 
homeland and the homeland culture with time. They are faced with various physical and intangible difficulties when they 
want to come to their homeland both to do “Sıla-i Rahim” themselves and to introduce their children to this culture. In 
addition to these difficulties, today's young people, notably called "Z Generation", are growing up as "lonely young people" 
who are prone to computer and telephone addiction, violence, and have difficulties communicating with previous 
generations even with their parents. Children who are inside of four walls in the big cities, among the hundreds of 
competitors, focused on exams and "test-colic children" live angry and unhappy, and also they have no good memory of 
their own childhood. It is planned with the present project to create a "Yörük Campus" (Yörük Village) in a suitable place 
near one of the Erdemli Plateaus for the families and their children, who are living away from Erdemli, so that they can stay 
and camp. This project will provide basically; will help children to connect with their home country's cultures, solve social-
psychological-behavior problems of their children, and collect beautiful memories of their homelands, as well as their 
families do "Sıla-i Rahim" comfortably. In addition, this Yörük Campus will provide important contributions to the 
introduction of the Turkish-Yörük culture and Erdemli thanks to the future visitors who are coming from outside of Erdemli. 

 
Keywords: Erdemli, Yörük Campus, Yörük Culture, Sıla-i Rahim, Values Education 

1. Giriş 

Mersinli olup erken veya sonraki yaşlarda 
memleketinden ayrılan aileler ve çocukları zaman içinde 
memlekete ve memleket kültürüne yabancı 
kalmaktadırlar. Gerek ailelerin kendileri Sıla-i Rahim için 
gerekse çocuklarını memleket kültürüyle tanıştırmak 
amacıyla memlekete gelmek istediklerinde maddi ve 
manevi çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Mevcut 
proje ile kurulacak Yörük Kampüsü’nün ile bu zorlukları 
ortadan kaldıracak veya azaltacak imkânlar sunması 
beklenmektedir. 

Mevcut projede özellikle memlekette evi olmayan 
veya apartman dairesinde yaşayan, başkasının yanına 
gelmekten çekinen aile ve çocukların akrabalarıyla belirli 
bir mesafede görüşüp, kendi akranlarıyla tanışıp 
kültürlerini tanıması planlanmaktadır. Çocukların 
Toroslar’da yaşanan hayatın içinde olmaları, güzel 
hatıralar biriktirmeleri, yaz tatilini bir hayat tatili gibi 
algılamamaları, projedeki mekânlarda dinlenerek hem 
toplumsal uyum, hem de ders başarısını yükseltecekleri 
düşünülmüştür.  
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2. Gerekçeler 
Bu projenin tasarlanmasında kendi yaşadıklarımız ve 

ihtiyaçlarımız etkili olmuştur. Zira kendi çocuklarımıza 
çocukluğumuzla ilgili hatıralarımızdan bahsettiğimizde 
”Anne sen ne güzel yaşamışsın, bize anlatacak ne çok 
çocukluk hikâyen var, biz ise çocuklarımıza kuru 
betondan başka ne anlatacağız?” diye sorduklarında ne 
kadar haklı olduklarını fark ettik. Uzun yaz tatillerinde 
çocukları köye getirsek diye düşündüğümüz oldu. 
Akrabalar içinde sıkılacakları için yaylada kiralık ev 
aradık ve bulamadık. Sonra kendi çaresizliğimizden yola 
çıkarak bizler gibi birçok hemşehrimin de aslında benzer 
sorunları yaşadığını öğrendik ve paylaştık.  

Aslında bu problemin sadece bize ait değil ülkemizin 
genel bir sorunu olduğunu da öğrencilerimle sohbet 
ettiğimizde gözlemledik. Zira hemen hepsinin okul 
döneminde çok sıkıldıklarını, yaz tatilinde dinlenmek 
istediklerini, ancak yazın köyü olup gidenlerin mutlu 
olduklarını, bir meşguliyetleri olanların çok daha mutlu 
olduğunu, en çok sabahları horoz ötmesi, koyun kuzu sesi 
ile uyanmak istediklerini, köyde erken kalkıp güne erken 
başlamalarının onları çok mutlu ettiğini söylediler. Yine 
özellikle yaz döneminde apartman hayatının sanıldığı gibi 
lüks değil hapis hayatına eşdeğer olduğunu, çoğunun 
sigaraya okul döneminde değil de tatillerde sıkıntıdan 
dolayı başladıklarını, aidiyet duygusu olmadığı için anne-
babalarının memleketini benimsemediklerini, öte yandan 
yaşadıkları şehri de sevmediklerini ifade ettiler. “Ben 
nereye aidim?” sorusuna cevap bulamadıklarını, işe 
yaramadıkları duygusunun “Duygu durum bozukluğu 
yarattığını” ve okul açıldığında zaten yılgın ve bezmiş 
olarak derse başladıklarını bununda okul başarısını 
olumsuz yönde etkilediğini, ebeveynlerinin kendilerini 
hiç anlamadığını ve her geçen gün tüm iletişimin 
koptuğunu ifade ettiler.  

Bir yere ait olmanın, sevginin, anlaşılabilmenin, 
yalnız olmamanın olumlu sonuçları olacağı düşüncesi ile 
şahsen “Neden Erdemli’nin çocukları istifade etmesin?” 
diye düşündüm. Bunlara ilaveten projenin diğer ayağında 
da yurdun değişik bölgelerinden ve yurt dışından 11-18 
yaş gençlere yörük kültürünün tanıtımı, dil öğrenme ve 
diğer amaçları kapsayan öğrenci değişimi yapılması 
mümkün görülmektedir. “Bir şey katmadığın yere elini 
uzatma” sözü gereği bu proje ile memleketime bir şey 
katmak istedim. 

3. Amaçlar 
Bilgi hayatımızı donatan en temel güçtür ve bilgiyle 

donanacağımız yaşlar genç yaşlarımızdır. Bilgiyle 
donaltıdığında genç “Ben neyim? potansiyelim ne?” diye 
sorgular ve keşfeder. Sonra da bu potansiyel  ışığını etrafa 
yaymak ister.  

“Biz göremedik, bari çocuklarmız görsün” mantığı ne 
derece doğru tartışılır.Çocuklar 14 yaşında sonra geçime 
katkıda bulunmak için gücünün yettiği işerde sorumluluk 
alıp yardımcı olamalıdır. Sadece nimete değil külfete de 
ortak  olabilen bireyler yetiştirmek önemlidir. Bu sadece 
paranın kıymetini bilmek değil aynı zamanda yaptıklarının 
karşılığını görmektir. En iyi öğrrneme yaparak ve 

deneyimleyerek öğrenmedir. 
Z kuşağı sanal alemde yaşıyor ve varlıklarını sosyal 

medyaya borçlular. Beğenilme (like-lenme) oranı sosyal ve 
psikolojik hayatını doğrudan etkilemektedir. Tamamen 
sanal olan bu hayatlarını nasıl somut hale getirebiliriz? 
Gençlerin birey olabilmesi için değerler eğitimi ile insani ve 
toplumsal değerlere sahip bireyler yetiştirmek en önemli 
amacımız olmalıdır. Başta “Değerler eğitimi” olmak üzere 
bu projenin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
• Erdemli’den olup, başka şehirlerde yaşayan ve kendi 

kültürünü tanımayan gençlerin memlekete alıştırılması 
ve tanıtılması, 

• Birbirini tanımayan hemşehrilerin aynı ortamda 
buluşturulması, akranların tanışıp kaynaşması, 

• Çocukların ve gençlerin kendilerini bir yere ait 
hissetmesinin yani “mensubiyet duygusunun” 
geliştirilmesi, 

• 11-18 yaş hedef kitleye belirlenen ihtiyaçlar 
doğrultusunda eğitim verilmesi, 

• Erken ve tam ergenlik döneminde bulunan hedef 
kitlenin duygusal ve fiziksel gelişimini olumlu yönde 
etkileyecek, onlara olumlu davranışlar kazandırmak 
üzere belirlenen eğitim-öğretim modüllerinin 
uygulanması,  

• Uygulanacak stratejilerle hedef kitlede gerçekleşecek 
olumlu değişimlerin başta öğrenme-öğretme ortamlarına 
olmak üzere memleket kültürüne, okul kültürüne ve 
daha genel anlamda ise eğitim sistemine yansıması için 
yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

• Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, 
• Gençlere hayatın zorluklarına karşı güçlü kalabilmenin 

öğretilmesi, 
• Toroslarda bitki şekillerini, yaşam şekillerinin (örneğin 

kıl çadırda, kıl çulda, yer döşeğinde yatmak) 
öğretilmesi, 

• Yurtdışı dahil hiç kimse “Dünya gözüyle Erdemli’yi 
görmedim” demesin; Dünya gözüyle görmeden de bu 
dünyadan göçmesin. Gittikleri yerlerde de anlatsınlar ki 
birer turizm elçisi olsunlar. 

4. Projenin İçeriği ve Uygulanması 
4.1Tanım 

Mevcut proje, Erdemli’den Türkiye’ye yayılan 
insanların çocuklarını rahatlıkla alıp geleceği, 
kiraya tutabileceği evler ile çiftik hayvanlarıyla ve 
bitkilerle tanışma,bölgedeki doğa, orman, deniz 
imkanlarından yararlanmak, meyve sebze toplamak 
horoz sesine uyanmak birbirleriyle tanışıp 
arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirmek 
tecrübelerini paylaşmak için internetten uzak 
yorgunluğunu atabileceği doğa ortamını 
tanımlamaktadır.  

4.2Uygulanması 

Projede kapsamında kurulacak Yörük 
Kampüsü’nün planlaması ve kurulması, Erdemli 
Belediyesi, Erdemli Kaymakamlığı, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
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Erdemli’deki Mahalle Muhtarlarının işbirliği ve 
eşgüdümü ile gerçekleştirilecektir. Bunun için önce 
sözkonusu paydaşlarla bir toplantı yapılacak daha 
sonra da profesyonel turizm uzmanlarından da 
destek alınarak yaylada veya uygun bulunan bir 
yerde geniş bir arazi (Örneğin Güneyli – Güzeloluk 
– Akpınar Mahalleleri arası veya Söğüt civarı) 
üzerinde yörük kültürünün yaşandığı minyatür köy 
similasyonu (Örn: Ankara Altınköy gibi) 
oluşturulacaktır. Etrafı çevrili bu arazide Yörük 
Kampüsü (Naturland) kurulacaktır. Bu alanda; 

• Butik ve Pansiyon tipi evler:Ailelerin kalacağı 
yanaşık düzen butik evler ile öğrencilerin 
kalacağı pansiyon tipi evler, 

• Kıl Çadır: Kafe şeklinde kıl çadır kurulması 
burada bazlama ve sıkma yapılması; günün 
belirli saatinde çocuklara da yaptırılması ve 
cüzi fiyata satılması. Kıl çadır içinde 
fonksiyonel yannık, ayran takımı; günlük 
bulgur kaynatma ve börtme dağıtma vs. 

• Hayvanlar: Sorumluluğu oradaki görevlilere 
ait olan ancak öğrencilerin grup halinde görev 
alacağı (güdüp bakımını yapacağı) hayvanlar 
örneğin; keçi, koyun, ağılları, inek ahırları (Her 
hayvanın bir adı olacak ve günlük yem, saman, 
ot verilmesi, hayvanların sağılması çocuklara 
uygulatılacak). Yine tavuk kümesleri; 
çocukların isim vereceği, yemleyip sulayacağı. 
varsa yumurta toplamadan sorumlu olacakları 
tavuklar… 

• Yine imkanlar ölçüsünde kedi, köpek, hatta o 
yörede yaşayan nesli tükenmek üzere olan 
keklik, deve, at, eşek gibi hayvanların da 
bulunması ve bakımının çocuklar tarafından 
üstlenilmesi. 

• Örnek Ev ve Mutfak: Yüklük, kaba çuvalı, 
davarcık, çul, kıl çuval, incili çalma camekanı, 
divan, odunluk, nacak vs bulunduğu ev. 
Mutfakta gök çaydanlık, saç, senit, saycak, 
helke, çingil, tas, çul, kilim, terek, basma 
örtüler, eğirtmeç, çul, çullalık takımı, ıstar, 
yunaklık, kalaycı dükkanı, demirci dükkanı vs. 

• Etnoğrafik malzemeler: Geçmişte çifçilikte ve 
ev işlerinde kullanılan etnoğrafik malzemelerin, 
alet ve avadanlıkların aslına uygun alan ve 
küçük dam evlerde sergilenmesi. Örneğin 
harman yeri, patoz, traktör, yaba, düven, pulluk, 
orak, kazma, kürek, tarak, at koşum takımları, 
semer, eyer, ellik, düven, kalbur, portatif 
değirmen vs. 

• Köy Konağı ve Konukevi: Asker uğurlama, 
cenaze, ziyafet ve organizasyonlarda 
kullanılmak üzere butik tarzda düzenlenmiş. 

• Eski İlkokul: Kara tahtada ders anlatma ve 
okul bahçesinde eski oyunların oynanması. 

• Hobi Bahçesi: Çocukların çapalayıp, tohum 
dikip, sulayacakları, meyve toplayacakları 
bahçe vs. 

• Gerçek Tarla:Yöreye ait çeşitli sebze ve 
meyvelerin tanıtıldığı tarla örnekleri ve/veya 

mevcut tarlalara geziler, ekin, sebze-meyve 
hasatlarına aktif katılım. 

• Spor, Sanat ve Sosyal faaliyetler: İlçede 
faaliyet gösteren doğa kulüpleriyle işbirliği ile 
mevcut parkurlarda doğa yürüyüşleri, ilçede 
mevcut poligonların kullanımı, yüzme, futbol, 
basketbol vs. ile atasporları (güreş, at binme, 
cirit vs.) Müzik grubu; Bir müzik grubu 
oluşturulması ve rehabilitasyon merkezlerine, 
sevgi evlerine, yaşlı bakımevlerine ziyaretler, 
Toroslar’da yerinde yaşam uygulamaları ve 
ziyaretler. 

• Gelen aileler buradaki butik evleri 
kiralayacaklardır. Hem kendileri hem de 
çocukları memleketle ve akrabalarla bağlarını 
güçlendirecekler hem de çocuklar 15-30 gün 
süreli verimli bir kültürel-bilimsel eğitime tabi 
tutulacaktır. 

• Planlanan bölgenin ekonomik ve işletme 
sorumluluğu Erdemli Belediyesi tarafından, 
güvenlik ve hukuki statüsü Erdemli 
Kaymakamlığı tarafından yürütülecektir. 

4.3Eğitim ve Etkinlikler 
Davranışların arkasındaki sebepler değerlerdir. 

Davranışlar  yenilik bilgi içermeli ve geleceğe dönük 
olmalıdır. Gençler bir işi ne için yapıyorlar 
anlamlandırmalıdır. İnsan değeri para değerimin 
önünde olmalıdır. Onun için değerler eğitimi bu proje 
kapsamında yer alacaktır. 
4.3.1Değerler Eğitimi 

• Adalet (Adil olma, eşit davranma), 
• Dostluk (Güven duyma, sadık olma, vefalı 

olma, yardımlaşma), 
• Dürüstlük (Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü 

olma, etik davranma, güvenilir olma, sözünde 
durma), 

• Öz denetim (Davranışlarını kontrol etme, 
davranışların sorumluluğunu alabilme, özgüven 
sahibi olma), 

• Sabır (Azimli olma, tahammül etme), 
• Saygı (Alçak gönüllü olma, başkalarına kendine 

davranılmasını istediği şeklide davranma, diğer 
insanların kişiliklerine değer verme), 

• Sevgi (Aile birliğine önem verme, fadakarlık 
yapma), 

• Sorumluluk (Kendine, çevresine, vatanına  ve 
ailesine karşı sorumlu olma) 

• Vatanseverlik (Çalışkan olma, dayanışma, 
kurallara ve kanunlara uyma, tarihsel ve doğal 
mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme), 

• Yardımseverlik (Cömert olma, fadakar olma, 
işbirliği yapma, merhametli olma, misafirperver 
olma, paylaşma). 

4.3.2Diğer Eğitimler 

• Öfke kontrolü, yaratıcı drama, yalnızlıktan 
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kurtulma, akran ilişkileri, nitelikli zaman 
kullanmaya yönelik eğitimler, 

• Adab-ı Muhaşeret Kuralları, 
• Temel Din Bilgisi ve Ahlak Bilgisi, 
• Tarih Eğitimi ve bölgenin Türk Tarihindeki 

Milli Mücadeledeki yeri, 
• Toplum karşısında konuşabilme ve kendini 

ifade edebilmeye yönelik eğitimler, 
• Etkili ders çalışma ve sınav stratejileri, 
• Sigara – İnternet – Madde bağımlılığından  

korunma, 
• Yabancı Dil eğitimi (Teorik-Pratik) 
• İlk yardım, Genel Hijyen, Doğru Beslenme ve 

Obeziteden korunma konularında sağlık eğitimi 
• Spor ve doğa turizmi, eko turizm eğitimi ve 

uygulamalar, 
• Gün boyu telefondan uzak kalma internete 

belirlenen saatte erişebilme becerisi kazanma, 
• Zor günlerde ayakta durabilmek amacıyla 

“tasarruf eğitimi” adı altında gıda, su ve enerji 
tasarrufu yöntemleri, 

• Salça, peynir, yoğurt, ekmek ve tarhana yapımı 
etkinliği, doğal ketçap, mayonez yapımı, 

• Parçalanmış aile sayısının azaltılması için 
ebeveyn ve çocuklara eğitim, 

• Velileri bilinçlendirmek üzere seminerler (Halk 
sağlığı, Etkili anne baba olma, Eğitim koçluğu 
anlatımı), 

• Yöre halkından veya dışarıdan ziyaret etmek 
isteyenlere ücret karşılığı ziyaret ve yetiştirilen 
ürünlerin satılması ve satışların öğrenciler 
arafından yapılması, 

• Öğrencilere bir dergi çıkararak ve/veya web 
sayfası hazırlayarak etkinliklerini paylaşmaları 
sağlanacak. 

• Uzun vadede yurt dışından aynı şartları 
oluşturan ülkelerle birer aylık öğrenci değişimi 
de gerçekleştirilebilir.  

5. Başarı Ölçütleri 
En az 15-30 gün sürecek bu “Tatil-Eğitim” 

programına başlamadan önce ve başlayıp 
hedeflerine yönelik faaliyetler gerçekleştirildikten 
sonra; 

• Yörük kampüsteki tüm öğrencilere Yörük 
Kampüsü’nde öğrendikleri ile ilgili röportaj 
yapılacak ve ayrıca anket uygulanacak. Bu 
ankette; 

• Arkadaşlar,akranlar ve akrabalar ile ilişkilerinin 
değerlendirilmesi, 

• Velilerin öğrencilerin psikolojik durum ve 
davranışlarında olumlu yönde bir davranış 
değişikliği, 

• Öğrencilere neler öğrendikleri, hangi hatıraları 
oluşturdukları, tekrar gelmek isteyip 
istemedikleri, 

• Eğitimcilere öğrencilerin bu çalışmalardan ne 
kadar uyum sağladıkları ve faydalandıkları 

konusunda gözlemleri, 
• Yukarıdaki çalışmalardan elde edilen veriler 

sosyoloji, psikoloji, eğitim ve profesyonel 
turizm uzmanları tarafından bilimsel anlamda 
değerlendirilerek projenin yakın ve uzun 
vadedeki hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı 
belirlenecek. 

• Elde edilen veriler sonraki dönemlere perspektif 
tutacak, 

• Raporlar dönemik yayınlanıp kitap haline 
getirlecek, 

• Yerel ve Ulusal basınla ve ilgili Bakanlıklarla 
(MEB, GSB) paylaşım yapılacak. 

• Eğer varsa yurt dışından gelen Türk veya 
yabancı öğrencilere de aynı anketler yapılıp 
değerlendirilecek. 

5. Proje Çıktıları 

• Öğrenciler tarafından oluşturulan hobi 
bahçeleri, 

• Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen spor 
faaliyetlerini içeren videoların yer aldığı kitap, 
CD vb dökümanlar 

• Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen müzik 
faaliyetlerinin yer aldığı kitap, CD vb 
dökümanlar, 

• Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen resim 
sergileri,  

• Öğrencilerin proje sürecinde yaptıkları 
çalışmaları ve bu çalışmaları kendi akranlarına 
yaygınlaştırmak üzere hazırladıkları web 
sayfası. 

• Uygulanan anket sonuçları ve bilimsel olarak 
değerlendirilmesine ilişkin rapor. 
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Abstract 

In this study, it was aimed to measure individuals living in Erdemli province consciousness towards the rational drug use.  
157 individuals aged over 18 years old participated in the study. 
 
In the study data obtained by 19-item 5-point Likert-type form. The findings show that the consciousness towards rational 
drug use among individuals in the Erdemli province is low. 
 
The activities are suggested to raise consciousness towards rational drug use for individuals. 

 
Keywords: Rational Drug Use, Erdemli, Consciousness 

 

Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Farkındalıkları: Erdemli Örneği 
Özet 

Bu çalışmada Erdemli ilçesinde yaşayan 18 yaş üstü bireylerin akılcı ilaç kullanımına yönelik farkındalıklarını ölçmek 
amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 18 yaşından büyük 157 birey katılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler 19 maddelik 5’li Likert 
tipinde bir form kullanılarak elde edilmiştir. 

Elde edilen bulgular Erdemli ilçesinde yaşayan ve çalışmaya katılan bireylerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki 
farkındalıklarının düşük olduğunu göstermiştir. 

Elde edilen verilerden hareketle Erdemli ilçesinde yaşayan bireylere yönelik akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık 
oluşturmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Erdemli, Farkındalık  

 

1. Giriş 

Günümüzde modern tıbbın temel hedefi her ne kadar 
bireylerin hastalıklardan korunması olarak görülse de, 
sağlık hizmetlerinin büyük kısmı hasta insanların 
ilaçlarla iyileştirilmesi şeklinde uygulanmakta ve tıbbi 
tedavide ilaç kullanımının önemli bir yeri 
bulunmaktadır [1]. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici 
sağlık hizmetlerine kaynak aktarımı ise; ilaç başta 
olmak üzere tıbbi araç, gereç ve malzemelerin yoğun 
bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır [2]. 

Günümüzde doğru ilacın gerektiği yerde, 
erişilebilerek, gerektiği kadar kullanılması ise insan 
hayatını doğrudan etkileyen bir değişken olarak 
karşımıza çıkmakta ve bu durum sağlık ve sağlığa 

erişimde eşitlik ilkesinin bir bakıma temelini 
oluşturmaktadır.  

Kaynakların yanlış kullanılması nedeniyle ilaca 
erişebilirliğin azalması ise sağlık, ekonomik, sosyal ve 
siyasal açılardan pek çok sorun oluşturmaktadır [3, 4]. 
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Şekil 1: Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve etkileri 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (1985) bu sorunların 
giderilebilmesi adına AİK’yı ‘kişilerin klinik 
bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, 
uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca 
sağlayabilmeleri’ olarak tanımlamış ve AİK’nın 
yaygınlaştırılması ve bu hususta farkındalık düzeyi 
yüksek bir kamuoyu oluşturulması adına pek çok 
çalışma yürütmüştür [5]. Bu çalışmalar günümüzde de 
yoğun şekilde devam etmektedir.  

Yapılan çalışmalar AİK konusunda farkındalık düzeyi 
yüksek bir toplum oluşturmanın, gerek halkların 
sağlığının korunması gerekse insan hakları açısından 
büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.  

AİK konusunda Göçgeldi ve ark.’ın (2009) yapmış 
oldukları çalışmada; örnekleme seçilen bireylerin 
%61.3’ünün evinde artık ilaç bulunduğunu ve bu 
ilaçların %75,7’sinin bir poşette saklandığını 
göstermiştir [6]. 

Bilgili ve Karatay (2005)’in yapmış oldukları 
çalışmada da; örnekleme seçilen bireylerin %33.8’inin 
ilaçlarını eczaneden reçetesiz, % 24.9’unun evde 
biriken ilaçlardan, % 14.7’sinin komşudan ve % 
9.6’sının da bakkaldan temin ettiği bulgusuna 
ulaşılmıştır. Yine aynı çalışmada komşu tavsiyesi ile 
ilaç kullananların oranı % 71,5 olarak bulunmuştur. 
%40.9’luk bir kesimin ise kullandıkları ilaçları 
antibiyotikler dâhil olmak üzere şikâyetleri geçince 
kestikleri belirlenmiştir [7]. 

Buna ek olarak Türkiye’de yapılan bir diğer çalışma 
ise; bireylerin eczaneden reçetesiz ilaç aldıklarını ve 
kullandıklarını, hatta erişkinlerin bu davranışı sadece 
kendileri için değil çocukları dâhil ailenin diğer 
bireyleri için de sergilediğini göstermiştir [8, 9]. 

Yapılan alanyazında incelemesi, bireylerin/toplumun 
AİK konusunda bilinçlendirilmesinin önemini 
göstermektedir. Nitekim hekim, eczacı ve diğer 
paydaşlar her ne kadar üzerlerine düşeni eksiksiz 
olarak yerine getirse de, bu konudaki asıl önemli rol 
ilacı edinen ve kullanan taraf olarak bireylere/topluma 
düşmektedir. 

Bu nedenle bu çalışmada bireylerin/toplumun AİK 
konusundaki farkındalıklarını saptamak amaçlanmıştır. 

2.Yöntem 

Bu çalışmada bireylerin AİK konusundaki farkındalık 
düzeylerini saptamak amaçlandığından çalışmanın 
betimsel tarama modelinde bir çalışma olduğu 
söylenebilir [10]. Çalışma için Mersin 
Üniversitesinden 23.06.2015 tarih ve 2015/14 sayılı 
etik kurul onayı alınmıştır. 

Katılımcılar 

Çalışmaya Mersin ili Erdemli İlçesinde yaşamakta 
olan 157 birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireyler 
kolaylıkla bulunabileni örnekleme yöntemiyle 
seçilmiştir [11]. Diğer ifade çalışma, veri toplama 
formunu (Anket) doldurmak isteyen gönüllü bireyler 
üzerinden yürütülmüştür. 

Veri Toplama Aracı:	

Çalışma kapsamında elde edilen veriler, katılımcıların 
sosyoekonomik ve sosyokültürel durumlarını ortaya 
koymaya yönelik 6 ve AİK farkındalıklarını ölçmeye 
yönelik 13 madde olmak üzere toplam 19 maddeden 
oluşan bir anket formu kullanılarak elde edilmiştir. 

Verilerin Analizi: 

Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizinde 
betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Sınıflama 
düzeyindeki değişkenler için frekans ve yüzde 
değerleri, eşit aralıklı ve oranlı düzeydeki değişkenler 
için ise dağılım yapısı göz önünde bulundurularak 
ortalama-standart sapma veya medyan-çeyrek sapma 
değerleri verilmiştir. 

3.Bulgular 

Çalışmaya kapsamında elde edilen bulgular; 
katılımcıların sosyoekonomik ve sosyokültürel 
özelliklerine yönelik betimsel değerler ve AİK 
farkındalıklarına ilişkin elde edilen bulgular olmak 
üzere iki başlık altında incelenmiştir. 
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Katılımcıların çalışma kapsamında incelenen 
sosyoekonomik ve sosyokültürel özelliklerine ilişkin 
elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı grubunun %56.1’inin 
erkek, %43.9 unun ise kadınlardan oluştuğu; 
katılımcıların ağırlıklı olarak üniversite mezunu 
(%47.8) bireyleri kapsadığı; %56.7’sinin evli, 
%40.1’inin ise bekâr olduğu ve son olarak 
katılımcıların ağırlı olarak asgari ücret ve altında bir 
ücretle çalıştıkları görülmektedir. 

Katılımcı grubun ilaçlarını akılcı şekilde kullanıp 
kullanmadıklarına ilişkin durumlarını yoklamak üzere 
hazırlanan maddelere verdikleri cevaplar Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde; katılımcı gruba ilişkin elde 
edilen bulgular, katılımcıların ağırlıklı olarak; doktora 
danışmadan ilaç kullanmadıklarını ancak yakınlarının 
ilaç tavsiyelerini dikkate aldıklarını, kendilerine iyi 
gelen ilaçları yakınlarına da tavsiye ettiklerini, 
bitmeyen ilaçlarını evde saklamaya devam ettiklerini, 
ilaçlarını kullanmadan önce son kullanma tarihlerini 
kontrol ettiklerini ve uygun saklama koşullarında 
saklamaya gayret ettiklerini, hastalanmamak adına ara 
ara ilaç kullandıklarını, muayeneden sonra doktor 
kontrol için yeniden görmek istese de gitmeyi gereksiz 
bulduklarını, reçetede yer alan her ilacı kullanmanın 
gerekli olmadığını düşündüklerini, kırık, çıkık, ağrı 
gibi durumlarda sınıkçıya gitmeyi tercih ettiklerini, 
lazım olur düşüncesiyle doktordan reçeteye ağrı kesici, 
antibiyotik, gibi ilaçlardan eklemesini talep ettiklerini, 
hastalandıklarında kantaron, bitkisel karışımlar, 
hacamat gibi ilaç dışı yöntemlere de başvurduklarını 
ve doktorun önerdiği ilaçtan fayda görmediklerinde de 
ilacı kullanmayı bıraktıklarını göstermiştir. 

4.Tartışma 

İlaçların akılcı şekilde kullanımı yeni ilaç üretmenin 
oldukça maliyetli ve zor olduğu günümüzde 
antibiyotikler başta olmak üzere ilaca karşı gelişen 
direnç de düşünüldüğünde oldukça büyük önem arz 
etmektedir. 

Buna ek olarak akılcı olmaya ilaç kullanımı sağlık 
harcamalarının maliyetini radikal şekilde 
arttırabilmekte ve bu da ilaca erişebilirliği 
azaltmaktadır. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar ise toplumun AİK 
konusunda oldukça bilinçsiz olduğunu ve israf 
düzeyinde ilaç kullanmanın günümüzde artık 
alışkanlık haline geldiğini göstermektedir [12]. 
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Bu çalışmada ise katılımcı grubun akılcı ilaç 
kullanımları konusundaki farkındalıklarını saptamak 
amaçlanmıştır. 

Elde edilen bulgular çalışmaya katılan bireylerin 
ağırlıklı olarak doktora danışmadan ilaç 
kullanmadıklarını ancak yakınlarının ilaç tavsiyelerini 
de dikkate aldıklarını ve kendilerine iyi gelen ilaçları 
yakınlarına da tavsiye ettiklerini göstermiştir. Bu 
durum katılımcı grubun genel olarak hekim 
kontrolünde ilaç kullanmanın gerekliliği konusunda 
bilinç sahibi olduklarını ancak yakınlarının bir ilaç 
tavsiyesi olduğunda da bu tavsiyeyi göz ardı 
edemekdiklerini göstermiştir. Bu durum katılımcıların 
hekime danışmadan ilaç kullanmamaları gerektiğinin 
farkında olduğunu ancak uygulamada bu duruma çok 
da dikkat etmediklerini göstermektedir. Diğer ifadeyle 
katılımcı grup yanlış olduğunu bile bile hekime 
danışmadan ilaç kullanma eğiliminde olduğunu hatta 
yakınlarını da bu eğilime sürüklediklerini 
göstermektedir. 

Diğer taraftan elde edilen bulgular katılımcıların 
bitmeyen ilaçlarını evde saklamaya devam ettiklerini 
hatta ilerde lazım olur düşüncesiyle doktordan reçeteye 
ağrı kesici, antibiyotik, gibi ilaçlardan eklemesini talep 
ettiklerini ve bu ilaçları yeniden hastalandıklarında ya 
da hastalanmamak adına ara ara kullandıklarını 
göstermiştir. Katılımcılar en azından ilaçlarını 
kullanmadan önce son kullanma tarihlerini kontrol 
ettiklerini ve uygun saklama koşullarında saklamaya 
gayret ettiklerini de ifade etmişlerdir. Bu durum 
katılımcıların kendilerine tavsiye edilen ilacı 
bitirmediklerini, kendilerini iyi hissettiklerinde ise ilaç 
kullanmayı bıraktıklarını göstermektedir. Bu durum 
katılımcıların evlerinde neden ilaç biriktiğini bir 
bakıma açıklamaktadır. Elde edilen bulgular Göçgeldi 
ve ark.’ın (2009) yapmış oldukları çalışmanın 
bulgularıyla da örtüşmektedir [6]. 

Çalışmaya katılan bireyler doktor kontrol için yeniden 
çağırmış olsada eğer iyileşmişlerse doktora tekrardan 
gitmediklerini, reçetede yer alan her ilacı kullanmayı 
gereksiz gördüklerini, kırık, çıkık, ağrı gibi 
durumlarda ise doktor yerine sınıkçıya gitmeyi tercih 
ettiklerini, hastalandıklarında kantaron, bitkisel 
karışımlar, hacamat gibi ilaç dışı yöntemlere de 
başvurduklarını ve doktorun önerdiği ilaçtan fayda 
görmediklerinde ilacı kullanmayı bıraktıklarını 
göstermiştir. 

Elde edilen bulgular katılımcıların AİK konusunda 
kısmende olsa farkındalıklarının olduğunu ancak bu 

farkındalık düzeylerinin AİK konusunda uygulamaya 
geçecek seviyeye ulaşmadığını göstermiştir. Elde 
edilen bulgular Güngörmüş (2001), Erdemir, 
Karaaslan & Dilmen (1999) ve Bilgili & Karatay 
(2005) tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen 
bulgularla da örtüşmektedir [7, 8, 9]. 

Katılımcı grubun AİK konusunda bilinçlendirilmesi ve 
AİK’nın bir tutum haline dönüştürülmesi adına ilgili 
kurumlarca faaliyetler yürütülmesi, katılımcıların 
evlerinde bulunan artık ilaçların toplatılması ve sağlık 
kurumlarınca değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Abstract 

In this study, an artificial neural network model (ANN) was developed which estimates the monthly average soil 
temperature at depths of five, ten, twenty, fifty and hundred centimeters using average air temperature (℃), relative humidity 
(%), air pressure (hPa), wind speed (m/s), amount of rainfall (mm) and soil temperature (℃) including average data between 
2000 and 2017 years obtained from Turkish State Meteorological Service located in Erdemli, Mersin.  This model is a feed 
forward backpropagation model consisting of an output layer and a hidden layer with ten neurons using the logsig and pureline 
transfer function. The Levenberg Marquand back propagation algorithm was used in ANN as the training algorithm. The 
performance of this model was investigated using statistical methods. The coefficient of determination (R2), mean squared 
error (MSE), and root mean square error (RMSE) were found 0.99, 1.17 and 0.95, respectively. The obtained results showed 
that the measured values compatible with the values estimated using the neural network. 

 
Keywords: ANN, Erdemli, Soil temperature 

 

Mersin’in Erdemli İlçesine Ait Bazı Meteorolojik Parametreler Kullanılarak Yapay 
Sinir Ağlarıyla Toprak Sıcaklığının Tahmini  

Özet 

Bu çalışmada, Mersin ilinin Erdemli ilçesine ait Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 2000 – 2017 yılları 
arasındaki ortalama hava sıcaklığı (℃), bağıl nem (%), hava basıncı (hPa), rüzgar hızı (m/s), yağış miktarı (mm) ve toprak 
sıcaklığı (℃)  verileri kullanılarak beş, on, yirmi, elli ve yüz santimetre derinliklerdeki aylık ortalama toprak sıcaklığını tahmin 
eden bir yapay sinir ağı modeli (YSA) geliştirilmiştir.  Bu model logsig ve pureline transfer fonksiyonu kullanan on nöronlu 
bir gizli katman ve bir çıktı katmanından oluşan ileri beslemeli geri yayılımlı bir modeldir. YSA modelinde Levenberg 
Marquand geri yayılım eğitim algoritması kullanılmıştır. Bu modelin performansı istatistik yöntemler kullanılarak incelenmiş 
olup belirlilik katsayısı (R2) 0,99; ortalama karesel hata (MSE) 1,17 ve ortalama hata kareleri kökü (RMSE) 0,95 olarak 
bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, ölçülen değerlerin YSA kullanılarak tahmin edilen değerler ile uyumlu olduğunu 
göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, Toprak sıcaklığı, YSA 

 

1. Giriş 

Toprak içerisinde gerçekleşen tüm fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik olaylar toprak sıcaklığına doğrudan bağlıdır [1]. 
Topraktaki su, hava kapasitesi, ayrışma olayları, kök 
solunumu, mikrobiyolojik ve bitkisel faaliyet gibi 
olayların tümü toprak sıcaklığının etkisi altındadır [2]. 
Toprak sıcaklığı tahmini; toprak kaynaklı ısı pompası, 
güneş enerjisi, don tahmini, binaların ısıtma ve soğutma 
uygulamalarında çok önemli bir meteorolojik 
parametredir[3]. Küresel ısınmanın iklimsel etkisi olarak 
son yıllarda en çok üzerinde durulan husus kuraklık, 
dolayısıyla toprak sıcaklığının artmasıdır.  

Standart Yağış İndeksi (SPI) ile 2017 Yılı için 
hazırlanan kuraklık haritası ve kuraklık değerlendirmeleri 

Şekil 1’de verilmiştir. 2017 yılında; Ege Bölgesinin 
kuzeydoğusu ve iç kesimleri, Akdeniz Bölgesinin doğusu, 
İç Anadolu Bölgesinin güneybatısı hariç tamamı, 
Karadeniz Bölgesinin ortası ile doğu iç kesimleri, Van 
Gölü’nün güneyi hariç Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinin tamamı ile lokal olarak Antalya, Burdur, 
Bartın ve Bilecik civarlarında yer yer değişen şiddetlerde 
kuraklık yaşanmıştır. En kurak merkezler Şanlıurfa, 
İpsala, Oltu, Horasan, Keskin ve Kaman olmuştur [4]. 
Mersin ili için ise kuraklığın normal civarı olduğu 
söylenebilir. 
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Şekil 1. Türkiye kuraklık haritası  [4] 

 
Toprak sıcaklığının bilinmesi birçok alanda 

kullanılmasından ötürü önem arz etmektedir. Zaman ve 
maliyetten kazanç sağlamak için doğru bir şekilde tahmin 
 edilmesi gerekmektedir. Toprak sıcaklığı tahmini 
konusunda literatürde birçok geliştirilen model mevcuttur.  

Toprak sıcaklığı tahmini ile ilgili çalışmalar 
incelendiğinde çoğunlukla regresyon ve istatistiki analiz 
yöntemlerinin ya da yapay sinir ağlarının kullanıldığı 
görülmektedir. Daha iyi sonuçlar vermesinden ötürü son 
zamanlarda YSA ile yapılan çalışmalar ağırlıktadır. 
Toprak sıcaklığının yapay sinir ağları kullanılarak tahmin 
edilmesi konusunda literatürde yer alan bazı çalışmalar 
aşağıda sunulmuştur. 

Bilgili, Adana ilindeki toprak sıcaklığını tahmin etmek 
için meterolojiden elde etmiş olduğu 2000-2007 yılları 
arasındaki toprak sıcaklığı, hava sıcaklığı, basınç, rüzgar 
hızı, bağıl nem ve yağış parametrelerini girdi olarak 
kullanıp toprak sıcaklığı çıktısını tahmin etmeyi 
amaçlayan ileri beslemeli ve geriye yayılımlı bir YSA 
modeli geliştirmiştir. Geliştirmiş olduğu modelde bir 
sonraki ayın toprak sıcaklığını tahmin etmek için önceki 
ayların giriş verilerini kullanmıştır. Elde ettiği sonuçlara 
göre, toprak sıcaklığının tahmin edilmesi için 
YSA yaklaşımının çok uygun bir model olduğunu tespit 
etmiştir [5]. Mavi ve arkadaşları yapmış oldukları 
çalışmada  Denizli iline ait meteorolojik veriler ile toprak 
sıcaklığı tahmini yapan YSA modeli geliştirmişlerdir. 
Modelin giriş verileri aylık ortalama sıcaklık, toprak üstü 
sıcaklık, nem, güneşlenme süresi ve aylık ortalama basınç 
olup model çıkış verisi ise 10 cm. toprak sıcaklığıdır. 
Çalışmada geliştirilen YSA modeli gerçeğe çok yakın 
toprak sıcaklığı tahmini yapmıştır [6].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bu modelde giriş verileri olarak; enlem, boylam, 
yükseklik, ay, yıl, aylık solar radyasyon, aylık güneş 
ışınımı ve aylık hava sıcaklığı değerleri  kullanılmıştır. 
Geliştirilen bu model ile toprak sıcaklığı belirlenemeyen 
yerlerde YSA’nın güvenilir bir şekilde kullanılabileceği 
sonucuna varmışlardır [7]. Bilgili ve arkadaşları 8 
meteoroloji istasyonunda (Aydın, Afyonkarahisar, 
Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak)  toprak 
sıcaklığı tahmini yapmak için bir YSA modeli 
oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu modelde yalnızca komşu 
istasyonların toprak sıcaklığı parametreleri kullanılması 
yeterlidir. Çalışmada kurdukları model ile hedef 
istasyonlardaki kayıp verilerin çok yüksek bir doğrulukla 
tamamlanabildiği sonucuna ulaşmışlardır [8]. Bilgili ve 
arkadaşları Ege Bölgesi’ndeki 8 ilin toprak sıcaklığı 
tahmini yapan bir YSA  modeli geliştirmişlerdir. Modelde 
2000-2006 yılları arasındaki ay, enlem, boylam, yükseklik 
ve derinlik giriş verilerini kullanılmışlardır. İleri beslemeli 
YSA modelini eğitmede 6 ilin (Aydın, Afyonkarahisar, 
Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa) toprak sıcaklığı değerleri 
kullanılmış olup modeli test etme kısmında ise Uşak ve 
Aydın illerinin verileri girilmiştir. Sonuçta bu iki ilin 
tahmin edilen toprak sıcaklığı değerlerini gerçeği ile 
karşılaştırmışlardır [9]. Aslay ve Özen 1970 - 2011 yılları 
arasında Türkiye’deki illere ait 88 istasyonda ölçülen aylık 
ortalama değerlere sahip bazı meteorolojik parametreleri 
kullanarak bir sonraki yılın aylık ortalama toprak 
sıcaklıklarını tahmin eden ayrıca beş, on, yirmi, elli ve yüz 
santimetre olmak üzere beş farklı derinlikteki toprak 
sıcaklıkları için ileri beslemeli olan beş ayrı YSA modeli 
geliştirilmişlerdir. YSA modellerindeki tahmin 
sonuçlarının ölçülen gerçek toprak sıcaklıklarına çok 
yakın sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir [3].  
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Bu çalışmada Mersin ilinin Erdemli ilçesine ait Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bazı 
meterolojik veriler kullanılarak farklı derinliklerdeki 
ortalama toprak sıcaklığını tahmin eden bir YSA modeli 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

 
2. Yapay Sinir Ağları (YSA) 

Yapay sinir ağları, insan beyninde bulunan sinir 
hücrelerinin (nöronların) yapısından esinlenilerek geliştirilen 
ve bu sinir hücrelerinin basitleştirilmiş bir modellemesi 
şeklinde olan bilgi işleme sistemleridir. YSA, sinir sistemi 
gibi bir dizi nöron ve katmanlardan oluşmaktadır [10]. 
YSA’lar öğrenme, hafızaya alma ve verilerin arasındaki 
ilişkileri ortaya çıkarma kapasitesine sahiptirler. Böylece, 
YSA, normalde bir insanın düşünme ve gözlemlemeye 
yönelik doğal yetenekleri ile ilgili problemlere sağlıklı bir 
çözüm üretir [11]. Şekil 2’ de gösterildiği gibi yapay nöron 
temel olarak girişler, ağırlıklar, toplama fonksiyonu, transfer 
fonksiyonu ve çıkış olmak üzere beş kısımdan oluşur [9,12]. 
Burada x girişleri, y çıkışı, F fonksiyonu, p nöron giriş 
sayısını, w ise ağırlıkları ifade etmektedir. Aktivasyon 
potansiyeli ağırlıklar ile giriş vektörlerinin çarpımıdır, 
aktivasyon fonksiyonu ise aktivasyon potansiyelini 
normalize eden bir fonksiyondur. 

 

 
Şekil 2. p-girişli bir nöronun temel grafik gösterimi [9] 
 
Yapay sinir hücrelerinin birbirine bağlanmasıyla oluşan 

yapılar olan yapay sinir ağlarının düzenlemesi, genellikle 
katmanlar şeklinde tasarlanmıştır. Bu katmanlar  Şekil 3’te 
gösterildiği gibi bir giriş katmanı, gizli katman ve bir de 
çıkış katmanı şeklindedir. Giriş katmanı içerisinde 
dışarıdan giriş değişkenlerini alan işlemci elemanları 
içerirken çıkış katmanı ise çıktıları dışarıya ileten işlemci 
elemanları içerir. Giriş ve çıkış katmaları birer katmandan 
oluşurken bu iki katman arasında birden fazla gizli katman 
bulunabilir. Bu gizli katmanlar çok sayıda işlemci eleman 
içerir ve tamamen ağ içindeki diğer işlemci elemanlarla 
bağlantılıdır [9,13]. 

 

 
Şekil 3. Yapay sinir ağlarının genel yapısı  [9] 

 
Oluşturulan yapay sinir ağında ağırlıkların belirlenmesi 

için yapay sinir ağları eğitilir. Ağ eğitildikten sonra 
ağırlıklar belirlenmiş olur. Böylece YSA yeni verilerle 
çalıştırılıp tahmin üretebilir. Sonuçta ağın performansı, 
amaçlanan sinyal ve hata kriteri ile ölçülür. Ağın çıktısı, 
amaçlanan çıktı ile karşılaştırılarak hata payı elde edilir. 
Geri Yayınım olarak adlandırılan bir algoritma hata payını 
azaltacak şekilde ağırlıkları ayarlamak için kullanılır. Bu 
işlem defalarca tekrar edilerek ağ eğitilir [9,13]. 

YSA ile birçok problem türünün çözümlenmesi daha 
kolay hale gelmiştir. Son yıllarda rüzgar hızı, güneş 
ışınımı, sıcaklık, yağış miktarı ve suyun buharlaşma 
miktarının tahmini  gibi meteroloji alanı içerisinde yer alan 
birçok konuda da YSA kullanımı tercih edilmektedir.  

 
3. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, Mersin ilinin Erdemli İlçesine ait Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 2000- 
2017 yılları arasındaki bazı ortalama meteorolojik ölçüm 
verileri kullanılarak 5, 10, 20, 50 ve 100 cm 
derinliklerindeki aylık ortalama toprak sıcaklıklarını 
tahmin eden bir YSA modeli geliştirilmiş olup modelin 
mimarisi Şekil 4’te verilmiştir. Bu modelin tasarımında 
Matlab programının “nntool” arayüzü kullanılmıştır. Ağın 
eğitilmesinde girdi olarak; ay, aylık ortalama hava 
sıcaklığı (℃), aylık ortalama bağıl nem (%), aylık ortalama 
hava basıncı (hPa), aylık ortalama rüzgar hızı (m/s) ve 
aylık yağış ortalaması (mm) verileri kullanılmıştır. Çıktı 
olarak ise, aylık ortalama toprak sıcaklığı (℃) verileri 
kullanılmıştır. Tasarlanan modelde, 50’si ağın eğitiminde 
ve 10’u ağın testinde olmak üzere toplam 60 veri 
kullanılmıştır. Matlab nntool arayüzü toplam verinin 
eğitim ve test için ayrılan kısmını rastgele seçmektedir. Bu 
modelde sırasıyla; literatürde yaygın bir şekilde kullanılan 
Levenberg Marquand (Trainlm) geri yayılım eğitim 
algoritması, Logsig transfer fonksiyonu ve Purelin transfer 
fonksiyonu kullanılmıştır. Ağdaki nöron ve katman sayısı 
değiştirilerek en iyi sonucu veren on nöron ve bir 
tabakadan oluşan ileri beslemeli bir YSA modeli 
tasarlanmıştır. 
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Şekil 4. Tasarlanan modelin mimarisi 
 
YSA tahmini yapılan çalışmalarda istatistik değerlendirme 

olarak literatürde yaygın olan R2, MSE ve RMSE 
parametreleri kullanılmıştır. Bu parametreler aşağıda 
verilmiştir: 
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Bu denklemlerde T , toprak sıcaklığını; n , toplam veri 

(ay);  iö  ve it ise sırasıyla ölçülen ve tahmin edilen 
verileri göstermektedir. 

Belirlilik katsayısı (R2), 0<R2<1 arasında değer alıp bir 
değişkenin diğer bir değişkene bağlılığın göstergesidir. Bu 
değer bire ne kadar yakınsa değişkenler arasında o derece 
güçlü bir bağ vardır. 

Ortalama karesel hata (MSE), bir regresyon çizgisinin 
ne kadar yakın bir noktaya geldiğinin bilgisini verir. 
Karelerinin ortalaması ne kadar küçük ise yapılan tahmin 
gerçek veriye o kadar yakındır. 

Ortalama hata kareleri kökü (RMSE), incelenen 
modelin kısa dönem performansı hakkında bilgi verip 
ölçülen ve hesaplanan değerler arasındaki sapmanın 
göstergesidir. Bu değeri sıfıra ne kadar yakınsa modelin 
performansı o kadar yüksektir. 
 
4. Sonuçlar 

Bu çalışmada 2000 - 2017 yılları arasındaki bazı ortalama 
meteorolojik veriler kullanılarak farklı derinliklerdeki 
ortalama toprak sıcaklıkları tasarlanan YSA modeliyle tahmin 
edilmiştir. Tasarlanan YSA modelinin performansını 
gösteren bazı istatistiki sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Buna 
göre, belirlilik katsayısı (R2) tüm derinliklerde bire çok yakın 
değerler alarak mükemmel sonuç vermiştir. Ayrıca ortalama 
karesel hata (MSE) ve ortalama hata kareleri kökü 
(RMSE) değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerinde 
olduğu görülmüştür.  
 

Tablo 1. YSA modelinin tahminindeki MSE, RMSE ve R2’si 
 

 5 cm 10 cm 20 cm 50 cm 100 cm  
MSE 3,79 0,88 0,37 0,42 0,37 

RMSE 1,94 0,94 0,61 0,65 0,61 
R2 0,9920 0,9932 0,9955 0,9951 0,9943 

 
Tasarlanan YSA modeli kullanılarak tahmin edilen ve 

gerçek aylık ortalama toprak sıcaklığı değerleri farklı 
derinlikler için Şekil 5’te gösterildiği gibidir. Bu göre, gerçek 
ve YSA grafiklerinin oldukça birbirine yakın eğilim 
gösterdiği söylenebilir.  

 

 
a) 5 cm  

 

 
b) 10 cm 

 

 
c) 20 cm 
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d) 50 cm 

 

 
e) 100 cm 

 
Şekil 5. Farklı derinliklerdeki aylık ortalama toprak 

sıcaklıkları için gerçek ve YSA değerleri 
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Abstract 

The present study was aimed at determining whether walnut shell would have acceptable adsorption efficiency for 
removing Ni (II) and thereby offer an effective and economical alternative to more expensive treatments. This paper 
describes the removal of Ni (II) ions from aqueous solutions containing 100 mg L-1 of nickel using walnut shell. The effects 
of various parameters such as optimum adsorbent mass, contact time, pH of the medium were investigated. The maximum 
removal efficiency of 43,23% was obtained at a pH of 5,85 with a 5-min contact time for a 5 mg L-1 solid-to-liquid ratio and 
an initial heavy metal concentration of 100 mg L-1. it can be concluded that walnut shell could be used as a low-cost and 
abundant source for the removal of Ni (II), and as an alternative to more costly materials such as ion-exchange resins and 
activated carbon. It is thought that it will be possible to make walnut shell modification studies in order to obtain higher 
increases in recovery efficiency. 

 
Keywords: Adsorption, Nickel removal, Walnut shell 

Ceviz Kabuğu ile Sularda Nikel İyonu Giderimi 
 

Özet 

Bu çalışma, ceviz kabuğu ile Ni (II) 'yi uzaklaştırmak için adsorpsiyon verimliliğine sahip olup olmayacağını belirlemek 
ve böylece daha pahalı giderim yöntemlerine göre etkin ve ekonomik bir alternatif sunmak amacıyla yapılmıştır. Bu makale, 
ceviz kabuğunu kullanarak 100 mg L-1 nikel içeren sulu solüsyonlardan Ni (II) iyonlarının uzaklaştırılmasını açıklamıştır. 
Optimum adsorban kütlesi, temas süresi, ortamın pH değeri gibi çeşitli parametrelerin etkileri araştırılmıştır. 100 mg L-1 
başlangıç ağır metal konsantrasyonu için, 5 mg L-1 adsorban dozu, 5 dakikalık bir temas süresi ve pH 5,85’de maksimum % 
43,23'lik giderim verimi elde edilmiştir. Ceviz kabuğu, sulardan Ni (II)’nin giderimi için düşük maliyetli ve bol miktarda 
bulunan kaynak olarak kullanılabileceği ve iyon değiştirici reçineler ve aktif karbon gibi maliyetli malzemelere alternatif 
olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  Giderim verimlerinde daha yüksek artışlar elde edilmesi için ceviz kabuğunun 
modifikasyon çalışmalarının yapılmasıyla mümkün olacağı düşünülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Nikel giderimi, Ceviz kabuğu  

 

1. Giriş 

Dünyanın pek çok yerinde sulardaki ağır metal kirliliği 
önemli ekonomik ve çevresel sorundur [1]. Ağır metaller 
yoğunluğa 5 g cm-3 sahip olan metaller olarak 
tanımlanmaktadır [2]. Ağır metaller, madencilik, metal 
kaplama, boyama, otomobil üretimi ve metal işleme gibi 
birçok endüstriyel faaliyetler ile çevreye verilmektedir. 
Çevresel ortamda bulunan ağır metallerin su ve gıda 
kalite standartlarını karşılamak için izlenmesi 
gerekmektedir [3]. Ayrıca ağır metallerin yüksek 
konsantrasyonları insan, hayvan ve bitki sağlığı üzerinde 
olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir [4]. Ağır metaller 
arasında Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) ve Nikel (Ni) 
önemli çevresel kirleticiler olarak kabul edilmektedir.  

Doğal nikel beş kararlı izotop karışımıdır. Birçok 

oksidasyon durumunda oluşmasına rağmen çevresel 
koşullar altında yaygın oksidasyonu Ni (II)’dir. Ni (II) 
iyon yarıçapı diğer katyonlara (Ca, Mg) benzerlik 
göstermektedir. Cd ve Pb farklı olarak yüksek taşınım ve 
hareketliliğe sahiptir [5]. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) içme sularında 
maksimum kabul edilebilir nikel konsantrasyonun 0.02 
mg L-1 olarak belirlemiş olmasına rağmen endüstriyel atık 
sularda nikel konsantrasyonlarının 900 mg L-1’ ye ulaştığı 
belirlenmiştir. Bu atık sular arıtım yapılmaması 
durumunda içme su kaynaklarını kirletebilir [6]. 

Sularda ağır metallerin giderimi ile ilgili kimyasal 
çöktürme [7], ters ozmoz [8], iyon değişimi [9], 
koagülasyon [10] ve adsorpsiyon [11-13] gibi çeşitli 
yöntemler vardır [14]. 
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Bu yöntemler arasında adsorpsiyon prosesi ucuz 
adsorbanlar ile arıtım sunabilmesinden dolayı cazip bir 
alternatif sunmaktadır [15] Türkiye’de katı yakıt olarak 
kullanılan ceviz kabukları bol miktarda bulunan tarımsal 
bir atıktır. Ceviz kabuğunun yapısal analizi 
incelendiğinde %17,74 selüloz, %36,06 hemiselüloz ve 
%36,90 lignin içeren lignoselülozik bir yapıya sahip 
olduğu belirlenmiştir [16]. 

Ceviz kabuğu geniş yüzey alanı, yüksek mekanik 
mukavementi, kimyasal stabilitesi ve kolay 
rejenerasyonuyla Sezyum, Bakır, Krom (IV), Çinko ve 
Civa gibi ağır metallerin atık sulardan uzaklaştırılmasında 
başarıyla kullanılmıştır [15].  

Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde ucuz ve bol 
miktarda bulunan ceviz kabuğu kullanılarak Ni (II)’nin 
sulu çözeltiden uzaklaştırılması, tarımsal atık olarak 
görülen ceviz kabuğunu faydalı bir şekilde kullanımının 
araştırılmasıdır. Temas süresi, pH, adsorban 
konsantrasyonu gibi faktörlerin Ni (II)  adsorpsiyon 
çalışmaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

 
2. Materyal ve Metot  
2.1 Adsorbent ve Kimyasallar 

Ceviz kabukları Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde 
bulunan Mersin İli Silifke İlçesi Uşakpınar Köyünde 
yetişen ceviz ağaçlarından elde edilmiştir. Ceviz 
kabukları bıçaklı öğütücüler (Arnica, GH21520) ile 
parçalanmış parçacıklar bir dizi elek boyunca elenmiş ve 
sadece 212µm gözenek çapından geçen örnekler bu 
çalışmada kullanılmıştır. Ceviz kabukları 3 kez 
damıtılmış su ile yıkanmış ve yapısında bulunan yabancı 
maddelerden gelebilecek etkiler önlenmiştir. Daha sonra 
24 saat boyunca 70 °C’de etüvde (Memmert, UNB-400) 
kurutulmuştur. 

Bu çalışmada 100 mg L-1 konsantrasyonuna sahip Ni+2 
kullanılmıştır. Stok Ni (II) (1000 mg L-1) çözeltisi 
NiCl2*6H2O kimyasal bileşiği kullanılarak hazırlanmıştır. 
Her bir çözeltinin pH değeri 0,1 M NaOH veya 0,1 M 
HNO3 eklenerek istenilen değerlere ayarlanmıştır. Reaktif 
çözeltilerini hazırlamak için kullanılan tüm kimyasal 
bileşikler analitik kaliteli (Merck, Whitehouse Station, 
NJ) olarak hazırlanmıştır.  

 

2.2 Ölçümler 

Adsorpsiyon çalışmaları termal karıştırıcı (ZHWY-
200B, ZHICHENG Analytical Co., Ltd) içinde 25°C’de 
sıcaklıkta belirlenen sürelerde gerçekleştirilmiştir. 
Adsorpsiyon işleminden sonra örnekler 0,45 µm 
membran filtrelerden süzülmüştür.  Filtre edilen örnekler 
endüktif olarak eşleşmiş bir plazma spektrometresi 
(Optima 2100DV ICP, Perkin-Elmer, Boston, MA) 
kullanılarak Ni+2 konsantrasyonları analiz edilmiştir. pH 

ölçümleri multi elektrotlu (Hach, HQ440d Multi) dijital 
iyon analiz cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 
2.2 Deneysel Prosedür 

Adsorban kütlesi, işletme süresi ve pH’ın adsorpsiyon 
üzerindeki etkileri Tablo 1.’de gösterilen deneysel 
koşullar kullanılarak incelenmiştir. Adsorpsiyon deneysel 
çalışmaları 250 mL’lik erlenler içerisinde 
gerçekleştirilirmiştir. 
 
Tablo 1. Adsorpsiyon İşleminin Gerçekleştirildiği Deneysel Koşullar  
 
 

 Dönüş 
Hızı 

(rpm) 

Adsorban 
Miktarı 
(mg L-1) 

Süre 
(dk) 

pH 
Giriş 

Ni (II) 
Miktarı 

Adsorban 
Miktarının 
Etkisi (g) 

150 0,5-5,0 60 5,85 100,6 

Temas 
Süresinin 
Etkisi (dk) 

150 5 0-120 5,85 103,2 

pH’ın 
Etkisi 

150 5 5 2-6 104,3 

 
Her bir çalışma 3 tekrarlı olarak yapılmış ve sonuçlar 

ortalama değerler olarak verilmiştir. Çalışmalarda standart 
hataların 0,01’den büyük olduğu durumlarda hataları 
kontrol etmek amacıyla testler tekrarlanmıştır.  

 
3. Sonuç ve Tartışmalar 
3.1 Adsorban Miktarının Etkisi 

Adsorban kütlesinin Ni (II) adsorpsiyonu üzerindeki 
etkisi 0,5-5,0 mg ceviz kabuğu örneklerinin 60 dakikalık 
işletme süreleri boyunca 100 mg L-1 Ni (II) çözeltisinden 
100 mL kullanılarak incelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Adsroban Miktarının Etkisi  
 

Şekil 1.’de görüleceği gibi, Ni (II) adsorbisyonu artan 
adsorban miktarı ile kademeli olarak artış göstermiştir ve 
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optimum ceviz kabuğu konsantrasyonu 5 mg L-1 olduğu 
belirlenmiştir. Adsorban konsantrasyonu ile giderim 
verimi arasında orantısal artış birim kirletici başına düşen 
adsorban miktarındaki artış ile ilişkili olduğu ortaya 
konulmuştur.   

3.2 Temas Sürenin Etkisi 

Temas süresinin etkisi, oda sıcaklığında sabit 
konsantrasyona sahip Ni (II) çözeltisi kullanılarak 
çalışılmıştır. Ni (II) ağır metalinin adsorpsiyonu 1-120 dk. 
zaman aralıklarında incelenmiştir. Adsorpsiyon üzerindeki 
etkisi temas süresinin etkisi Şekil 2.’de verilmiştir. 

 
 

Şekil 2. Temas Süresinin Etkisi 
 

Adsorpsiyon çalışmalarında temas süresinin artaması 
önemli maliyetler getirmesinden dolayı süre 
optimizasyonu yapılması gerekmektedir. Şekil 2.’de 
görüldüğü gibi en yüksek adsorpsiyon verimi 5 dakikalık 
temas süresi (%44,90) elde edilmiştir. Farklı temas 
sürelerinde giderim verimlerinde azalmalar ve artışlar 
meydan gelmiştir. Bu durumun ana nedeni ceviz 
kabuklarının yüzeylerine tutunan ağır metallerin 
doygunluğa ulaşması sonunda meydana gelen 
desorpsiyon işleminin sonucu olduğu düşünülmektedir.  

Bu sonuçlara dayanarak en uygun temas süresi 5dk 
olduğu belirlenmiştir.  

 

3.3 pH Etkisi  

pH’ın ceviz kabukları ile 100 mg L-1 başlangıç 
konsantrasyonuna sahip Ni (II) ağır metalleri üzerindeki 
etkisi pH 2-6 aralığında incelenmiştir.  

Belirlenen pH değerlerinde Ni (II)’nin adsorpsiyonu 
üzerindeki etkisi Şekil 3.’te gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 3. pH’ın Etkisi 
 

Düşük pH değerlerinde H+ iyon konsantrasyonunda 
meydana gelen artışlar ceviz kabuğunun yüzeyini 
kaplamasından dolayı Ni (II) iyonları yüzeyde 
tutunamamış ve bunun sonucunda giderim verimi %5,53 
olduğu tespit edilmiştir. pH değerlerinde artışlara bağlı 
olarak giderim verimlerinde artışlar elde edilmiştir.  

En yüksek giderim verimi %47,82 ile pH 5’de elde 
edilmesine rağmen çözeltinin kendi pH değeri  (5,85) en 
uygun pH değeri olarak belirlenmiştir. pH 5,85’de 
%43,23’lük giderim verimi elde edilmiştir. Ekonomik 
faktörler göz önüne alındığında pH değiştirmek için 
kimyasal madde kullanılmasının adsorpsiyon verimi 
üzerindeki etkisi ihmal edilmiştir.   

 

3. Sonuçlar 

Bu çalışmada, yaygın ve atık olarak bulunan ceviz 
kabuğuyla Ni (II) ağır metalinin sulu ortam adsorpsiyon 
işlemi ile gideriminin mümkün olduğu belirlenmiştir. 
%43,23’lük giderim verimi, 5 mg L-1’lik adsorban 
konsantrasyonunda 5 dakikalık temas süresinde ve pH 
5,85’de elde edilmiştir. Ceviz kabuğu, sulardan Ni (II)’ 
nin giderimi için düşük maliyetli ve bol miktarda bulunan 
kaynak olarak kullanılabileceği ve iyon değiştirici 
reçineler ve aktif karbon gibi maliyetli malzemelere 
alternatif olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
Giderim verimlerinde daha yüksek artışlar elde edilmesi 
için ceviz kabuğunun modifikasyon çalışmalarının 
yapılmasıyla mümkün olacağı düşünülmektedir.  .   

 
Kısaltmalar 

WHO : Dünya Sağlık Örgütü 
dk : dakika  
µm : mikrometre 
Ca : Kalsiyım 
Mg : Magnezyum 
Pb : Kurşun 
Cd : Kadmiyum 
Ni : Nikel  
mg : miligram  
L : Litre 
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NaOH : Sodyum hidrooksit 
HNO3 : Nitrik asit 
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Abstract 

A large number of people can suddenly lose their lives because of accident that occured in closed areas like the mining 
sector. For this reason the performed occupational  health and safety practices and the prediction of the dangers are very 
important for preventing accidents in closed areas studies. Mostly at mines there are numerous risks which affect 
employees’ lifes unfavorably such as the decrease in the oxygen quantity, the emission of poisonous gases, and the 
rapid constitution of explosive ambient. In order to prevent accident the precautions that the enginners in charge at 
mines are to take depend on the training and education on occupational health and safety at the level of bachelor degree. 
In this study, the awareness of 132college students studying in various engineering departments about possible 
accidents in underground or surface mines has been researched via survey. The survey questions included a content that 
aims to measure technical issues as well as basic knowledge of the participants. The results showed that in spite of the 
fact that the questions contained technical knowledge and most participants lacked sufficient work experience, their 
awareness of possible hazards in the mines displayed an acceptable level if not sufficient. 

Keywords: Occupational health and safety, Mines, Knowledge levels of engineering students 

 

Özet 

 Maden sektörü gibi kapalı alanlarda meydana gelen kazalar ile çok sayıda insan bir anda hayatını kaybedebilmektedir. 
Bu nedenle kapalı alan çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve 
tehlikelerin önceden öngörülmesi kazaların önlenmesinde oldukça önemlidir. Özellikle madenlerde oksijen miktarının 
azalması, zehirli gazların ortaya çıkması, patlamaya müsait ortamların hızlıca oluşması gibi çalışanların hayatını ciddi 
derecede etkileyecek birçok tehlike bulunmaktadır. Madenlerde çalışan sorumlu mühendislerin kazaları önlemede 
alacakları tedbirler de, lisans döneminde aldıkları iş sağlığı güvenliğine ilişkin eğitim ve bilgilere bağlıdır. Bu 
çalışmada, mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 132 öğrencinin yer altı ve yer üstü 
madenlerinde meydana gelebilecek kaza ve tehlikelere karşı farkındalıkları hazırlanan anket ile araştırılmıştır.  Anket 
soruları, temel bilgiler kadar madenlerdeki teknik konuları da ölçmeye yönelik bir içeriğe sahiptir. Anket sonuçları 
değerlendirildiğinde, soruların teknik bilgi içermesine ve çoğu katılımcının iş tecrübesine sahip olmamasına rağmen 
madenlerdeki tehlikelere karşı farkındalıklarının yeterli düzeyde olmasa bile kabul edilebilir orana sahip olduğu 
görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler:  İş sağlığı ve güvenliği, Madenler, Mühendislik öğrencilerinin bilgi düzeyi 
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1.Giriş 
  ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü)’nun yapmış olduğu 
bir çalışmaya göre dünyada her yıl 250 milyon kişi iş 
kazası, 160 milyon kişi ise meslek hastalığıyla karşı 
karşıya gelerek 1.2 milyon kişi/yıl  bu nedenden hayatını 
kaybetmektedir. Türkiye’deki  iş kazalarının genellikle 
%3‘ü önüne geçilemeyen kazalar ve %97’si önlemi 
alınabilen iş kazaları olurken her 6,8 dakikada bir iş 
kazası,  her 10,8 saatte bir çalışan hayatını 
kaybetmektedir. [1] Önlenebilen iş kazaları ise iş sağlığı 
ve güvenliği alanındaki uygulamaların tam olarak 
gerçekleştirilmemesi ve iş güvenliği kültürünün 
oluşmaması nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye’deki 
madencilik faaliyetleri, ölümle sonuçlanan iş kazaları 
dünya sıralamasında başı çekmektedir[2]. Ülkemizdeki iş 
kazaları olabilirlik ortalaması tüm sektörlerde yüzde 
binde 420 iken, sadece madencilik sektöründe yüzde 
binde 6.423 oranlarında olması, madencilik sektöründeki 
iş kazalarının tüm sektörlerden 15,3 kat fazla olduğunu 
göstermiştir[3].  
  Madencilik, ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan iş 
kazalarının yaşandığı çok tehlikeli bir sektördür. Bu 
sektörde yaşanan iş kazaları işletmenin faaliyetinin 
durdurulması ile sonuçlanabilmektedir. Çalışma 
sahalarını değiştirebilme şeçenekleri bulunmayan maden 
işletmelerinin aynı çalışma sahasında tekrar üretime 
geçmesi ise oldukça maliyetli olmaktadır [4]. Ayrıca 
jeolojik etmenlerden dolayı ortam şartları sürekli değişen 
ve bu yönüyle diğer sektörlerden ayrılan madencilik 
faaliyetleri, zorlayıcı çalışma koşulları nedeniyle işçiler 
için oldukça tehlikeli olmaktadır [5]. Bu nedenle iş 
sağlığı ve güvenliğinin madencilik sektöründeki 
uygulamaları büyük bir öneme sahiptir.  
  Dünyada ölümle sonuçlanan iş kazalarının sık 
yaşanıldığı mesleklerden olan madenciliğin tarihe geçmiş 
çok sayıda iş kazası örneği mevcuttur. Bunlardan 
Fransa’da 1906 yılında Courriéres kömür ocağında 
gerçeklesen kömür tozu patlaması Avrupa’nın en büyük 
maden patlaması olarak tarihe geçmiştir [6].  Amerika’da 
1907 yılında Monongah şehrinde gerçekleşen kömür tozu 
ve metan gazının neden olduğu patlama ise Amerika 
Birleşik Devletlerinde meydana gelmiş en büyük maden 
faciasıdır. 1913 yılında Birleşik Krallık’ın tarihinde 
gerçekleşmiş en büyük maden faciası olan 
Caerphilly’deki Senghenydd kömür ocağında grizu 
patlaması sonrası zincirleme kömür tozu patlaması 
gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1942 yılında 
Benxihu kömür işletmesinde gerçekleşen kömür tozu 
patlamasıda dünyanın en büyük maden faciası olarak 
tarihe geçmiştir[7].  
  Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de birçok maden 
üretim işletmesi, çalışanlarını bu faciaların neticesinde 
kaybetmiştir. Türkiye’de 2014 yılında Soma Kömür 
İşletmesinde meydana gelen maden kazası da yaşamını 
kaybedenlerin sayısı göz önüne alındığında 1375 yılından 
bu yana dünyadaki tüm maden kazaları arasında 25. 

sırada yer almıştır. Dünyadaki diğer örneklerinden farklı 
olarak gerçekleşen Soma faciası, grizu ve kömür tozunun 
birbiri ardına veya ayrı olarak oluşturduğu patlamalar 
sonucunda değil, kömür kızışması denilen kendiliğinden 
yanmanın meydana gelmesiyle gerçekleşmiştir [8]. 
Oluşan açık alevin madendeki diğer malzemeleri de 
tutuşturarak yayıldığı, havalandırma ünitelerinin durması 
ve karbon monoksit oranının yükselmesi gibi diğer 
olumsuz koşulların da bir araya gelmesiyle 301 işçinin 
yaşamını yitirdiği bildirilmiştir [9].  Genel olarak maden 
kazaları ele alındığında özellikle kömür işletme 
madenlerinin sıklıkla ölümle sonuçlanan trajik kazalara 
şahit olduğu görülmektedir. Bunların nedenleri 
araştırıldığında genel olarak kömürün yapısının ve 
madenlerin sürekli değişen çevresel koşullarının olduğu 
görülür. Dolayısıyla kömürün yapısında kaynaklı metanın 
oluşması grizuyu ve üretim sırasında açığa çıkan kömür 
tozunun patlamalara neden olduğu görülür. Çalışanların 
eğitilmemesi, emniyet kültürünün gelişmemesi, sektörün 
mesleğin kendine has özellikleri ve problemleri 
konusunda bilgi ve birikime sahip kişi ve uzmanlar 
konusunda eksik kalması bu iş kolundaki kazaların 
temelinde yatan diğer etkenleri göstermektedir. 
  Yapılan araştırmalar iş kazalarının çoğunun 
çalışanlardaki mesleki tehlikeler hakkında bilinç ve 
eğitim eksikliğinden kaynaklandığını göstermiştir [10]. İş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıkların oluşmasında 
verilen eğitimlerin pozitif etkisinin olduğu açıktır [11].  
Bu konuda eğitim almış olan çalışanların almayanlara 
kıyasla iş sağlığı ve güvenliği kültürüne karşı pozitif 
yaklaşım sergilediği görülmüştür [12].  İş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin işyerlerinde verilmesinin yanı sıra 
özellikle uzman ve mühendis adaylarına teorik olarak 
çalışma sahalarına çıkmadan önce de verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Bu fikir iş hayatına başlamadan önce 
stajlarda ve iş hayatına başladıktan sonra da iş yaşamının 
pratiğe dökülmesi yönüyle önemlidir. Son yıllarda 
mühendislik bölümü öğrencilerine verilen iş sağlığı ve 
güvenliği dersleri bu anlamda büyük önem taşımaktadır. 
Bütün iş kollarındaki iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
önemli görülürken dünyada ve ülkemizde en çok iş 
kazalarının yaşandığı ve toplu ölümlere kaynaklık eden 
maden iş kolu, mesleki karakteri yapısıyla diğer iş 
kollarından ayrı tutulmaktadır. Bu çalışma, madenlerde 
çalışacak veya bu işletmelere danışmanlık hizmeti 
verecek, madencilik sürecini yürütecek olan mühendis 
adaylarının öğrenimleri sırasında aldıkları iş sağlığı ve 
güvenliği dersleri de göz önüne alınarak madenlerde 
meydana gelen tehlike ve kazalara karşı bilgilerini 
ölçmeye yönelik hazırlanmıştır.  

2.Materyal ve Metod 
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  Bu çalışmada mühendislik bölümü öğrencilerinin maden 
sektöründe yaşanılan tehlike ve kazalara karşı bilgi 
düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma, farklı mühendislik 
bölümlerindeki 132 öğrenciyi kapsamaktadır. 
Öğrencilerden bir kısmı üniversitelerde mühendislik 
bölümlerinde verilmekte olan iş sağlığı ve güvenliği 
dersini almış bulunmaktadır. 
  Çalışma için iki bölümden oluşan bir anket 
düzenlenmiştir. İlk bölümde öğrencilerin kimliklerini 
açığa çıkarmayan kişisel bilgiler istenilmektedir. İkinci 
bölümdeyse dünyada ve ülkemizdeki maden ocaklarında 
ölümle sonuçlanan iş kazalarının nedenleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanmış 12 maddeden oluşan sorular 
yer almaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler tarafından 
anket soruları “Evet”, “Hayır” ve “Kısmen” olarak üç 
farklı şekilde yanıtlanmıştır. 12 maddelik bu anket 
sorularından beş tanesi, madenlerde sık karşılaşılan 
kazalar göz önüne alınarak seçilmiş ve değerlendirmeye 
alınmıştır. 
 
3.Sonuçlar ve Tartışma 
  Maden sektörünün en tehlikeli ocakları olan kömür 
üretim işletmelerinde, sıklıkla metan gazının belirli 
oranlarda havayla karışması sonucu oluşan “grizu” 
patlamaları ve üretim sırasında ocağa yayılan kömür 
tozundan patlamalar meydana gelmektedir. Yeterli 
havalandırmanın yapılmaması ocağa sızmış olan metanın 
kızışmasına ve patlamalara neden olur. Yapılan paralel 
havalandırmaların yerine seri havalandırmaların 
kullanılıyor olması, olası iş kazası veya patlamalar 
sonrası çok fazla tahribatın gerçekleşmesine neden 
olmaktadır [13]. Hazırlanan anket çalışmasında 
öğrencilerin bu konudaki bilgi düzeyleri ölçülmek 
istenmiş ve verilen cevapların oranları Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. “Grizu ocaklarda seri havalandırmanın yaratacağı 
tehlikelere karşı paralel havalandırma kullanılması 
gerektiğini biliyor musunuz?”sorusuna verilen cevap. 
 

 

  Elde edilen sonuçlarda, “Grizu ocaklarda seri 
havalandırmanın yaratacağı tehlikelere karşı paralel 
havalandırma kullanılması gerektiğini biliyor musunuz?” 
sorusuna ; %52 “Evet”, %27 “Kısmen”, %20 “Hayır” ve 
%1 “Boş” cevapları verilmiştir. Öğrencilere yöneltilen bu 
soruda havalandırma sistemlerinde alınacak önlemlerle 
ilgili bilgi düzeylerinin, “Kısmen” diyenler de göz 
önünde bulundurulduğunda yeterli olduğu söylenebilir. 
  Yeterli havalandırmanın yapılmayışı nedeniyle üretim 
sırasında ortaya çıkan kömür tozları da patlamaya neden 
olabilmektedir. Kömür tozunun kızışmasıyla 
kendiliğinden yanmanın meydana gelebileceği ankette 
“Kömür madenlerinde kayaçlar terlemişse, petrol kokusu 
ve duman varsa, karbonmonoksit artışı gözlenmişse 
kendiliğinden yanmanın meydana gelmiş olabileceğini 
biliyor musunuz?” sorusuyla öğrencilere yöneltilmiştir. 
Verilen cevaplar Şekil 2’de olduğu gibi % 26 Evet, %34 
Kısmen, %40 Hayır olmuştur. Hayır cevabı oranının 
yüksek olması öğrencilerin kömür madenlerindeki 
kendiliğinden yanma olayının başlaması konusundaki 
bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığının açık bir 
göstergesidir. Dolayısıyla öğrencilere öğrenim gördükleri 
süre zarfında kömür tozunun oluşturduğu tehlikeli 
durumlar anlatılmalı ve olası kazalarda yer altındaki 
kontrolünün nasıl sağlanacağıyla ilgili bilgiler 
verilmelidir. Kömür tozu patlamalarıyla ilgili alınacak 
önlemler; ocağın tavan, taban ve yan duvarları su 
spreyiyle düzenli ıslatmak, taş tozu barajları veya tuzlama 
yöntemiyle ortamdaki yanmaz madde miktarını arttırmak 
ve su barajları hazırlamak şeklinde sıralanabilir. Ayrıca 
metan gazı, kömür tozu patlamalarını etkileyebildiğinden 
ortamdaki metan gazı birikiminin de önüne geçilmelidir. 
  Maden ocaklarındaki metan oranı, ocağın yapısına göre 
bulundurduğu gazlara bağlı olarak değişkenlik gösterse 
de genel olarak % 5,4 ile % 14,8 arasında iken patlayıcı 
özellik gösterir[14].  
 

 
 
Şekil 2. “Kömür madenlerinde kayaçlar terlemişse, petrol 
kokusu ve duman varsa, karbonmonoksit artışı 
gözlenmişse kendiliğinden yanmanın meydana gelmiş 
olabileceğini biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevap. 
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Şekil 3. “Yer altı madenlerinde %2’den çok metan, 
%0,5’den çok karbondioksit, %0,01’den çok 
karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar, %19’dan az 
oksijen olduğu durumlarda çalışmanın hemen 
durdurulması gerektiğini biliyor musunuz?” sorusuna 
verilen cevap. 
  Yer altı madenlerinde ortamdaki gazların oranlarının 
tespiti patlamaların önlenmesinde oldukça önemli 
olmaktadır. Dolayısıyla ortam ölçümleri sıklıkla yapılır 
ve tehlikeli ortamlar oluşması durumunda  ocaktaki 
çalışmalar hemen durdurulur. Yer altı madenlerinde 
çalışmaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi 
için son derece önemli olan ortamdaki bu gaz oranlarıyla 
ilgili öğrencilere “Yer altı madenlerinde %2’den çok 
metan, %0,5’den çok karbondioksit, %0,01’den çok 
karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar, %19’dan az 
oksijen olduğu durumlarda çalışmanın hemen 
durdurulması gerektiğini biliyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir. Öğrencilerin %34 “Evet”, %21 “Kısmen”, 
%45 “Hayır” cevabını vermiştir(Şekil 3). Evet ve Kısmen 
diyenler birlikte düşünüldüğünde, madenlerde patlama 
riski oluşturan gazlar ve oranlarıyla ilgili öğrencilerin 
bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülür. Dolayısıyla 
verilen derslerde madenlerdeki ocak havasının 
özellikleriyle ilgili bilgilere de yer verilmelidir. 
 
	

	

Şekil 4. “Azot gazı yanıcı ve zehirleyici bir gaz değilken 
oksitleri oldukça zehirlidir. Ortamdaki azot gazı oksijeni 
tükettiği için solunum yetmezliğine neden olduğunu 
biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevap. 

   

 Renksiz ve kokusuz olan azot gazının oksitlerinin 
madenlerdeki oranlarında pek bir değişiklik gözlenmez. 
Fakat barajlanmış eski maden üretim işletmelerinde azot 
oranları oksijensiz ortamların varlığı ve nitrogliserin gibi 
patlayıcı maddelerin içeriğindeki azotun serbest kalması 
sebebiyle ocağa yayılır ve azot oranlarında değişikliğe 
neden olur.  
  Ayrıca ocaktaki azotun ortamdaki oksijeni tüketerek 
azot oksitler oluşturması çalışanlarda solunum 
yetmezliğine neden olur. Bu nedenle madenlerdeki ortam 
konforu açısından azot oranlarının kontrol altında 
tutulması oldukça önemlidir. Madenlerdeki azot ve 
azotun oksitlerinin neden olabileceği tehlikelere karşı 
öğrencilerinin bilgi düzeyleri ölçülmek istenmiş “Azot 
gazı yanıcı ve zehirleyici bir gaz değilken oksitleri 
oldukça zehirlidir. Ortamdaki azot gazı oksijeni tükettiği 
için solunum yetmezliğine neden olduğunu biliyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplarda %51 
“Evet”, %22 “Kısmen”, %27 “Hayır” sonuçları 
çıkmıştır(Şekil 4). Azotun kendisi yanıcı ve zehirli bir 
gaz değilken oksitlerinin ne gibi tehlikelere yol 
açacağıyla ilgili farkındalık istenilen düzeyde çıkmıştır. 	
  Madenlerde zehirli ve boğucu gazlardan kaçmak için 
kullanılan “oksijen ferdi kullanıcıları” tek kullanımlık 
olup kullanım süresinin sınırlı olması nedeniyle de sadece 
iş kazası sırasında aktifleştirilmektedir. Cihazın bu 
yönüyle özel olması ve doğru zamanda kullanıldığı 
takdirde hayati öneme sahip olacağı bilinmektedir. Bu 
nedenle öğrencilere kişisel koruyucu donanım olarak 
madenlerdeki kullanımı özel olan bu cihaz öğrencilere 
“Her türlü zehirli ve boğucu ortamda kapalı devre 
solunum cihazı olarak kullanılan “Oksijen Ferdi 
Kurtarıcıları”nın bir kullanımlık olduğunu ve sadece 
kaçış amaçlı kullanıldığını biliyor musunuz?” sorusuyla 
yöneltilmiştir. Sonuç olarak; %31 “Evet”, %17 
“Kısmen”, %51 “Hayır” ve %1 “Boş” cevapları 
verilmiştir. Evet ve kısmen diyenler birlikte 
düşünüldüğünde öğrencilerin bilgi düzeyleri istenilen 
oranın altında bulunmuştur. Bu nedenle kişisel koruyucu 
donanımların önemi ve özellikleri üniversitelerde verilen 
iş sağlığı ve güvenliği derslerinde mutlaka verilmelidir. 
 

	

Şekil 5. “Her türlü zehirli ve boğucu ortamda kapalı 
devre solunum cihazı olarak kullanılan “Oksijen Ferdi 
Kurtarıcıları”nın bir kullanımlık olduğunu ve sadece 
kaçış amaçlı kullanıldığını biliyor musunuz?” sorusuna 
verilen cevap. 
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Abstract 

The method is the path to the destination. The method in teaching refers to the way teachers follow in order to reach the 
target. Teachers need to be proficient in teaching methods, which is a challenge in terms of success. The number of methods 
to be used in the lessons and the form of implementation are so important that they can directly affect the attainment of the 
goal in teaching. Religion Culture and Moral Education course is one of the compulsory lessons in all levels since primary 
school. Besides these general teaching methods, special teaching methods can be utilized. It should be taken into 
consideration that deficiencies in this area will adversely affect success in the lessons. For this reason, the situation of 
teachers' teaching methods should be explained. Thus, the Ministry may take the necessary precautions in order to overcome 
the shortcomings of the teachers. In this study, it is aimed to reveal the self-efficacy beliefs of the teachers of Religious 
Culture and Ethics in teaching methods. For this purpose, a quantitative research on the type of screening has been designed. 
The universe of the research constitutes the teaching of religion and morality in Mersin. The sample of the research consists 
of teachers of religious culture and moral information who will work in Yenişehir district of Mersin province and will 44 
participate in the research voluntarily. The data were collected by the scale developed by the researchers. The obtained data 
were analyzed statistically, the percentile and frequency tables and the self-efficacy beliefs about the teaching methods of the 
teachers were presented. At the end of this study, teachers' self-efficacy perceptions about teaching methods and techniques 
were high but the number of methods was inadequate. 

 
Keywords: Religion Culture, Ethics Teaching, Teaching Methods. 

 

Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	Öğretmenlerinin	Öğretim	Yöntemlerine	İlişkin	Öz	Yeterlik	
İnançları	(Mersin	Üniversitesi	Örneği)	

	

Özet 

Yöntem, hedefe giden yol demektir. Öğretimde yöntem ise hedefe ulaşmak amacıyla öğretmenlerin izlediği yolu ifade 
etmektedir. Öğretim yöntemleri konusunda öğretmenlerin çok yeterli olmaları başarı açısından bir gereklilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Derslerde kullanılacak yöntemlerin sayısı ve uygulanma biçim, öğretimde hedefe ulaşılmasını 
doğrudan etkileyebilecek kadar önemlidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ilkokuldan itibaren bütün kademelerde yer 
alan zorunlu derslerden biridir. Bu derste genel öğretim yöntemlerinin yanı sıra özel öğretim yöntemlerinden de 
yararlanılabilmektedir. Bu alanda görülecek eksikliklerin derslerde başarıyı olumsuz etkileyeceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu nedenle de öğretmenlerin öğretim yöntemleri konusundaki durumları ortaya konulmalıdır. Böylece 
öğretmenlerin varsa eksiklerinin giderilmesi için Bakanlık gerekli tedbirleri alabilir. Bu çalışmada, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmenlerinin, öğretim yöntemlerine ilişkin öz yeterlik inançlarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda tarama türünde nicel bir araştırma desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Mersin ilinde görev yapmakta olan 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise Mersin il merkezi Yenişehir ilçesinde 
görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılacak 44 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, 
araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçekle toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiki olarak analiz edilmiş, yüzde ve 
frekans tabloları ile öğretmenlerin öğretim yöntemlerine ilişkin öz yeterlik inançları ortaya konulmuştur. Bu çalışma 
sonunda öğretmenlerin öğretim yöntem ve teknikleri konusunda öz yeterlik algılarının yüksek olduğu ancak yöntem 
sayısının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Din Kültürü, Ahlak Öğretimi, Öğretim Yöntemleri. 
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1. Giriş 

“Öğretme faaliyetlerinin önceden belirlenen hedefler 
doğrultusunda, planlı ve kontrollü olarak düzenlenmesi ve 
uygulanmasına” denir (1). Öğretim, öğrenim, öğrenim 
modelleri, öğretim ilkeleri, öğretim yaklaşımları, strateji, 
yöntem, teknik ve taktik gibi eğitim öğretim süreçlerine ait 
temel kavramlar hakkında öğretmenlerin yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları söylenebilir. Bu durum, öğretimin nasıl 
yapılacağı hakkında öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip 
olmadığını göstermektedir. Bilgiye ulaşmak, onu işlemek, 
milli ve insani üst değerlerle donanmış bir toplum yaratmak 
ülküsüne hizmet edecek olan öğretmenlerimizin, hedefe 
götürücü yöntem ve teknikleri yeterli seviyede bilmemesi 
sorunlara neden olacaktır. Öğretmenler, “Vusulsüzlüğümüz 
usulsüzlüğümüzdendir” sözünü kendisinde tahakkuk 
edecek bir sosyal grup olmamalıdır. 

Bir ihtisas mesleği olan öğretmenliği ayakta tutan en 
önemli sütunlardan biri olan yöntem ve teknik konusunun, 
gelişen teknoloji ve bu teknoloji ile aynı hızda değişen 
öğrenci profili karşısında önemi gittikçe artmaktadır. Bilgi 
kaynaklarına erişmenin kolaylaştığı dünyamızda örgün 
öğretim içinde öğrencilerimiz, eğitim öğretim süreçlerini, 
tabiri caizse, bilgiye maruz kalan bir mamul değil, bilgiyi 
imal edici olarak tamamlamalıdır.  

Usul, metot sözcükleriyle de ifade edilen "yöntem", 
belirlenen bir hedefe nasıl gidileceğini anlatır. Buna göre 
"öğretim yöntemleri" de öğretimin nasıl icra edileceğini 
gösteren, hedef kazanımlara ulaşmak üzere bilinçli bir 
seçimle tasarlanmış düzenli yollar demektir. 

“Teknik ise, yine Batı’dan gelmiş bir sözcük olup, 
"herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için 
başvurulması gereken beceri, işlem ya da yol" demektir. 
Teknik sözcüğüne Türk Dil Kurumu "uygulayım" ile "yol", 
"yöntem" karşılıklarını önermektedir. Bu durumda, yöntem 
ve teknik sözcüklerinin, bir bakıma eşanlamlı gibi 
kullanılması büyük bir sakınca doğurmayacaktır. Bununla 
birlikte, "teknik" sözcüğünün eğitim alanında "yöntem" 
sözcüğüne göre daha dar kapsamlı bir anlamı içerdiğini de 
belirtmek gerekir. Öğretmen, öğretim sırasında bir yöntemi 
kullanırken, o yöntemin içinde yer alabilen birkaç teknikten 
(birkaç beceri, işlem ya da yoldan) yararlanabilmektedir” 
(2). 

“Öğretmenler okulda öğretim ortamını zevkli hale 
getiren, öğrencileri ile sağlıklı ilişkiler kurarak en etkili 
yöntem ve stratejileri başarıyla kullanarak öğrencileri 
öğrenmeye teşvik eden sanatkârlardır” (3).  

Bugün öğretim süreçlerinde başarı, bilgi aktarımından 
ziyade öğrenciyle bilgi ve bilgi vasıtaları arasında doğru ve 
nitelikli bağ kurmakla mümkündür. Bu durumda bilgi 
edinme, bilgi üretme, bilgiyi işleme ve nitelikli insan ve 
toplum idealinin hizmetine sunma süreçleri, iyi tasarlanmış 
öğretim etkinliklerinin, iyi öğrenilmiş ve ustaca uygulanan 
yöntem ve tekniklerle icra edilmesine bağlıdır.  

Hangi stratejiyle hangi yöntem ve tekniğin icra 
edileceğini, öğretmenin kişiliği, ihtiyaçlar, ortam, bireysel 

farklar ve muhatabın seviyesi gibi unsurları dikkate alan 
usta bir öğretmen belirler. Bir yöntemle birçok ders verimli 
şekilde yapılamaz. Eğer tek bir yöntemle öğretmenlik 
yapılabilseydi, bu meslek bir sanat olmaktan çıkardı (4). Bu 
sebeple öğretmenin çok sayıda yöntem bilmesi önemlidir. 
Öğretmen işini layıkıyla yapabilmek için, daha iyi nasıl 
öğretebilirim diyerek sürekli arayış içinde olmalıdır. Bildiği 
yöntemlerle ilgili araştırma ve yazıları takip etmeli, yeni 
yöntem ve teknikleri sınıfına getirmelidir (5) 

“Her yöntemin kendine has üstünlük ve sınırlılıkları 
mevcuttur. Seçilen yöntem, öğretim sırasında öğrencilerde 
öğrenme isteği uyandırıp, öğrencileri bedensel ve zihinsel 
faaliyetlere yönelterek, problemlere öğrencilerin kendi 
kendilerine cevap vermesine imkân verdiği ölçüde iyi bir 
yöntemdir” (6). Öğretmen yöntemi özellikle hedefe ve 
öğrenciye göre seçmelidir. 

“Öğretmen öğretim sürecinde bu ilkelere uygun düşecek 
özellikteki strateji, yöntem ve teknikleri seçip, ilkelerine 
uygun olarak öğretim sürecinde işe koşabilmelidir” (6).Bu 
durum bütün öğretmenler için geçerlidir.  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ilkokuldan itibaren 
bütün kademelerde yer alan zorunlu derslerden biridir. Bu 
derste genel öğretim yöntemlerinin yanı sıra özel öğretim 
yöntemlerinden de yararlanılabilmektedir. Bu alanda 
görülecek eksikliklerin derslerde başarıyı olumsuz 
etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle de 
öğretmenlerin öğretim yöntemleri konusundaki durumları 
ortaya konulmalıdır. Böylece öğretmenlerin varsa 
eksiklerinin giderilmesi için Bakanlık gerekli tedbirleri 
alabilir. 

 
2. Amaç 

Bu çalışmada Mersin ilinde görev yapmakta olan Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin yöntemler 
konusundaki öz yeterlik algılarını ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere 
cevap aranmıştır:  

1- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin 
bildikleri yöntem- teknikler nelerdir? 

2- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin 
bildikleri yöntem-teknikleri öz yeterlik algılarına 
göre hangi düzeyde bilmektedir? 

3- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin 
yanlış bildikleri yöntem-teknikler hangileridir? 

 

3. Yöntem 

Tarama türündeki bu araştırma, nicel araştırma olarak 
desenlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenlerinin, öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin 
durumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmanın 
evrenini Mersin ilinde görev yapmakta olan din kültürü 
öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 
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Mersin il merkezinde Yenişehir ilçesine bağlı okullarda 
görev yapmakta olan 25’i kadın, 19’u erkek olmak üzere 
toplam 44 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 
oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 
öğretmenlerin 6’sı ilkokullarda, 28’i ortaokullarda, 10’u 
liselerde görev yapmaktadır.  

 
Tablo1. Öğretmenlerin görev süreleri 

 
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen 

öğretim yöntemleri özyeterlik formu aracılığıyla 
toplanmıştır. Elde edilen veriler Excel programı 
aracılığıyla analiz edilmiştir. 5’li Likert olarak hazırlanan 
ölçekten elde edilen veriler yüzde ve frekans olarak 
tablolarda verilmiştir.  
 

4. Bulgu ve Yorumlar 

Aşağıda yer alan Tablo 2’de öğretmenlerin bildiklerini 
ifade ettikleri yöntem ve teknikler verilmiştir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin bildikleri yöntem- teknikler 
Sıra Öğretim Yöntem 

ve Teknikleri 
Tekrar 
Sayısı 

% 
 

1.  Soru-Cevap Yön.  35 80 
2.  Anlatım Yöntemi   28 63 
3.  6 Şapkalı Düşünme   17 39 
4.  Beyin Fırtınası   15 34 
5.  Drama Yöntemi 14 32 
6.  Örnek Olay Yön.   9 20 
7.  Grup Çalışması  9 20 
8.  Tartışma 8 18 
9.  Örnekleme 7 16 
10.  Balık Kılçığı Tek. 6 14 
11.  Gösterip Yaptırma   6 14 
12.  İstasyon Tekniği   6 14 
13.  Tümevarım 5 11 
14.  Araştırma 5 11 
15.  Zihin Haritası 5 11 
16.  Problem Çözme     4 9 
17.  Küme Çalışması 3 7 
18.  Proje 3 7 
19.  Gezi Yöntemi 3 7 
20.  Okuma 3 7 
21.  Tümdengelim 3 7 
22.  Kartopu Tekniği 3 7 
23.  Hikâye Yöntemi 3 7 
24.  Sokrates 2 5 
25.  Mikro Öğretim 2 5 
26.  Deney 2 5 
27.  Oyunla Öğretim 2 5 
28.  Rol Oynama 3 7 
29.  Kompozisyon 2 5 
30.  Gözlem 1 2 
31.  Gösterim 1 2 
32.  Konuşma Halkası 1 2 
33.  Dikte 1 2 
34.  Empati Kurdurma 1 2 
35.  Ekmek Tereyağı 1 2 
36.  Hikâye Tamamlama 1 2 
37.  Pazar Yeri 1 2 
38.  Köşeleme 1 2 
39.  Konferans 1 2 
40.  Film İzleme 1 2 

 

41.  Benzetim 1 2 
TOPLAM       225        

 

Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü üzere en fazla 
yöntem-teknik yazan öğretmen 15 (1 kişi), en az yazan 
öğretmen ise 2 (12 kişi) yöntem-teknik yazmıştır. Yine 
bu tabloya göre öğretmenlerin 41 farklı yöntem-teknik 
yazdıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 44 
öğretmen toplam 225 öğretim yöntem-tekniği 
yazmışlardır. Tablo-2’deki verilere göre her öğretmenin 
ortalama 5 öğretim yöntem-tekniği bildikleri 
görülmektedir. 

 
Tablo 3-Öğretmenlerin yöntem ve teknikleri bilme düzeyleri 
Bilme düzeyi Çok az Biraz Orta Çok Tam 
Yöntem ve 
teknik sayısı 

11 43 78 126 30 

 
Yukarıdaki tabloya göre ankete yazılan 11 yöntem-

teknik çok az, 42’si biraz, 77’si orta, 124’ü çok ve 30’u 
tam düzeyde bilinmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 4’te öğretmenlerin yanlış 
bildikleri yöntem-teknikler verilmiştir. 
Tablo 4. Öğretmenlerin yanlış bildikleri yöntem-teknikler 
 

Sıra Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri 

Tekrar 
Sayısı 

% 

1.  Görsel İşitsel Dokunsal Öğr. 8 18 
2.  Buluş Yoluyla Öğretim 5 11 
3.  Sunuş Yoluyla Öğretim 5 11 
4.  Yaparak Yaşayarak Öğrenme 5 11 
5.  Öğrenci Merkezli 3 7 
6.  Yapılandırmacı Öğretim 3 7 
7.  Kubaşık Öğrenme 3 7 
8.  Motive Etme 2 5 
9.  Akıllı Tahtada İşleme 2 5 
10.  Sentez 2 5 
11.  Bireysel Farklara Göre Öğretim 2 5 
12.  Tam Öğrenme 2 5 
13.  Oryantasyon 1 2 
14.  Yaratıcılık 1 2 
15.  Maket Yapımı 1 2 
16.  Bireysel Öğrenme 1 2 
17.  Pano 1 2 
18.  Özet Sunma 1 2 
19.  Dikkat Çekme 1 2 
20.  Jest Mimik 1 2 
21.  Bilişsel Düşünme 1 2 
22.  Analiz 1 2 
23.  Görev ve Sorumluluk Verme 1 2 
24.  Klasik Öğretim 1 2 
25.  İşbirlikli Öğrenme 1 2 
26.  Renkli Kartlar 1 2 
27.  Ölçme Değerlendirme 1 2 
28.  Çoklu Zekâ 1 2 
29.  Etkin Katılım 1 2 
30.  Uygulama 1 2 
31.  Mukayese 1 2 
32.  Betimleme 1 2 
TOPLAM       62 

 

Tablo 4’te öğretmenlerin öğretim yöntem-teknik olarak 
yazdıkları ancak literatürde yöntem veya teknik olarak 

Görev yılı 1-5  6-10  11-15  16-20  21 yıl  
ve üzeri 

Kişi Sayısı 8 14 6 3 13 
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yer almayan, 50’den fazla kavram veya ifade, ya proje, 
sunuş ve buluş yoluyla öğretim gibi öğretim stratejilerine, 
öğrenme ve öğretme ilkelerine ya da analiz ve sentez gibi 
düşünme süreçlerine ilişkindir. Bu şekilde yanlış ifade 
edilen yöntem-teknik sayısı ortalama 6 olarak 
bulunmuştur. 

 
5. Sonuçlar 

Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
1- Öğretmenlerin öğretim yöntem ve teknikleri 

konusunda öz yeterlik algıları yüksektir. Ancak yöntem 
sayısının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2- En fazla yöntem-teknik yazan öğretmen 15 (1 kişi), 
en az yazan öğretmen ise 2 (12 kişi) yöntem-teknik 
yazmıştır. 

3- Öğretmenler 41 farklı yöntem- teknik yazmışlardır. 
Öğretmenler toplam 225 öğretim yöntem-tekniği 
yazmışlardır. Her öğretmen ortalama 5 öğretim yöntem-
tekniğini bilmektedir. 

4- Öğretmenlerin belirttikleri 11 yöntem-teknik çok az, 
42’si biraz, 77’si orta, 124’ü çok ve 30’u tam düzeyde 
bilinmektedir. 

5- Öğretim yöntem-teknikleri konusunda 
öğretmenlerde çok sayıda kavram yanılgısı tespit 
edilmiştir. Öğretmenlerin yöntem-teknik olarak 
yazdıkları ancak literatürde yöntem veya teknik olarak 
yer almayan, 50’den fazla kavram yanlış bilinmektedir. 
Yanlış bilinen yöntem-teknik öğretmen başına ortalama 6 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlara dayanarak öğretmenlerin öğretim yöntem 
ve tekniklerle ilgili hizmet içi eğitim almaları önerilebilir. 
 

Kaynaklar 
1. Fidan, N. ve Erden, M. Eğitime giriş. İstanbul: Alkım 

Yayınları. (1998). 
2. Sözer, E. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ilke, Strateji, 

Yöntem ve Teknikler. Sosyal bilgiler öğretimi. (Ed. 
Gürhan Can). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. 
(1998). 

3. Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. Genel öğretim metodları. 
Ankara: Öz Eğitim Yayınları. (1996). 

4. Karatay, N. R. Yazma dersleri. İstanbul: Maarif 
Matbaası.(1945). 

5. Taşkaya, S. M. Dil ve Edebiyat Öğretimi Yöntemleri. 
Dil ve Edebiyat Öğretimi Yöntemleri-1. Ahmet Akkaya 
(Ed.). Ankara: Asos Yayınları. (s.103).(2017). 

6. Taşdemir, M. Eğitimde planlama ve değerlendirme: 
(program, öğretim, yönetim ve değerlendirme). Ankara: 
Ocak Yayınları.(2003). 

 

 

228



	
Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TÜRKİYE 

	
 

	

Doğal Gaz İhtiyacı, Tüketim ve Gelecek Perspektifleri: Erdemli İlçesi Örneği 

Ceyhun Akarsu1*, Halil Kumbur1 
1Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, Türkiye 

*E-posta: ceyhunakarsu@mersin.edu.tr. 

 
Özet 

Gerek uluslararası ilişkilerin yönünü gerekse ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biri de 
enerjidir.  Gelişmekte olan her ülke gibi Ülkemizin de enerji ihtiyacı artmakta ve enerji ihtiyacını karşılamak için kömür, 
fuel-oil, doğal gaz, hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamından yararlanılmaktadır. Fosil yakıtların gerek 
sanayide ve konutlarda kullanılması sonucu gerekse ulaşım araçlarından çevreye verilen kirletici gazlar hava kirliliğine 
sebep olmaktadır. Günümüz teknolojisi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji ihtiyacı karşılanamayacağı gerçeğinden 
yola çıkılarak, yapılan araştırmalarla da ispatlanmış çevre kirliliğine etkisi en az olan doğal gazın konutlarda kullanımı 
dikkat çekici seviyelere gelmiştir. Ayrıca alternatifleri ile karşılaştırıldığında daha konforlu ve ekonomik olduğu 
görülmektedir.  Bu çalışmada da henüz doğal gaz kullanımı olmayan Mersin İli Erdemli İlçesi’nde doğal gaz kullanımının 
başlaması ile birlikte görülecek ekonomik etkisine yer verilmiştir. Mevcut nüfus ve konut sayısı verileri esas alınarak yapılan 
çalışmada, doğal gazın alternatifleri olan kömür ve elektrik enerjisi ile maliyet karşılaştırılması yapılmıştır. Konut ve ilçe 
bazında kâr hesapları ortaya konmuştur. Sonuçlar doğal gaz kullanımının çevre sorunları azalımı ve konfor rahatlığı yanında 
konutlarda yılda 1650 TL, ilçe bazında 125.474.250 TL ekonomik getirisi olmuştur. İlçe bazında hesaplanan bu sonuç 
ilçenin yıllık bütçesine denk gelmesiyle daha dikkat çekici boyuttadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğalgaz tüketimi, Enerji yönetimi, Erdemli ilçesi, Ekonomi, Fosil yakıtlar 

 

Abstract 

Energy is one of the most important factors that determines the direction of international relations and the level of 
development of the country. Like any other developing countries, our country is increasingly in need of energy, and coal, 
fuel oil, natural gas, hydraulics and renewable energy resources are fully utilized to meet our energy needs. The use of fossil 
fuels both in the industry and in the residences, as well as the pollutants given to the environment by the means of 
transportation are causing air pollution. With today's technology, the fact that energy demand can not be met by renewable 
energy sources has been proved by researches and the use of natural gas which has the least effect on environmental 
pollution has been remarkable. It also seems to be more comfortable and economical when compared with alternatives. In 
this study, economic gain to be seen with the start of natural gas usage in Mersin Ili Erdemli District, which has not yet used 
natural gas, has been investigated. Based on the data of population and number of residential property, the cost comparison 
was made with coal and electricity, which are alternatives to natural gas, and resident and district based profit calculations 
are revealed. As a result, the use of natural gas has reduced the environmental problems and ease of comfort, as well as an 
economic effect of 1650 TL per year for the residents and 125.474.250 TL for the districts. This result, which is calculated 
on the basis of districts, is more remarkable as it corresponds to the annual budget of the county. 

 
Keywords: Natural gas consumption, Energy management, Erdemli, Economy, Fossil fuels 

 

1. Giriş 

Günümüzde gerek uluslararası ilişkilerin yönünü 
gerekse ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirleyen en 
önemli faktörlerden biri de enerjidir. Ülkemizin 
ekonomisi gitgide büyümekte ve enerji sektörü de bu 
büyümede hak ettiği payı almaktadır [1].   

Dünya üzerindeki enerji kaynakları çoğu fosil yakıt 
olan klasik yakıtlar ve alternatif enerji kaynakları olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Bu enerji kaynakları ve onları en çok 
üreten ilk 3 ülke Şekil 1. de verilmiştir [2]. Dünya birincil 

enerji kullanım kaynakları genel ifade edilecek olursa 
petrol %33, kömür %30, doğal gaz %24, nükleer %5 ve 
hidro ile diğer yenilebilir enerji kaynakları %8 
oranındadır. 

Teknolojinin günümüzdeki durumu ve veri analitiği, 
bilişsel ve makine öğreniminin gelişimiyle birlikte bu 
teknolojik değişim insanların tek başına yapabileceğinden 
çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceği öngörülmektedir. 
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Şekil 1. Enerji kaynakları ve bu kaynakları en çok üreten ilk 3 ülke 
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Tüm bu teknolojik gelişmelerle birlikte yenilebilir 
enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. 

Bununla birlikte bu enerji kaynaklarından elde edilecek 
enerji yönetiminin ülkemizde henüz oturmamış olması, 
enerji elde edilmesi için gerekli teknolojide dışarıya 
bağımlı olunması sebebi ile fosil yakıtların 
değerlendirilmesi günümüzdeki önemini korumaya 
devam etmektedir [3].  Bu ilerleme kaynaklı olarak 
gelecek 30 yılda oluşacak enerji ihtiyacının %88’inin 
fosil yakıtlar ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. [4]. 
Bu fosil yakıtlardan birisi de doğalgazdır. Bir petrol 
türevi olan doğal gaz: yanıcı, havadan hafif, renksiz ve 
kokusuz bir gazdır. Bu yakıt herhangi bir işleme tabi 
tutulmadan kaynağından çıkarıldığı gibi 
kullanılabilmekle birlikte sıvılaştırılarak ta kullanılabilir. 
Doğal gazın genel olarak avantajları; 

-Yandığı zaman atık bırakmaz, dumansızdır, 
-Tüketici için depolama ve taşıma sıkıntısı yoktur, 
-Günümüz teknolojisi ile kullanımı güvenlidir, 
-Diğer yakıtlara kıyasla ucuzdur, 
-Diğer yakıtlara kıyasla konforlu kullanım imkânı 

sunar, 
-Hava kirliliği oluşturmaz.  
Gelişmeleri takiben Ülkemiz fosil yakıtların önemini 

bilmekte ve bu konudaki çalışmalarına hız 
kazandırmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nca yapılan açıklamalarda da Türkiye’nin kısa-
orta ve uzun vadede gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte 
bir doğalgaz ticaret merkezi olacağı ve bunun için gerekli 
tüm çalışmaların ısrarla sürdürüleceği vurgulanmaktadır. 
Halen devam eden Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi (TANAP) ve TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi 

bu durumun en önemli ispatlarındandır. Ayrıca Doğal 
Gaz Depolama Tesislerinin kapasite artırım çalışmaları 
da devam etmektedir.   

Bu çalışmada bu verilerin bir göstergesi olarak doğal 
gazın kullanımının ülkemiz enerji politikası ile birlikte 
değerlendirilerek yer verilmiştir. Ayrıca konutlarda doğal 
gaz kullanımının ekonomik açıdan alternatifleri ile 
kıyaslanma çalışması Mersin İli Erdemli İlçesi pilot ilçe 
seçilerek ideal yakıt karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 

 
2. Türkiye’nin Enerji Politikası ve Doğal Gaz 

Durumu 
 

 Gelişmekte olan her ülke gibi Ülkemizin de enerji 
ihtiyacı artmaktadır. Bununla birlikte tükettiğimiz enerji 
kaynaklarından yarısını ithal etme ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Türkiye’de hemen hemen her türlü enerji 
kaynaklarından yararlanılmaktadır. Bu kaynaklarının 
kullanımının yıllara göre dağılımı Tablo 1. de verilmiştir.  

 Yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor 
olsa da günümüzde küresel enerji politikasını fosil 
yakıtlar oluşturmaktadır.  Fakat bu fosil yakıtları dünya 
üzerinde homojen olarak yayılmamıştır.  Bu sebeple 
yakıtların sadece kaynağından çıkarılması yeterli 
olmayıp, ihtiyaç duyulan ülkelere temini bir o kadar 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda Ülkemiz kazan-kazan 
ilkesini temel almaktadır. Enerji kaynağı açısından 
zengin olan komşularımız ile bu enerjiye ihtiyaç duyan 
komşularımız arasındaki bağlantıyı kurmak ve buradan 
ekonomik kazançlar elde etmek temel alınmaktadır. 
Ayrıca bu ülkeler arasındaki bağlantıyı kurarak ikili 

Yıl Toplam Kömür Sıvı yakıtlar Doğal gaz Hidrolik
Yenilenebilir Enerji ve 

Atıklar (1)

Year Total Coal Liquid fuels Natural Gas Hydro Renewable Energy and 
wastes

(GWh)
2006 176.300 26,4 2,4 45,8 25,1 0,3
2007 191.558 27,9 3,4 49,6 18,7 0,4
2008 198.418 29,1 3,8 49,7 16,8 0,6
2009 194.813 28,6 2,5 49,3 18,5 1,2
2010 211.208 26,1 1,0 46,5 24,5 1,9
2011 229.395 28,8 0,4 45,4 22,8 2,6
2012 239.497 28,4 0,7 43,6 24,2 3,1
2013 240.154 26,6 0,7 43,8 24,7 4,2
2014 251.963 30,2 0,9 47,9 16,1 4,9
2015 261.783 29,1 0,9 37,9 25,6 6,5
2016 274.408 33,7 0,7 32,5 24,5 8,6

(%)

Tablo 1. Türkiyede enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve payları 
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ilişkileri güçlendirmek önemli bir kazanç olmaktadır.  
Türkiye’de ilk boru hattı 1987 yılında hizmete açılmış ve 
kapasitesi yalnızca 0,4 milyar m3’tür. Doğalgaz talebine 
karşılık verme hususunda sorunlar yaşanmasa da 
mevsimsel süreçlerde yaşanabilecek arz talep dengesinin 
sağlanması adına ve arzı sırasında güvenliğin had safhada 
sağlanabilmesi adına Türkiye’de doğalgazın Arz 
kaynaklarına ulaştırılması, depolanması ve güzergâhların 
çeşitlendirilmesi görevleri Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi, özel hukuk hükümlerine göre 
kurulmuş, anonim şirket statüsünde bir Kamu İktisadi 
Teşebbüsü olan Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. 
(BOTAŞ)’a devredilmiştir. Günümüzde doğalgaz 
kullanımı ekonomik büyümeye bağlı olarak BOTAŞ 
verilerine göre 2017 yılında 43,5 milyar m3’e ulaşmıştır. 
Son 10 yılda Türkiye’nin doğalgaz ihracatı Tablo 2.’de 
gösterilmiştir [5]. 

Tablo 2. Son 10 yıla ait ihracat miktarı 

YIL MİKTAR 
(MilyonSm3) 

2018* 6 386 
2017 46 441 
2016 38 203 
2015 41 300 
2014 39 975 
2013 36 095 
2012 43 092 
2011 39 723 
2010 32 446 
2009 33 639 

*Yalnız Ocak ayında gerçekleştirilen miktarı temsil 
etmektedir.  

Bununla birlikte doğalgazın ülkemizde sektörel olarak 
dağılımı verilerine en son 2016 yılına ulaşılmakta ve 
toplam miktar 46,4 milyar m3’tür. Doğal gazın sektörlere 
göre dağılımını gösteren veriler Tablo 3.’te verilmiştir. 
Yüzdesel olarak bakıldığında ise elektrik üretimi için 
%36,06; sanayi tüketimi için %30,38; konut tüketimi için 
%25,05; resmi kamu ve kuruluşlarda %6,13 ve diğer 
%2,38 olarak gerçekleşmiştir [6]. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu (EPDK)’dan elde edilen veriler 
karşılaştırıldığında bir önceki yıla kıyasla doğalgaz 
kullanımı elektrik üretimi için %12, ulaşım sektöründe 
%6, hizmet sektöründe %2 azalmıştır. Bununla birlikte 
sanayi sektöründe kullanımı %1, diğer sektörde (konutta 
ısınma vb.) ise %5 artmıştır.  

3. Doğal Gazın Çevresel Önemi 
 

 Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca 
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 
içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel ortamdır [7]. Sanayileşme ve planlı yapılaşma ile 
büyümenin sağlanamaması sebebi ile çevresel 

deformasyon günden güne artış göstermektedir.  
 
Tablo 3. Sektörlere göre doğal gaz tüketim miktarları 
(milyon Sm3) 

Sektör 2016 

Dönüşüm/Çevrim Sektörü 16.730,31 

Sanayi Sektörü 14.094,99 

Konut 11.620,38 

Hizmet Sektörü 3.098,73 

Ulaşım Sektörü 397,37 

Enerji Sektörü 346,3 

Diğer 106,97 

Genel Toplam 46.395,06 

 
 Bununla birlikte insanların varlıklarını sürdürmek için 

gereksinimleri ise günden güne artış göstermektedir. Bu 
sebeple bu gereksinimlerin çevreye olumsuz etkisi 
bulunmayan kaynak ve metotlarla sağlanması önem arz 
etmektedir [8].   

 Çevre sorunlarının incelendiği 3 temel ortam 
bulunmaktadır. Bunlar bilindiği üzere hava, su ve 
topraktır. Bu ortamlardan hava canlıların en temel 
ihtiyacı olan solunum olayının gerçekleştiği atmosfer 
ortamını ifade etmektedir. Havanın temiz olması, havanın 
bileşiminde bulunan gazlar dışında yabancı gazların ve 
partikül maddelerin bulunmamasını ifade etmektedir. 
Bununla birlikte saf havanın bileşiminde bulunan gaz 
yüzdelerinin değişmemesi gerekmektedir. Ancak gerek 
endüstrileşmenin artması ile fabrikalarda, ısınma amaçlı 
konutlarda kullanılan yakıtların yanması sonucu 
bacalardan atmosfere verilen gerekse ulaşım araçlarının 
egzozlarından çıkan kirletici gazlar hava kirliliğine sebep 
olmaktadır.  

 Hava sınırları olmayan bir unsur olması sebebi ile yerel 
ve bölgesel olduğu kadar küreselde bir önem 
taşımaktadır. Canlı ve insan sağlığına etkisi üst düzeyde 
olmasından dolayı, hava kalitesine verilen önem tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’mız 200 üzerinde hava kalitesi ölçüm istasyonu 
ile hava kalitesini anlık olarak takip etmektedir. Hava 
kalitesinin etkin yönetimi sağlamak için istasyon ölçüm 
sonuçlarına göre iller kirlilik potansiyellerine göre 
sınıflandırmakta ve hava kirliliği potansiyeli olan iller 
için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır [9].  

Bakanlık elde edilen verilerden de sonuca vararak 
özellikle büyükşehirlerdeki ısınma amaçlı yakıt kullanımı 
hususunda çalışmalara büyük önem vermekte, mümkün 
olduğunca hava kirlenmesini önleyecek teknolojilerin  
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kullanılmasına teşvik etmektedir.  
 Kömür, fuel-oil ve doğal gaz ısınma ihtiyacını 

karşılamak için kullanılan yakıtlardır. Bu üç yakıttan 
ulaşılabilirlik ve gerektirdiği teknoloji açısından en çok 
tercih edilen kömür olsa da bir üst bölümde de 
bahsedildiği üzere Ülkemizin enerji politikasında ki 
değişimlerden sonra ısınma ihtiyacının doğal gaz ile 
karşılanması yüksek oranlarda artmıştır.  

 Doğal gaz kullanımındaki artış hava kalitesinin 
iyileştirilmesine etkisi ise kısa sürede görülmüştür. Van, 
Sakarya ve Erzincan gibi birçok şehrimizde doğal gaz 
kullanımı ile birlikte hava kalitesindeki olumlu değişim 
üzerine çalışmalar yapılmış ve doğal gaz kullanımı ile hava 
kirliliğinde azalma olduğu, SO2 ve partikül madde 
değerlerinde önceki yıllara göre ciddi düzeyde düştüğü 
tespit edilmiştir [7, 8, 9]. Aslında bunun en temel sebebi 
kullanılan yakıtların yapısındaki bileşiklerdir. Aşağıda 
Tablo 4’de verildiği üzere doğal gazın yapısında kükürt, kül 
ve nem olmaması ayrıca mevcut teknoloji ile doğal gazın 
tam yanma ile yakılıyor olması doğal gaz kullanılarak hava 
kirliliğinin önüne geçilmesinin en temel sebebidir.  
 
4. Doğal Gazın Konutlarda Kullanımı ve 

Alternatifleri ile Kıyaslanması 
 

 Türkiye’de şehirleşme ile birlikte merkezi ısıtma ve bina 
ısıtması hayatımıza 1950 yılını takiben girmiştir. Kömürün 
ağırlıklı olarak kullanıldığı bu ısıtma sisteminde 1960’lı 
yılların sonrasında ise sıvı yakıtlara yönelim 
gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise kömüre kıyasla sıvı 
yakıtın kullanımının kolay olması ve nispeten ucuz 
olmasından kaynaklanmıştır. Fakat gün geçtikçe köyden 
kentlere göç artmış ve şehirlerde yaşayan insanların 
popülasyonunda artış gerçekleşmiştir. Bu da yoğun olarak  
yakıt kullanımını arttırmıştır. Bu yakıtların yapısında SOx 
ve NOx olmasından dolayı şehirlerde hava kirliliği dikkat 
çekici seviyelere yükselmiştir. Global çözüm önerilerini 
takip eden ülkemiz yurt dışındaki uygulamaları takiben bu 
sorun için gerekli çözümü doğal gaz kullanımında 
bulmuştur.   
  

 Ülkemizde şehirleşmenin giderek arttığı 20. yüzyıl 
sonlarında ilk olarak 1988 yılında Ankara’da ve takiben 
İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit illerinde doğal gaz 
konutlarda kullanımı başlanmıştır. Günümüzde ise aktif 
olarak 76 ilde kullanılan doğal gazın Enerji ve Tabi  
Kaynaklar Bakanlığı’nca 2017 yılında gerçekleştirilen 
ihaleler ile birlikte 2018 yılı sonunda 81 ilde kullanımı 
mümkün olacaktır.  

 Doğal gaz, temel olarak şehirlerde çelik borularla 
yüksek basınç ile taşınımı gerçekleşir. Ve bu basınç gazın 
konutlara ulaşımı sırasında belirli seviyelerde düşürülür. 
Doğal gazın şehirlerarası ve şehir içinde ilerlediği bu 
boru hatları yalnız BOTAŞ tarafından altyapısı 
oluşturulurken, şehirdeki konutlara kurulacak tesisat, 
şehir içi dağıtım ihalesini alan firmaca yapılmaktadır.  

 Doğal gazın konutlarda kullanımı 3 şekilde olmaktadır. 
Bunlar yakıt olarak ısınmada kullanımı, mutfak ve 
banyoda sıcak su eldesinde kullanımı ve pişirim amaçlı 
ocak ile fırınlarda kullanımıdır. Bu 3 faktör için yakıt 
maliyeti karşılaştırması yapacak olursak aşağıdaki 
senaryolar oluşacaktır. 

 
Senaryo 1:  
Isınma Amaçlı: Kömür 
Sıcak Su İçin: Mutfak Tüpü 
Pişirim İçin: Mutfak Tüpü  

 
Senaryo 2:  
Isınma Amaçlı: Elektrik 
Sıcak Su İçin: Mutfak Tüpü 
Pişirim İçin: Mutfak Tüpü  

 
Senaryo 3:  
Isınma Amaçlı: Doğal gaz 
Sıcak Su İçin: Doğal gaz 
Pişirim İçin: Doğal gaz 

  
 Dört kişilik bir ailenin yıllık ortalama ihtiyaçları baz 

alınarak bir hesap yapılarak ekonomik yakıt tercihi 
çalışması gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı itibari ile kömür, 
elektrik, doğal gaz ve mutfak tüpü piyasa fiyat 
araştırılması yapılmış ve aşağıdaki Tablo 4. te verildiği 

Kömür Fuel-Oil Doğal	Gaz

77,40 84,58 73,98

1,40 10,90 24,57

1,00 4,00 -
8,00 - -
7,00 - -
29	600 39	220 49	085

1,64 5,50 -
1,40	-	2,00 1,20	-	1,30 1,05	-	1,10

Isıl	Değeri	kj/kg

Baca	Gazındaki	SO2	Oranı	(ppm)

Hava	Fazlalığı

Tablo	4.	Isıtma	Amaçlı	Kullanılan	Yakıtların	Kıyaslanması

Karbon	Oranı	(%)

Hidrojen	Oranı	(%)

Kükürt	Oranı	(%)

Kül	Oranı	(%)

Nem	Oranı	(%)
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gibi bulunmuştur. 
 Yapılan hesaplar sonucunda görülmektedir ki 

konutlarda kömür, elektrik ve doğal gazın enerji kaynağı 
olarak kullanıldığı senaryolarda doğal gazın kömüre 
kıyasla %50 daha ucuz olduğu, elektrikten ise %75 daha 
ucuz olduğu görülmektedir. Böyle bir tasarruf bir aileye 
2018 yılı asgari ücreti olan 1603 TL’nin 1,5 katı ile 4 katı 
arasındaki miktarda para tasarrufu etmesini 
sağlayabilmektedir.  

 
Tablo 5. Dört kişilik bir konutun yıllık yakıt gideri 
kıyaslama tablosu 
Senaryo 1;  
Yakıt: Kömür + Mutfak Tüpü / Yıllık 

Gider Miktar-
Birim 

Maliyet 
(TL) 

Toplam 
(TL) 

Isınma Amaçlı 
Kömür 

2,5 Ton 1.011 2.529 

Sıcak Su + 
Mutfak 

Kullanımında 
Tüp 

12 Adet 85 1.020 

Toplam Maliyet 3.549 
Senaryo 2;  
Yakıt: Elektrik + Mutfak Tüpü / Yıllık 

Gider Miktar-
Birim 

Maliyet 
(TL) 

Toplam 
(TL) 

Isınma Amaçlı 
Kömür 

15.120 Kwh 0.2309 3.491 

Sıcak Su + 
Mutfak 

Kullanımında 
Tüp 

12 Adet 85 1.020 

Toplam Maliyet 4.511 
Senaryo 3;  
Yakıt: Doğal Gaz / Yıllık 

Gider Miktar-
Birim 

Maliyet 
(TL) 

Toplam 
(TL) 

Isınma Amaçlı 
Kömür 

2.000 sm3 1,123 2.246 

Sıcak Su + 
Mutfak 

Kullanımında 
Tüp 

120 sm3 1,123 134 

Toplam Maliyet 2.380 
*Mersin İli fiyatları baz alınmıştır (vergiler hariç). 
 

5. Erdemli İlçesi Örneği 
 

Elde edilen hesaplamalar sonucu verileri ile Erdemli 
İlçesi günümüz ve gelecekteki nüfus projeksiyonları 
verilerilerine dayanarak, ilçeye doğal gaz kullanımının 
başlaması ile elde edilecek tasarruf miktarı 
hesaplanmıştır. 

Erdemli İlçesi, Mersin İl’inin batı kısmında; nüfus, 
mevcut ve geleceğe yönelik sektörel yatırımların ( tarım, 
turizm, eğitim, ulaşım, sanayi, enerji vb.) yüksek olduğu 
bir yerleşim yeridir. Erdemli İlçesi haritası Şekil 2. de 
verilmiştir.  

 Erdemli İlçesinde 71 mahalle bulunmaktadır. Bu 
mahallenin sadece 23 tanesi deniz kıyısında ve birbirine 

yakın olsa da, yapılaşmanın ve sektörel faaliyetlerin bu 
mahallelerde yoğunlaşması sebebi ile ilçe nüfusunun 
%90’ı bu 23 mahallede yaşamaktadır. Dolayısı ile doğru 
projelendirme çalışması ile birlikte İlçe’nin yoğun 
kesimine doğal gaz ulaştırılması mümkün olmaktadır.  

İçişleri Bakanlığı Nüdus Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan elde edilen 
verilere göre yaklaşık 140 000 kişinin yaşadığı Erdemli 
İlçesi’nde 84495 konut ve 7258 yazlık bulunmaktadır.   

 
Şekil 2. Erdemli İlçesi haritası 
 

 Çalışmanın geri kalanında sadece konutların sayısı 
kullanılmış ve ilçe nüfusunun %90’ı merkezde yaşadığı 
için bu konut sayısının %90’ı üzerinden hesaplamalar 
yapılmıştır.   

 Mevcut veriler ışığında hane hane elektrik ve kömür 
yakıtı kullanım sayılarına ulaşma imkanı olmadığı için 
hesaplamalar sırasında konutların doğal gaz kullarak elde 
ettiği kârı ifade etmek amacıyla doğal gaz dışındaki yakıt 
maliyeti elektrik ve kömür maliyetlerinin ortalaması 
alınarak elde edilmiştir. Bunu ifade eden denklem 
aşağıdaki gibidir; 

Doğal Gaz Kullanım Kârı: (Kömür Maliyet + Elektrik 
Maliyet)/2 – Doğal Gaz Maliyet 

Tablo 4’te de ifade edilen sonuçlar kullanıldığında bir 
konutun doğal gaz kullanarak elde ettiği kâr ; 

Yıllık Kâr: (4511 + 3549)/2 – 2380 = 1650 TL olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç günümüzde asgari ücretle 
çalışan bir işçinin aylık maaşının biraz fazlasına denk 
gelmektedir.  

 Erdemli İlçesi’nde bulunan 84495 konut’un %90’I 
76045’e denk gelmektedir. Yukarıda bir konut için 
hesaplanan kâr miktarı tüm konut sayısı ile çarpılacak 
olursa ilçenin toplam yıllık kârı: 76045 * 1650 = 
125.474.250 TL’e denk gelmektedir. Bu değer Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık bütçesinin %7’sina 
tekabül etmektedir. Bu değer aynı zamanda Erdemli 
İlçesi’ne hizmet için ayrılan bir yıllık bütçesine denk 
gelmektedir.  
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Bununla birlikte yapılan  nüfus projeksiyonlarında ilçe 
nüfusunun hızlı bir şekilde artacağı görülmektedir. Bu 
bağlamda 5 ayrı nüfus projeksiyon yöntemi (iller bankası, 
geometrik artış, aritmetik artış, üstel yöntem, bileşik faiz 
yöntemi)  ile hesaplanıp ortalaması alınarak  ilçenin 
yıllara göre artış miktarları Tablo 5 te verilmiştir. 

 
Tablo 6. 5 ayrı metodun ortalaması alınarak hesaplanan ilçe 
nüfusunun yıllara göre dağılımı 

YIL NÜFUS 

2015 135 356 

2020 148 095 

2030 177 266 

2040 212 572 

2050 256 143 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere ilçe nüfusu 
önümüzdeki iki yıl içerisinde %6, on yıl içerisinde ise 
%25 artması beklenmektedir. Bu hızla büyüyen bir 
ilçenin temel ihtiyaçlarını minimum maliyet ve 
maksimum konfor ile sağlanması adına ayrıca temiz hava 
sahasına sahip bir Erdemli için doğal gaz kullanımın 
dikkat çeken bir seçenek olduğu görülmektedir.  

Doğal gaz temini yukarıdaki bölümlerde söylenildiği 
üzere hem çevresel hem de konutlarda ekonomik fayda 
sağlamasının yanı sıra ilçenin diğer potansiyellerine 
gereken hizmet ve desteği sağlayabilecektir. Bunlardan 
biri de Erdemli İlçesi’nin sera tarımında aldığı roldür. 
Örtü altı tarım alanının 50 bin dönüme ulaştığı bölgede 
ısıyı doğal gaz ile sağlamak tüm çiftçilerin ve ilgili 
kuruluşların işini kolaylaştıracaktır.  Ayrıca bölgeye 
kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgeleri’nin en 
önemli ihtiyaçlarından biri olan doğal gaz karşılanmış 
olacaktır.  
 
6. Genel Değerlendirme 

 
 Geçmiş yıllarda müstakil ilçe olarak anılan Erdemli 

6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte büyükşehir 
ilçesine kavuşmuş, 50 bin olan nüfusu 140 bin e çıkarak 
nüfusu neredeyse 3 kat, yüz ölçümü ise 68 kat 
büyümüştür. Yaz mevsiminde turizm etkisi ile nüfusu 3 
kat artan ilçenin D-400 karayolu bağlantısı ile birlikte 
lojistik bir önem taşımaktadır. Ayrıca tarımsal 
faaliyetlerde başarılı bir yönetim sürdüren ilçe 
Türkiye’nin yıllık limon ihtiyacının %60’ını 
karşılamaktadır. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı 
potansiyeli yüksek olan ve her geçen gün büyüyen bu 
ilçenin bazı ihtiyaçları da ortaya çıkmaktadır. Bu 
ihtiyaçlardan biri de doğal gaz hizmeti olduğu 
görülmektedir.  

 Mevcut durumda komşu ilçe Mezitli’de verilen doğal 
gaz hizmetinin Erdemli’de olamamasının en temel sebebi 
ihale sahibi dağıtım firmasının lisans alanının Erdemli 
sınırında bitmesidir. Aksi halde T.C. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu’nca yayınlanan Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 36. Madde 
kapsamında “Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında 
bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım 
şebekesine bağlamakla yükümlüdür.” İbaresi yer 
almaktadır. Bu sebeple burada Erdemli İlçesi’ne doğal 
gaz boru hattının taşınması hususunda yapılması gereken 
BOTAŞ ile gerçekleştirilecek ilişkiler ile boru hattının 
Erdemli’ye taşınmasıdır.  
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Özet 

 
 Dünya mutfağında önemli bir yeri olan kurbağa eti gereksiniminin karşılanabilmesi amacıyla 1900’lü yılların 
başından beri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Doğadan yakalanan kurbağa üretim miktarı çok daha yüksek olsa da, ülkemiz 
doğal habitatında mevcut bazı tüketilebilir kurbağa türlerinin ekstansif ve yarı entansif yetiştirilciliği son yıllarda bazı 
özel şirketlerce yürütülmektedir. Bu araştırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mersin ili Aydıncık Tarım İlçe 
Müdürlüğü sorumluluğundaki entansif kurbağa yetiştiricilik tesisinde yürütülmüştür. Tesisten 30.03.2017 ve 12.10.2017 
tarihleri arasında toplam 30 adet su, 8 adet yem ve 339 adet kurbağa örneği alınmıştır. Kurbağaların başkalaşım 
evrelerine göre alınan örneklere bazı mikrobiyolojik analizler ve antibakteriyel ilaç duyarlılık testleri yapılmıştır. 
Bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu klasik teknikler ve VITEK-2 kompakt sistemi kullanılarak yürütülmüştür. 
Toplam 72 adet izolatın antibakteriyel duyarlılık testi Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemine göre yapılmıştır. Araştırma 
bulgusu olarak 32’si Gram negatif basil, 9’u Gram pozitif basil, 9’u Gram pozitif kok ve ikisi mantar olmak üzere 
toplam 52 türe ait 243 adet izolat saptanmıştır. Bu izolatların 61’i (% 25,1) toplam 30 adet suyun 25’inde (% 83,3); 
173’ü (% 71,2) toplam 76 adet kurbağa numunesinin 66’sında (% 86,8) ve 9’u (% 3,7) 8 adet yemin 5’inde (% 65) ayırt 
edilmiştir. İzole edilen 2 adet mantar küflü bir yem örneğinde saptanmıştır. Yapılmış olan literatür taramalarına göre, 
kurbağa çiftliği su ve kurbağa örneklerinde ilk defa bildirilen 13 adet Gram negatif basil, 6 adet Gram pozitif basil ve 8 
adet Gram pozitif kok tespit edilmiştir. Sonuç olarak, su, yem ve kurbağa örneklerinde kurbağa ve insan sağlığı için risk 
oluşturabilecek fırsatçı patojen bakterilerin varlığı ortaya konulmuştur. Ülkemizde entansif yetiştiriciliği yapılan 
kurbağaların hastalıkları ile ilgili temel araştırma niteliğinde olan bu çalışma, daha ileri araştırmalar yapılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Bakteri, Kurbağa hastalıkları, Kurbağa yetiştiriciliği, Ova kurbağası (Pelophylax ridibundus) 

 
BACTERIAL AGENTS OF MARSH FROG (PELOPHYLAX RIDIBUNDUS, 

PALLAS 1771) RANICULTURE IN TURKEY 
 

Abstract 
 

In order of the leap in demand for frog meat, which is an important part of the world cuisine, breeding has been 
carried out since 1900's. In our country, although the amount of frog production obtained from nature is much higher, 
the extensive and semi-intensive cultivation of some of the consumable frog species of the natural habitat has been 
conducted in recent years by some private companies. This research was carried out in the intensive frog farming 
facility under the responsibility of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Aydıncık Agricultural District 
Directorate of Mersin Province. A total of 30 water, 8 feeds and 339 frog samples were collected between 30.03.2017 
and 12.10.2017. Some microbiological analyzes and antibacterial drug susceptibility tests were carried out on the 
specimens obtained according to the metamorphosis stages of the frogs. Isolation and identification of the bacteria were 
carried out using conventional techniques and the VITEK-2 compact system. The antibacterial susceptibility test of 72 
isolates was performed according to Kirby-Bauer disc diffusion method. As the results of this study, 243 isolates 
belonging to 52 different species were detected, 32 of which were Gram negative bacilli, 9 were Gram positive bacilli, 9 
were Gram positive cocci and two were fungi. Of these isolates, 61 (25.1%) were in 25 (83.3%) of the total 30 water, 
173 (71.2%) were identified in 66 (86.8%) of 76 frog specimens, and 9 (3.7%) isolates from 5 feeds of total 8 (65%). 
Two isolated molds were found in one moldy feed sample. To the best of our knowledge, according to the literature 
reviews, 13 Gram negative bacilli, 6 Gram positive bacilli and 8 Gram positive cocci were detected for the first time in 
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water and frog specimens of frog farms. As a conclusion, the presence of opportunistic pathogenic bacteria in the water, 
feed and frog specimens, which could pose risk for frogs and human health, has been documented in the frog farm in 
Mersin. This study, which is a basic research about the diseases of intensive reared frogs in our country, reveals that 
further researches are needed. 
 
Keywords: Bacteria, Frog disease, Marsh frog (Pelophylax ridibundus), Raniculture 

 

1. Giriş 

Avrupa gastronomisine 16. yüzyılda giren kurbağa eti 
birçok dünya mutfağında yerini almış, gıda değeri yüksek 
bir besin kaynağıdır. Gıda dışında evcil hayvan, eğitim ve 
araştırma aracı olarak da önemli olan kurbağaların tüm 
organ ve dokuları farklı sanayi kollarında 
değerlendirilmektedir [1]. 20. yy.’ın başına kadar 
doğadan yakalanan kurbağalar, günümüzde, özellikle 
Amerika boğa kurbağası (Lithobates catesbeiana) Güney 
Amerika ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde başarıyla 
yetiştirilmektedir [2]. Ülkemizde kurbağalar, bazı Avrupa 
ülkelerinin talebi nedeniyle uzun yıllardır doğadan 
yakalanmaktadır [3, 4]. Artan talep ve doğal kaynakların 
azalması, son yıllarda bazı özel ve resmi kurumları 
kurbağa yetiştiriciliğine yöneltmiştir. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Mersin İli Aydıncık 
Tarım İlçe Müdürlüğü sorumluluğundaki entansif 
kurbağa yetiştiriciliği projesi esnasında ise birçok yapısal, 
teknik ve sağlık sorunlarıyla karşılaşılmıştır.  

Tüm canlılarda olduğu gibi, gerek yaban ve gerekse de 
yetiştiriciliği yapılan kurbağaların birçok enfeksiyöz ve 
enfeksiyöz olmayan hastalığı bulunmaktadır. Özellikle 
dar bir alanda çok sayıda canlının birarada bulunduğu 
yetiştiricilik koşullarında ortaya çıkan hastalıklar yoğun 
ölümlere, verim ve ekonomik kayıplara yol 
açabilmektedir. Sucul canlılar, uygun olmayan çevresel 
koşullarda strese, dolayısıyla bağışıklık sistemi 
baskılanmalarına, böylece de içinde bulundukları ortamın 
ve kendi normal mikrobiyotalarında [5, 6, 7, 8, 9] yer 
alan fırsatçı patojenlere maruz kalabilmektedirler. 
Kurbağaların enfeksiyöz hastalıklarını paraziter, fungal, 
viral ve bakteriyel etkenler oluşturmaktadır. En çok 
bilinen bakteriyel hastalıkları dermatoseptisemi (kızıl 
bacak hastalığı), flavobakteriozis, streptokokkozis, 
mikobakteriozis ve klamidiozis’tir [10, 11]. Bu 
hastalıklara neden olan birçok bakteriyel etken yabani 
[12] ve yetiştiriciliği yapılan [1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21] birçok kurbağa türünde ve su örneklerinde [9, 
22] bildirilmiştir. Ancak, yapılmış olan kaynak 
taramalarına göre Pelophylax spp. hastalıkları ile ilgili 
herhangi bir yayına rastlanılamamıştır.  

Viral hastalıklar, ağır seyreden ve ilerlemiş olgular 
hariç, enfeksiyöz hastalıkların ilaçlarla tedavisi 
mümkündür. Bakteriyel hastalıklarda başarılı tedavi 
sonuçlarının elde edilebilmesi, gereksiz ve yanlış ilaç 
uygulamalarının önüne geçilebilmesi, doğanın ve insan 

sağlığının ilaç kalıntı sorunlarından korunabilmesi ve 
ilaçlara dirençli bakteri sorunsalının önüne geçebilmek 
için antibakteriyel ilaç duyarlılık testlerinin yapılması bir 
zorunluluktur. Kurbağalarda izole edilmiş olan birçok 
bakteriye karşı yapılmış olan antibakteriyel ilaç duyarlılık 
testleri neticesinde farklı oranlarda duyarlılıklar 
bildirilmiştir [8, 15, 20, 21, 23]. Antibiyogram neticesinde 
elde edilen antibakteriyel dirençlilik oranlarını çoklu 
antibiyotik direnç (Multiple Antibiotic Resistant, MAR) 
endeksi ile değerlendirmek mümkündür. MAR endeks 
değeri ≤0,2 tedavilerde nadiren kullanılan veya hiç 
kullanılmayan ilaçları belirtirken, ≥0,2’den daha büyük 
değerler bu antibakteriyellere yüksek oranda maruz 
kalındığını göstermektir [8]. Bazı araştırıcılar 
yetiştiriciliği yapılan Amerika boğa kurbağası [8, 23] ve 
doğadan yakalanan bazı kurbağa türlerinden [6, 7] izole 
edilmiş olan bakterilerin MAR endekslerini 
bildirmişlerdir.  

Yapılmış olan kaynak taramalarına göre, ülkemizde 
bugüne kadar başarılı bir yerel kurbağa türü entansif 
yetiştiriciliğinin bulunmadığı ve hastalıklarının ele 
alınmadığı anlaşılmıştır. Yürütülmüş olan bu araştırma ile 
Aydıncık örneği bazında bu sorunsallara katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır. 
 
2. Materyal ve Metot 
2.1 Kurbağa, su ve yem örnekleri 

Örnekler GTHB Mersin İli Aydıncık İlçe Müdürlüğü 
‘Entansif kurbağa yetiştiriciliği projesi” tesisisinden 
temin edilmiştir. Başkalaşım geçirerek gelişen 
kurbağaların 10 ayrı aşamasını kapsayan örnekler 30 
Mart-12 Ekim 2017 tarihleri arasında sekiz defada 
alınmıştır (Tablo 1).  

Örnekler rastgele örnekleme yöntemine göre 
seçilmiştir. Tüm örneklemeler 2 paralelli yapılmış, ancak 
anaç kurbağalardan tek bir havuzdan 10 adet kurbağa 
seçilmiştir. Bu anaçlardan elde edilen yumurtalar iki ayrı 
kaba alınarak, larval dönemin başlamasıyla birlikte tüm 
başkalaşım süreçlerinde iki ayrı havuzda tutulmuşlardır. 
Hastalık görülen havuzlardan ayrıca hasta birey ve su 
örnekleri de alınmıştır. Kurbağa örnekleri canlı olarak 
falültemiz laboratuvarına nakledilmiştir. Su örnekleri (30 
adet) de kurbağaların başkalaşım basamaklarına göre ana 
su girişinden (çeşme suyu), kap ve havuzlardan usulüne 
uygun olarak steril şişelere 1 L alınmıştır. Kurbağaların 
beslenmesinde kullanılan pelet ve toz yemlerden 100’er 
gramlık 8 adet örnek temin edilmiştir. Tüm örnekler 
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uygun koşullarda MEÜ. Su Ürünleri Fakültesi Balık 
Hastalıkları Laboratuarı’na getirilerek aynı gün işleme 
alınmıştır.  

 
2.2 Kurbağa örneklerinde dış muayene, tartım, 
dezenfeksiyon, ötenazi ve otopsi uygulamaları 

Toplam 339 adet olan kurbağa örnekleri herhangi bir 
işleme tabi tutulmadan önce dış bulgular yönünden 
incelenmiş, boy ve ağırlıkları ölçülmüştür (Tablo 1). 

Yumurta, embriyo, besin keseli larva, yemlenen larva, 
arka bacaklı iribaş, dört bacaklı iribaş ve genç kurbağa 
örnekleri mikrobiyolojik çalışmalar öncesinde 400 ppm 
povidin/iodin solüsyonuna 15 dakika tabi tutarak 
dezenfekte edilmiştir [24]. Anaç ve genç erişkin kurbağa 
örneklerinin karın yüzeyleri silindikten sonra alevle 
sterilize edilmiştir.  

Ötenazi fenoksietanolün (5 mL/L) suya eklenmesi ile 
yapılmıştır [25]. Kurbağa örnekleri usulüne uygun 
disekte edilerek [26] normal olmayan bulgular 
kaydedilmiştir. 

 
2.3 Bakteri izolasyonu 

Tüm mikrobiyolojik analizler hijyenik kurallara 
uyularak bilinen klasik yöntemlere göre 
gerçekleştirilmiştir [24, 27, 28]. Su, yem ve kurbağa 
örneklerinden Gram negatif ve Gram pozitif bazı 
bakterilerin izolasyonu yapılmıştır. Yemler mantar 
yönünden kontrol edilmiştir. 

Bakteri izolasyonu için Trypticase Soy Agar (TSA; 
Merck) ve Tryptone Yeast Extract Salts (TYES) Agar 
[24], mantar için Sabouraud Dextrose Agar (SDA; 
Merck) kullanılmıştır. İnkübasyon TSA ve SDA’da 
30°C’de 48-72 saatte; TYESA’da 15°C’de 5-7 günde 
gerçekleştirilmiştir. Besiyerleri üzerinde üreyen renk ve 
şekil yönünden farklı koloniler tespit edilerek 
subkültürleri yine aynı besiyeri, süre ve sıcaklıklarda 
yapılmıştır. TYESA’da üreyen sarı koloniler seçilmiştir. 
İzolatlara Gram testi, oksidaz, katalaz, hareket testleri, 
bakteri şekli ve saflık kontrolü yapılmıştır. Hareket testi, 
bakteri şekli ve saflık kontrolü natif muayeneyle lam-
lamel arasında faz-kontrast mikroskopta (Nikon 80i) 
gerçekleştirilmiştir. İzolatlar identifikasyon işlemleri 
yapılıncaya kadar % 15 G-NB veya % 15 G-TYESA’da -
20°C’de muhafaza edilmiştir.  

Su ve yem örneklerinin ekimleri peptonlu su (PS) ile 
uygun dilüsyonlar hazırlanarak besiyerlerinin yüzeyine 
0,5 mL yayılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Anaç, yumurta 
ve embriyo A ve B kapları, A ve B havuzları ve hastalık 
durumunda araştırma kapsamı dışındaki havuzlardan (C, 
D ve E) alınan kurbağa örneklerinden ekimler örnek 
gruplarına göre yapılmıştır. Yumurta (Y0), embriyo (A1, 
B1, E3) ve besin keseli larva örneklerinin (A2, B2, A3, 
B3) her grubu birer numune; iç organları ayırt 
edilemediğinden yemlenen larva (A4, B4), bacaksız 

iribaş (A5, B5, B6), arka bacaklı iribaş (A6, B7), dört 
bacaklı iribaşlar (A6, B7, A8, B8) ve genç kurbağa (A8, 
B8) örneklerinin iç organları çıkarılıp baş ve gövdeye 
ayrılarak her grup ikişer numune; genç erişkin kurbağa 
(A9, B9) ve anaç (A) örneklerinin tümünün karaciğer, 
akciğer, kan, dalak ve/veya lezyonları birer örnek olarak 
ele alınmıştır. Tek bir numune olarak işleme alınan 
örnekler aseptik koşullarda steril makasla homojenize 
edilmiştir. Böylece toplam 76 adet kurbağa numunesi 
çalışılmıştır. 

 
2.4 İzolatların klasik yöntemle identifikasyonu 

%15 G-NB ya da %15 G-TYESB’de muhafaza edilen 
izolatlar NB içinde 30°C’de 24-48 saat ya da TYESB’de 
17°C’de 3-5 günde canlandırılarak TSA ve TYESA’ya 
ekimleri yapılmıştır. Canlandırılan bakterilerin klasik 
yöntemle identifikasyonu için Gram testi, katalaz, 
sitokrom oksidaz, glikozun oksidasyon-fermentasyonu 
(O/F), hareket, metil kırmızısı (MR), Voges-Proskauer 
(VP), indol, Simon’s sitrat kullanımı, glikoz, laktoz ve 
sakkaroz’dan asit oluşumu, glikozdan gaz oluşumu, 
hidrojen sülfür varlığı, eskülin hidrolizi, lizin 
dekarboksilaz varlığı, fleksirubin testleri uygun 
besiyerleri ve ayraçlar kullanılarak yapılmıştır [24, 27, 
28]. İdentifikasyon besiyerleri TSA’da üreyen bakteriler 
için 30°C’de, TYESA’dakiler için 15°C’de 1-15 gün 
inkübe edilmiştir [27]. Biyokimyasal test sonuçları 
“Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology” [29] 
kitabındaki verilere göre değerlendirilmiştir. 

 
2.5 İzolatların VITEK sistemi ile identifikasyonu 

Klasik yöntemle tanımlanan kültürlerin 
identifikasyonları VITEK-2 kompakt sistemi 
(bioMerieux, Fransa) ile teyit edilmiştir. Gram negatif 
izolatlar için VITEK-2 GN, Gram pozitifler koklar için 
VITEK-2 GP ve Gram pozitif basiller için de VITEK-2 
BCL ID kartları kullanılmıştır. İşlemler ticari kitlerin 
tarifine uygun yürütülmüştür.  

 
2.6 Antibakteriyel ilaç duyarlılık testi   

Antibakteriyel ilaç duyarlılık testi Kirby-Bauer disk 
difüzyon yöntemine göre yapılmıştır [30]. Taze bakteri 
kültürlerinin FTS içindeki bakteri süspansiyonu 0,5 
McFarland bulanıklığına ayarlanıp Müller-Hinton agar 
üzerine yayarak inoküle edilmiştir. Antibakteriyel ilaç 
diskleri yerleştirildikten sonra inkübasyon 30°C’de 24-48 
saatte gerçekleştirilmiştir. Disklerin etrafındaki 
inhibisyon zon çapları ölçülerek hassas (H), az duyarlı 
(O) ve dirençli (D) olarak kaydedilmiştir. 

238



	
Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 

 http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TÜRKİYE 

	
 

	

Tablo 1. Kurbağa örneklerinin başkalaşım süreçlerine göre ağırlık ve boyları 
   Ağırlık (g) Boy (cm) 
 Başkalaşım  Min-Max Ortalama±SD Min-Max Ortalama±SD 
Tarih Süreci N   BS BB/BK BS BB/BK 
30.03.17 Anaç  10 18,23-46,37 37,77±7,91 6,0-8,8 15,0-18,5 7,18±0,60 16,67±1,0 
 Yumurta 26 ÖY ÖY - ÖY - 0,16  
 Embriyo1 52 ÖY ÖY - 0,2-0,45 - 0,32±0,08 
06.04.17 BKL-1  51 ÖY ÖY - 0,7-1,0 - 0,85±0,09 
 BKL-2  41 ÖY ÖY - 0,9-1,0 - 0,97±0,05 
20.04.17 YL 20 ÖY ÖY - 1,0-1,7 - 1,24±0,22 
 HL  20 ÖY ÖY - 0,6-1,6 - 1,02±0,24 
12.06.17 BI 18 ÖY ÖY - 1,5-4,1 - 2,59±0,66 
30.06.17  13 0,34-0,90 0,53±0,15 - 3,5-4,7 - 4,09±0,39 
30.06.17 ABI 13 0,99-2,21 1,5±0,4 - 4,8-6,5 - 5,57±0,6 
30.06.17 
12.07.17 
10.08.17 

DBI 19 0,53-1,90 1,16±0,41 - 3,0-6,5 - 4,7±0,94 

12.07.17 HI 6 0,66-2,60 1,64±0,89 - 4,0-6,5 - 4,88±1,18 
12.07.17 GK 9 0,39-0,92 0,67±0,19 1,5-2,0 3,5-5,0 1,8±0,2 4,37±0,52 
10.08.17  23 0,56-2,4 1,14±0,53 1,5-3,0 3,0-7,0 2,1±0,34 4,78±1,02 
12.10.17 GEK 14 4,46-40,20 16,75±9,16 3,5-7,5 9,0-16,5 5,33±0,96 12,8±2,09 
 HA 4 24,08-39,0 33,66±6,9 6,2-7,5 15,5-18,0 6,92±0,53 17,0±1,22 
 Toplam  339       

N: Örnek sayısı (A ve B havuzu toplamı) ÖY: Ölçüm yapılmadı BS: Burun-sakrum  
BB: Burun-bacak BK: Burun-kuyruk   Embriyo1: 4 günlük  BKL-1: 4 günlük besin keseli larva   
BKL-2: 8 günlük besin keseli larva  YL: Yemlenen larva  HL: Hasta larva, araştırma haricindeki havuzlardan  
BI: Bacaksız iribaş   ABI: Arka bacaklı iribaş DBI: Dört bacaklı iribaş  HI: Hasta iribaş, araştırma haricindeki havuzlardan 
GK: Genç kurbağa    GEK: Genç erişkin kurbağa HA: Hasta anaç, araştırma haricindeki havuzlardan 
 
 

Bu amaçla amoksisilin (AMX-10 µg), klindamisin 
(CC-2 µg), ofloksasin (OFX-30 µg), penisilin (P-10 µg), 
vankomisin (Va-30 µg) (BD BBL, ABD), doksisiklin (D-
30 µg), enrofloksasin (ENR-5 µg), eritromisin (E-15 µg), 
florfenikol (FFC-30 µg), gentamisin (GM-10 µg), 
linkomisin (L-2 µg), neomisin (N-30 µg), oksitetrasiklin 
(T-30 µg), streptomisin (S-10 µg), sulfametoksazol-
trimetoprim (SXT-23,75-1,25 µg) ve vankomisin (Va-30 
µg) (Bioanalyse, Türkiye) diskleri kullanılmıştır. 

 
2.7 MAR endeksi 

Test edilecek antibakteriyel ilaçlara karşı izolatların 
çoklu antibiyotik direnci (MAR, multiple antibiotic 
resistance) endeksi Krumperman’ın 1983’te bildirdiği 
formüle göre hesaplanmıştır [8]. MAR endeksi, söz 
konusu izolata dirençli olan antibakteriyel ilaç sayısı 
kullanılarak [MAR endeksi = X / (Y x Z)] formülüne göre 
hesaplanmaktadır. 

X:Antibiyotiklere dirençli bakterilerin toplamı; Y:Çalışmada 
kullanılan antibiyotiklerin toplamı; Z:İzolatların toplamı. 

 
2.8 İstatistiksel Analizler   

Araştırma kapsamında incelenecek olan kurbağa 
örnekleri sayıları Mead yöntemine göre hesaplanarak her 
grup için 10 olarak belirlenmiştir [31]. 

 
 

2.9 Referans suşlar 
Referans suş olarak Escherichia coli (ATCC 25922), 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212) ve Staphylococcus 
aureus (ATCC 25923) kullanılmıştır.   

 
3. Bulgular ve Tartışma 

3.1 Kurbağa örneklerinde mortalite, eksternal ve 
internal hastalık bulguları  

Kurbağa hastalıkları ile ilgili bu araştırmanın başlangıç 
noktasını Aydıncık Tarım İlçe Müdürülüğü’nün kurbağa 
yetiştiricilik projesi esnasında 2016 yılında 14-20 günlük 
yavrularda meydana gelen yoğun ölümler teşkil etmiştir. 
Nitekim 20.04.2017 örnekleme tarihinden altı gün 
öncesinde yavru havuzlarında başlayan ölümler 2-3 
haftalığa ulaşan tüm larvalarda devam etmiş, ölüm oranı 
% 80’i geçmiştir. Oysa D’Silva (2015), kurbağa 
yetiştiriciliğinde ekonomik olarak tolere edilebilir ölüm 
oranlarını yumurta aşamasında % 20, larval dönemde % 
10, genç birey aşamasında % 35 ve yağlanma aşamasında 
% 10 olarak bildirmiştir [32]. Ölümlerin yoğun olduğu 
havuzlarda yosunlaşma ve fitoplankton nedeniyle suların 
yeşillendiği ve özellikle öğleden sonraları su yüzeyinde 
hava kabarcıklarının arttığı ve ölen yavruların 
karınlarında hava kabarcıkları tespit edilmiştir (Şekil 1). 
Nitekim, Lutz ve Avery (1999) öğleden sonra meydana 
gelen alg fotosentezi ile ilişkili aşırı oksijen 
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doygunluğunun oluşturduğu gaz kabarcıklarının larvalara 
zararlı olduğunu bildirmişlerdir [33]. 

 

 
Şekil 1. Ondört günlük larva, karında hava kabarcığı, su 

içinde yüzerken (Özer, S.) 
 

Bacaksız iribaşlarda da karında şişkinlik olguları 
meydana gelmiştir (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Bacaksız iribaşta karında kişkinlik (Özer, S.). 

 
Ayrıca omurgada eğrilik gibi belirtilere sahip kurbağa 

yavruları nadiren de olsa görülmüştür (Şekil 3). 
 

 
Şekil 3. Dört bacaklı iribaş, omurga eğriliği (Özer, S.). 

 
Araştırma süresince anaçlarda nadir olarak hastalık 

bulgularına rastlanılmıştır. Eksternal olarak omurga 
eğriliği, zayıflık, bacaklarda incelme, özellikle 
ekstremitelerde irili ufaklı ülseratif yaralar, kızarıklık 

(Şekil 4, 5) gibi bulgulara ve bir kurbağanın göğsünün 
sağ tarafında bir kitleye (Şekil 5) rastlanılmıştır.  

 

 
Şekil 4. Omurga eğriliği, ekstremitelerde ülseratif yaralar, 
şişkinlik ve bacak kaslarında zayıflık (Özer, S.). 

 

 
Şekil 5. Ekstremitelerde ülseratif yaralar, bacaklarda 

incelme, sağ göğüste kitle (Özer, S.). 
 
İnternal olarak az sayıdaki kurbağada kaslarda 

kanamalar, bir kurbağanın göğsünün sağ tarafında bir 
kitle, ekstremitelerde ülseratif yaralar (Şekil 6, 7), 
bağırsakta anemi (Şekil 7), karaciğerde renk 
değişiklikleri (Şekil 7, 8) ve bağırsaklarda yangı 
(kızarıklık) (Şekil 8) tespit edilmiştir.  

 

 
Şekil 6. Ekstremitelerde ülseratif yaralar, sağ göğüste kitle, 

deri altı görünümü (Özer, S.). 
 

240



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

 
Şekil 7. Ekstremitelerde ülseratif yaralar, sağ göğüste kitle, 

karaciğer renginde koyulaşma,  bağırsaklarda anemi (Özer, S.). 
 

 
Şekil 8. Karaciğer renginde koyulaşma, bağırsaklarda yangı 

(Özer, S.). 
 
Kurbağaların üstünde en çok durulan hastalığı 

kızılbacak hastalığıdır. Bakteriyel dermatoseptisemi 
olarak da bilinen hastalıkta iştahsızlık, uyuşukluk, renkte 
açılma, peteşiyel kanamalar, ülserler, döküntüler, nekroz, 
şişlik, özellikle bacak derisinde hiperemi ve ülserler, 
derialtı ödem nedeniyle bacaklarda şişkinlik, iskelet 
kaslarında fokal kanamalar; assites, karaciğer ve dalakta 
büyüme, renk değişimi ve çoklu açık renkli odaklar; iç 
organlarda kanamalar gibi patolojik belirtiler 
bildirilmiştir [9, 10, 11, 34]. Araştırmada saptanan bazı  
semptomlar dermatoseptisemi bulgularını andırsa da, az 
sayıdaki yetişkin kurbağada görülmesi, bu tür bulguların 
başka hastalıklara da işaret edebileceği ve salgın şeklinde 
olmaması spontan gelişen durumlar olduğunu akla 
getirmektedir.  

 
3.2 Su, yem ve kurbağa örneklerinden izole edilen 
bakteriler  

Araştırma kapsamında incelenen tüm numunelerde 
32’si Gram negatif basil, 9’u Gram pozitif basil, 9’u 
Gram pozitif kok ve ikisi mantar olmak üzere toplam 52 
türe ait 243 adet izolat saptanmıştır (Ek 1). Bu izolatların 
61’i (% 25,1) toplam 30 adet suyun 25’inde (% 83,3); 
173’ü (% 71,2) toplam 76 adet kurbağa numunesinin 

66’sında (% 86,8) ve 9’u (% 3,7) 8 adet yemin 5’inde (% 
65) ayırt edilmiştir. İzole edilen 2 adet mantar küflü bir 
yem örneğinde saptanmıştır. Yapılmış olan literatür 
taramalarına göre, bu araştırmada kurbağalarda ilk defa 
bildirilen bazı bakteriler tespit edilmiştir:   

Gram negatif basiller (13 adet): Bordetella hinzii, 
Brevundimonas diminuta/vesicularis, Burkholderia 
mallei, Delftia (Comamonas) acidovorans, Morganella 
morganii, Providencia rettgeri, Pseudomonas 
mendocina, Rhizobium (Agrobacterium) radiobacter, 
Serratia fonticola, Ser. odorifera, Sphingomonas 
paucimobilis, Sphingobacterium thalpophilum, 
Stenotrophomonas maltophilia.  

Gram pozitif basiller (7 adet): Bacillus clausii, B. 
fortis, B. pumilus, B. smithii, B. subtilis/ 
amyloliquefaciens/atropha, Lysinibacillus sphaericus/ 
fuciformis.  

Gram pozitif koklar (9 adet): Aerococcus viridans, 
Enterococcus gallinarum, Granulicatella adiacens, 
Kocuria kristinae, K. rhizophila, K. rosea, Micrococcus 
luteus/lylae, Staphylococcus aureus ve Staph. equorum. 

 
3.2.1 Su örneklerinde saptanan bakteriler 

Su örneklerinde saptanmış olan toplam 61 adet izolatın 
çoğunluğunu Aeromonas hydrophila/caviae (7 adet), 
Chryseobacterium indologenes (5 adet), Sp. paucimobilis, 
Bacillus cereus/mycoides/thuringiensis, Aeromonas 
sobria (4 adet) ve Enterobacter asburiae (3 adet) teşkil 
etmektedir (Ek 1). Hacioglu vd. (2015) Pelophylax 
ridibundus, Mauremys rivulata ve Natrix natrix türü 
kurbağaların yakalandığı doğal alanlardaki su 
örneklerinde bizim bulgularımıza paralel A. 
hydrophila/caviae, Pseudomonas aeruginosa, Ps. 
fluorescens ve Shewanella putrefaciens; bulgularımızdan 
farklı olarak Actinobasillus sp., Burkholderia 
pseudomallei, Elizabethkingia meningoseptica, 
Enterobacter gergoviae, Escherichia coli, Klebsiella 
oxytoca, Moroxella sp., Pasteurella multocida, Serratia 
liquefasciens, Ser. rubidaea ve Vibrio carchariae 
saptamışlardır  [7].  
 
3.2.1.1 Çeşme suyu izolatları 

Çeşme suyu örneklerinde 14 farklı türden 17 adet 
izolat saptanmıştır. Tesise gelen kaynak suyunun 
kurbağalar ve insanlar için fırsatçı patojen olabilecek 
bakterileri barındırdığı görülmektedir (Ek 1). Avrupa 
Birliği İçme Suyu Yönergesi (98/83/EC) [35] ve ‘İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne (2013) [36] göre, 
içme sularında P. aeruginosa bulunmamalıdır. 
Pseudomonaslar insanlarda göz, kulak, idrar yolu, yanık 
ve yara enfeksiyonları, menenjit, bronşit, osteomiyelit ve 
septisemi olgularında bildirilmiştir. Hayvanlarda da P. 
aeruginosa’nın mastitis, artiritis, enteritis, pneumonia, 
peritonitis ve ürogenital sistem infeksiyonlarına neden 
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olduğu bilinmektedir [37]. Ancak, Hardalo ve Edberg 
(1997), P. aeruginosa’nın doğada yaygın olarak 
bulunduğunu, insanlarda sadece bazı risk gruplarında 
hastalık oluşturabildiğini, o nedenle standartlara 
eklemenin gerekli olmadığını savunmuşlardır [38]. Bu 
bakterilerin hem kurbağa örneklerinde, hem de havuz 
sularında bulunması kaynağının çeşme suyu olduğunu 
göstermektedir. Her ne kadar sağlık riski konusunda fikir 
birliği olmasa da, işletme çalışanlarının bu suyu 
içmemelerinde faydalar olduğu görünmektedir.  

 
3.2.1.2 Kurbağa örnekleri havuz suyu izolatları 

Anaçlardan genç erişkin kurbağa aşamasına kadar tüm 
havuz suyu örneklerinde 34 bakteri türüne ait toplam 44 
adet izolat tespit edilmiştir (Ek 1). Yumurta kapları su 
örneklerinde bakteri izole edilememiştir. Hasta larva 
havuzu ve genç erişkin kurbağa havuz sularında saptanan 
Citrobacter freundii’yi aynı havuzlardaki kurbağa 
örneklerinde de görmek mümkündür. Bu bakterinin 
sadece bu havuzlarda görülmesi, etkenin kurbağa 
kaynaklı olduğunu göstermektedir. Citrobacter spp., 
önceki çalışmalarda yetiştirilen Lithobates 
catesbeianus’un bağırsak mikrobiyotasında [5], hasta 
Rana dybowskii’nin iç organlarında [17] ve kızıl bacak 
hastalığı etkeni olarak bildirilmiştir [19]. Bu durum, 
etkenin kurbağalar için fırsatçı patojen olabileceğini akla 
getirmektedir. Sucul çevrenin doğal bir üyesi olan 
aeromonaslar [29] da önceki çalışmalarda, özellikle kızıl 
bacak hastalığı olmak üzere, kurbağaların birçok hastalık 
olgusunda bildirilmiştir [8, 9, 14, 15, 16, 18]. 
Edwardsiella tarda [27] ise izole edildiği havuz 
sularındaki genç ve genç erişkin kurbağalarda da 
bulunmuştur. Genç erişkin havuzunda belirlenen 
Salmonella spp.’nin de E. tarda gibi kurbağa kaynaklı 
olduğu görülmektedir. İçinde canlıların olduğu sularda 
bakteri çeşitliliğinin çok olması beklenebilecek bir 
durumdur. Ancak, bu bakterilerin kurbağa sağlığı üzerine 
etkileri araştırılmalıdır. 
 
3.2.2 Yem örneklerinde saptanan bakteriler 

Toplam 8 adet yemin dördünde 5 tür bakteriye ait 7 
adet izolat ayırt edilmiştir (Ek 1). İşletme çalışanlarının 
özel üretimi olan pelet yemler oldukça tozlu ve bakımsız 
bir odada, üstleri açık, uygun olmayan koşullarda 
muhafaza edilmektedir. İlk örneklemede alınan yem 
örneğinde kanlı TSA’da üreyen mantar kolonileri SDA’a 
subkültür yapılmış, Cladosporium spp. (Şekil 9)  ve 
Penicillium spp. (Şekil 10) olarak tanımlanmıştır. Her iki 
türün de doğada, kapalı ortamlarda, bitkilerin üzerinde, 
suda, her yerde çok yaygın olarak bulunduğu 
bildirilmiştir [39, 40]. Genel olarak bitki bozunumlarına 
neden olan Cladosporium spp.’nin bazı türlerinin insan 
patojeni [39]; penisilin üreten mantar olarak bilinen 
Penicillium spp.’nin bazı türlerinin bağışıklık sistemi 

sorunu olan bireylerde enfeksiyonlara yol açabildiği, bazı 
türlerinin ise kanserojen ve nefrotoksik etkili mikotoksin 
ürettiği bildirilmiştir [40]. Küflü yemde mikotoksin 
analizi de yapılmış, ancak bulunamamıştır (GTH 
Bakanlığı, Gıda Kontrol Laboratuvarı, Mersin). Bu 
mantarların kurbağalardaki etkisi ise bilinmemektedir. 
Yemlerde üreyen Klebsiella pneumoniae ozaenae dört 
bacaklı iribaş, Pantoea spp. larva havuz suyu; B. 
cereus/mycoides/thuringiensis yemlenen larva, iribaş, 
genç kurbağa ve erişkin genç kurbağalarda ve çeşme, 
yemlenen larva, iribaş ve hasta iribaş havuzları su 
örneklerinde; B. clausii besin keseli larva ve B. smithii de 
genç erişkin kurbağa örneklerinde de saptanmıştır. Bu 
veriler, bu bakterilerin yem kaynaklı olabileceği fikrini 
desteklemektedir.  

 

 
Şekil 9. Cladosporium spp. (DIC mikroskopi, lakto fenol 

pamuk mavisi boyama). 
 

 
Şekil 10. Penicillium spp. (DIC mikroskopi, lakto fenol 

pamuk mavisi boyama). 
 

3.2.3 Kurbağa örneklerinde saptanan bakteriler 
Araştıma kapsamına alınan tüm kurbağa örneklerinde 

saptanmış olan bakteri türlerini kurbağaların gelişim 
basamaklarına göre Ek 1’de görmek mümkündür. 

Anaçlarda herhangi bir hastalık bulgusuna 
rastlanılmamıştır. On adet anaç kurbağanın 7’sinin 
karaciğer, akciğer, dalak, kan ve/veya lezyonlardan 
saptanan 24 adet izolat 7 adet bakteri türünü 
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kapsamaktadır. Anaçlarda saptanmış olan Sphingomonas 
paucimobilis’in anaç havuzu suyunda da tespit edildiği 
görülmektedir.  

Bir yumurta ve üç embriyo örneklemesinde 8 adet 
bakteri izole edilmiştir.  

Besin keseli ve yemlenen besin keseli larva 
örneklemesinde saptanan 8 adet izolat da 6 türe aittir. B. 
subtilis/amyloliquefaciens/atropha larvaların havuz 
suyunda da saptanmıştır.  

Yemlenen larvalarda 8 türe ait 13 adet izolat tespit 
edilmiş olup, bunların üçü sağlıklı bireylerden (A ve B 
havuzları), 10’u hasta larvalardan (C ve D havuzları) 
ayırt edilmiştir. Delftia acidovorans, Shewanella 
putrefaciens ve Sp. paucimobilis sağlıklı bireylerde de 
görülürken,  hasta larvaların baş örneğinde Enterococcus 
gallinarum,  gövde örneklerinde Brevundimonas 
diminuta/vesicularis ve A. hydrophila/caviae de 
saptanmıştır. Ayrıca, A. hydrophila/caviae ve Sp. 
paucimobilis bu larvaların havuz suyunda da tespit 
edilmiştir. 

Bacaksız iribaşların baş örneklerinde 6 farklı türden 7 
adet belirlenmiştir. Bacillus megaterium bacaksız iribaş 
havuz suyunda da saptanmıştır. 

30.06.17 tarihinde yapılan iribaş örneklemelerinde aynı 
havuzda bacaksız, arka bacaklı ve dört bacağı da olan 
iribaşların olduğu görülmüştür (Tablo 1). Bunun nedeni, 
işletme çalışanlarının larval dönemdeki ölümler sebebiyle 
havuzlara yeni larvalar eklemeleridir. Bu iribaşların baş 
ve gövde örneklerinde üreyen 14 adet bakteri izolatının 9 
türe ait olduğu anlaşılmıştır. Aerococcus viridans, Sp. 
paucimobilis ve B. cereus/mycoides/ thuringiensis aynı 
tarihli çeşme suyunda da belirlenmiştir. İribaşların gövde 
ve/veya başında saptanan A. hydrophila her iki iribaş 
havuz suyunda da tespit edilmiştir. Ayrıca yemde 
saptanmış olan B. cereus/mycoides/thuringiensis ve 
Klebsiella pneumoniae ozaenae izolatlarını iribaşlarda da 
görmek mümkündür. K. pneumonia’nın Litoria ewingii 
türü kurbağalarda deride hemoraji, ülser ve karında 
kızarıklık oluşturduğu bildirilmiştir [12].  

12 Temmuz 2017 örneklemesinde de 3 farklı gelişme 
basamağındaki iribaşların baş ve gövde örnekleri alınmış 
ve 8 türü içeren 15 adet izolat izole edilmiştir. Bir arka 
bacaklı iribaş örneğinden farklı 3 adet, iki dört bacaklı 
iribaş örneğinden 4 farklı türde 6 adet, iki genç kurbağada 
farklı 3 adet ve bir hasta iribaşta 2 adet farklı izolat tespit 
edilmiştir. B. cereus/mycoides/thuringiensis çeşme ve 
havuz suyunda da saptanmıştır. Hasta bacaksız iribaşta 
belirlenen B. cereus/mycoides/thuringiensis ve M. 
luteus/lylae diğer sağlıklı bireylerde de görülmektedir. C. 
freundii’nin havuz gübrelemesinin ardından ilk defa 
görülmesi dikkat çekicidir. Nitekim doğada yaygın olarak 
bulunan bu etken, insan ve hayvanların dışkılarında 
bulunan koliform bakterilerden biridir [29]. 

Ağustos (10.08.17) örneklemesinde de dört bacaklı 
iribaş ve genç kurbağalardan 7 türü kapsayan 46 adet 
izolat belirlenmiştir. Bu analizlerde A havuzu 
örneklerinde E. tarda, B havuzunda ise C. freundii baskın 
tür olarak saptanmıştır. Yayın ve yılan balıklarının 
edwardsiellozis etkeni olan E. tarda zoonotik bir etken 
olup, insan, diğer memeliler, sürüngenler ve amfibilerde 
de enfeksiyonlara neden olabildiği bildirilmiştir. Etken, 
insan ve hayvanların dışkısında da bulunmaktadır [29]. 
Etkeni havuz suyunda da görmek mümkündür.  

On adet genç erişkin kurbağanın karaciğer, akciğer 
ve/veya kan örneklerinde 5 türe ait 14 adet izolat 
belirlenmiştir. Bu örneklerde ise Salmonella spp. baskın 
türü meydana getirmiştir. Etken havuz suyunda da 
belirlenmiştir (Ek 1). Salmonella spp.’nin sadece anaç ve 
genç erişkin formlarda görülmesi dikkat çekicidir. Sadece 
iki türü ve 2500’den fazla serotipi bulunan 
Salmonella’nın [41] neredeyse tüm türleri insanlar için 
patojendir ve basit mide-bağırsak rahatsızlıklarından 
ölüme varan ciddi enfeksiyonlara sebebiyet vermektedir 
[29]. Doğada, insan, sıcakkanlı ve soğukkanlı hayvanların 
bağırsaklarında bulunan etkenin sucul canlılar için 
patojen olmadığı, sadece taşıyıcı oldukları bilinmektedir 
[42]. Bu araştırmada Salmonella izolasyonuna yönelik 
standart teknikler kullanılmadığı halde, özellikle genç 
erişkin ve anaç kurbağalarda çok sayıda Salmonella spp. 
üremiş olması dikkat çekici bir durumdur. Balık 
hastalıklarında sadece bir enfeksiyon durumunda 
balıkların iç organlarında bakteri saptanabilmektedir. Bu 
araştırmada karaciğer ve akciğerlerde tespit edilmiş 
olmaları nedeniyle kurbağaların Salmonella türleri ile 
ilgili konak-konakçı ilişkisi incelenmelidir.  
İnsan tüketimine sunulmak niyetiyle yetiştirilen bu 

kurbağaların insan sağlığı açısından riskli bazı bakterileri 
taşıdıkları görülmektedir. Salmonella spp. tüm dünyada 
insanlarda gıda kaynaklı hastalık etkenlerinin en başında 
yer almaktadır [42]. Bu araştırmada yetişkin kurbağaların 
sadece iç organları incelendiğinden, ülkemizde 
yetiştirilen kurbağaların etlerinin de Salmonella spp. ve 
diğer potansiyel riskli bakteriler yönünden araştırılması 
uygun olacaktır.  

Hasta anaçların dördünde de akciğer, karaciğer, kan 
ve/veya lezyonlardan izole edilen 10 adet izolatın 7 tür 
bakteri olduğu saptanmıştır. Örneklerin akciğer, karaciğer 
ve kanında sırasıyla M. luteus/lylae, Kocuria rhizophila; 
Salmonella spp.; Elizabethkingia meningoseptica izole 
edilirken, lezyonlarda Klebsiella oxytoca, A. 
hydrophila/caviae ve Chryseobacterium indologenes 
bulunmuştur (Ek 1). 

Yetiştiriciliği yapılan sağlıklı Amerika boğa kurbağası 
(Lithobates catesbeianus) bağırsaklarından bugüne kadar 
bildirilmiş olan Acinetobacter haemolyticus, A. 
hydrophila/caviae [5, 9], C. freundii [5], E. coli, 
Klebsiella sp., Plesiomonas shigelloides, Ps. aeruginosa, 
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Ps. putida, B. cereus/mycoides/thuringiensis ve 
Micrococcus sp. [5] bu araştırma kurbağa bulgularında da 
mevcuttur. Ülkemizde yaban kurbağa ağız ve kloaka 
sürüntüleri üzerine yapılmış olan araştırmalarda izole 
edilmiş olan A. hydrophila/caviae, C. freundii [6, 7], E. 
coli, K. pneumoniae ozaenae [6] ve Salmonella spp. [7] 
ortak bulgularımızdır. Taylor vd. (2001) bizim kurbağa 
ya da su bulgularımız arasında yer alan  Enterobacter sp., 
E. coli, K. ozaenae, Plesiomonas shigelloides, Salmonella 
spp., B. cereus/mycoides/ thuringiensis, B. megaterium, 
Micrococcus sp. ve Staphylococcus spp. türlerinin 
amfibilerin normal mikrobiyotasında yer almaları 
nedeniyle genellikle patojen olmadığını bildirmişlerdir. 
Yine de, bu bakterilerden herhangi birinin kan ya da 
selömik (karın boşluğu ile ilgili) sıvıda ya da çok yüksek 
oranlarda saptanması durumunda hastalığı meydana 
getiren etkenlerden biri olabileceği düşünülmesi gerektiği 
vurgulanmıştır [34]. Nitekim, Acinetobacter sp. [17], A. 
hydrophila/caviae [14, 15, 16, 18], Aeromonas sp. [13], 
Chryseobacterium indologenes, Citrobacter braakii, E. 
tarda [23], Enterobacter sp., E. coli [1] ve Pseudomonas 
sp.  [13, 23] türlerinin hasta kurbağalardan izole edildiği 
bildirilmiştir. Bunlara karşın Schadich vd. (2010), Litoria 
ewingii üzerinde yapmış oldukları patojenite testinde A. 
hydrophila/caviae’nin zararsız olduğunu saptamışlardır 
[17]. Zaten, doğal suların normal mikrobiyotasında yer 
alan A. hydrophila/caviae’nın primer patojen özelliği 
uzun yıllardır tartışma konusu olup, daha çok sekonder 
enfeksiyonlara neden olduğu düşünülmektedir [32].  

Yara, ülser ve nekroz gibi yüzeysel enfeksiyonlarda 
genellikle saptandığı bildirilen Acinetobacter, 
Aeromonas, Citrobacter, Providencia ve Pseudomonas 
türleri [38] bu araştırmada da izole edilmiş, deri 
lezyonlarında A. hydrophila/caviae, A. sobria, 
Chryseobacterium indologenes ve M. luteus/lylae 
saptanmıştır.  

Kızılbacak hastalığına dair herhangi ciddi bir bulguya 
rastlanılmamış olmasına rağmen, etyolojik ajan olarak 
önceki araştırmalarda bildirilen A. hydrophila [17, 19, 20, 
21, 23,], E. tarda, Chryseobacterium indolgenes, 
Pseudomonas spp. [23] ve K. pneumoniae [17] etkenleri 
bu araştırmada da belirlenmiştir. Ancak, bu bulguların 
sadece bu hastalığa özgü olmayıp, diğer bazı bakteriyel, 
viral ve fungal enfeksiyonlarda da görülebildiği 
vurgulanmıştır [15, 16, 38]. Her başkalaşım aşamasında 
görülebilen kızılbacak hastalığı herhangi bir belirti 
görülmeden ya da çok az belirti ile ani ölümlere de 
yolaçabilirken [15], iribaşların daha duyarlı olduğu 
bildirilmiştir [14]. Aydıncık kurbağa işletmesinde larval 
aşamada % 80’leri geçen ölümlere bakım ve besleme ile 
ilgili tecrübesizliğin yol açtığı saptanmış olsa da, bu 
bakterilerin olası etkileri göz ardı edilmemelidir.    

Kızılbacak hastalığı bugüne kadar Afrika pençeli 
kurbağası (Xenopus laevis), Kuzey leopar kurbağası 

(Rana pipiens), Kuzey kriket (Cırcırböceği) kurbağası 
(Acris crepitans), Dev karakurbağası (Bufo marinus) [34], 
Amerikan boğa kurbağası (Rana catesbeiana) [1, 9, 18, 
34], Güney kahverengi ağaç kurbağası (Litoria ewingii) 
[12], Hint boğa kurbağası (Rana tigrina) [15] türlerinde 
bildirilmiş, Pelophylax spp. ile ilgili herhangi bir yayına 
rastlanılmamıştır. Bu araştırmada, her ne kadar kızılbacak 
hastalığı bulgularına rastlanılmamış olsa da, hastalığı 
meydana getirdiği bildirilen birçok etken tespit edilmiştir. 
Bu etkenlerin ova kurbağaları üzerindeki hastalık yapıcı 
etkileri araştırılmalıdır.  

Bu çalışmada bacaksız iribaş havuzunda (Staph. 
aureus) ve genç kurbağa (Staph. equorum) örneğinde 
saptanmış olan Staphylococcus türlerinin yetiştiriciliği 
yapılan Boğa kurbağalarında genel ödem ve dönme 
hastalıklarına yol açtığı bildirilmiştir [2].  

Yapılmış olan birçok araştırma su mikrobiyotası ve 
sucul canlı mikrobiyotasının paralelliğini göstermiştir 
[27]. İzole edilen bakterilerin birçoğunun suyun ve 
kurbağa örneklerinin doğal mikrobiyotasında yer aldığı 
ortadadır. Ancak, stres durumlarında da birçok bakterinin 
fırsat kolladığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
nedenle, tespit edilmiş olan olan bu izolatların patojenite 
ve virulansları yetiştiriciliği yapılan ülkemiz kurbağa 
türlerinde belirlenmelidir.  

 
3.3 İzolatların antibakteriyel ilaç duyarlılıkları ve MAR 
endeks değerleri   
İzlole edilmiş olan 50 farklı türü kapsayan 241 adet 

bakteriyel izolattan 72 adedine 15 farklı ilacın 
antibakteriyel duyarlılık testleri yapılmıştır. Test 
sonuçlarına göre izolatların antibakteriyel ilaçlara olan 
toplam dirençlilik oranları sırasıyla linkomisin (% 98,6), 
penisilin (% 81,9), klindamisin (% 75), amoksisilin (% 
65,3), vankomisin (% 63,9), eritromisin (% 50), neomisin 
(% 26,4), streptomisin (% 25), sulfametoksazol 
trimetoprim (% 23,6), oksitetrasiklin (% 23,6), florfenikol 
(% 20,8), gentamisin (% 14,3), ofloksasin (% 4,2), 
doksisiklin (% 4,2) ve enrofloksasin (% 1,4)’dir (Tablo 
2).  
İzolatların MAR endeksi değerleri 0,13-0,73 arası 

değişmektedir. Bu oran Gram negatif basiller için 0,27-
0,73 (Tablo 3, Ek 2), Gram pozitif basiller için 0,13-0,25 
(Tablo 4) ve Gram pozitif koklar için 0,15-0,47 
arasındadır (Tablo 5). MAR endeks değerinin 0,2'den 
daha az olması tedavilerde nadiren kullanılan veya hiç 
kullanılmayan antibakteriyel ilaçları belirtirken, 0,2’den 
daha büyük değerler hayvanların bu ilaçlara yüksek 
oranda maruz kalmış olduklarını gösterdiği bildirilmiştir 
[13]. Ancak, tesiste araştırma süresince sadece larval 
aşamada kullanılan enrofloksasin dışında herhangi bir 
antibakteriyel ilaç uygulaması yapılmamıştır. 
Enrofloksasin’e 12 adet Gram pozitif koktan sadece 
Kocuria kristinae dirençli, Enterococcus gallinarum 
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Tablo 2. Antibakteriyel ilaçların izolat gruplarına göre dirençlilik ve duyarlılık oranları. 
 Gr-Basil  Gr+Basil  Gr+Kok Toplam 
 H D  H D  H D H D 
 %  %  % % 
Linkomisin 0 100  6,7 93,3  0 100 1,4 98,6 
Penisilin 2,2 97,8  26,7 66,7  50 41,7 15,3 81,9 
Amoksisilin 24,4 75,6  40 60  66,7 33,3 34,7 65,3 
Klindamisin  4,4 91,1  40 53,3  41,7 41,7 18,1 75,0 
Vankomisin 6,7 91,1  86,7 6,7  33,3 33,3 27,8 63,9 
Eritromisin 6,7 68,9  26,7 13,4  33,3 33,3 13,9 50,0 
Neomisin 35,6 31,1  80 0  33,3 41,7 44,4 26,4 
Streptomisin 44,4 31,1  73,3 20  58,3 8,3 52,8 25,0 
SXT 75,6 22,2  66,7 33,3  83,3 16,7 75,0 23,6 
Oksitetrasiklin 31,1 33,3  73,3 6,7  66,7 8,3 45,8 23,6 
Florfenikol 68,9 26,7  93,3 6,7  75 16,7 75,0 20,8 
Gentamisin 73,3 20,0  93,3 0  66,7 16,7 77,1 14,3 
Ofloksasin 93,3 4,4  80 0  75 8,3 87,5 4,2 
Doksisiklin 86,7 6,6  93,3 0  100 0 90,3 4,2 
Enrofloksasin 97,8 0  100 0  83,3 8,3 95,8 1,4 

H: Duyarlılık D: Dirençlilik SXT: Sulfametoksazol trimetoprim 
 

kısmî duyarlı ve 45 adet Gram negatif basilden 
Pseudomonas putida kısmî duyarlı, geri kalan 69 izolat 
duyarlılık göstermiştir (Ek 2). Bu durum, tesiste 
uygulanan enrofloksasin’in bakterilerde direnç 
geliştirmediğinin kanıtıdır. Ayrıca, MAR endeks değeri 
en düşük Gram pozitif basillerde, en yüksek Gram negatif 
basillerde belirlenmiştir (Tablo 3, 4, 5, Ek 2). 

Lee vd. (2009) yetiştiriciliği yapılan Rana catesbeiana 
iç organlarından saptadıkları  Aeromonas spp., 
Edwardsiella spp., Flavobacterium spp. ve Vibrio spp. 
izolatlarına 21 antibiyotiğe karşı uygulanan antibakteriyel 
ilaç testi sonucunda % 57,3’ünde duyarlılık, % 7,3’ünde 
kısmi duyarlılık ve % 35,4’ünde dirençlilik 
saptamışlardır. Aeromonas spp. ve Edwardsiella spp. 
izolatları için, bizim de kullanmış olduğumuz 
antibakteriyel ilaçlardan sırasıyla linkomisin (% 90-95), 
amoksisilin (% 72,5-80), oksitetrasiklin (% 70-75),  
eritromisin (% 65-75), sulfametoksazol (% 47,5-42,5), 
doksisiklin (% 47,5-50) ve florfenikol’e (% 10-0) 
dirençli; MAR endeks değeri de 0,27 ve 0,31 
bulunmuştur [8]. Bu araştırmada antibakteriyel ilaç 
duyarlık testine tabi tutulmuş olan 10 adet Aeromonas 
spp. izolatının MAR değeri 0,45; bir adet Edwardsiella 
tarda’nın ise 0,33 olup, Lee vd. (2009) bulgularına 
benzer olup, 0,2’nin üzerindedir (Tablo 3). Bizim 
bulgularımızda da linkomisin sadece Aeromonas spp. ve 
Edwardsiella spp. değil, Gram pozitif basiller hariç (% 
93,3) tüm izolatlarda %100 dirençli bulunmuştur. Aynı 
bulguyu Tee ve Naijah (2011)’ın sonuçlarında da görmek 
mümkün olup, yetiştiriciliği yapılan Lithobates 
catesbeianus’lardan izole ettikleri 17 adet bakteri türüne 
yaptıkları antibiyogram testinde linkomisin (% 92) tüm 
izolatlara karşı dirençli bulunurken, florfenikol ve 

doksisiklin’i en duyarlı antibakteriyel ilaçlar olarak 
belirlemişlerdir [23]. Araştırma bulgularımızda da 
doksisiklin (% 90,3) ve florfenikol’ün (% 75) genel 
duyarlılık oranları yüksek bulunmuştur (Tablo 2). 

Huang vd. (2010) Rana tigrina’dan izole edilen 
Aeromonas hydrophila suşlarının enrofloksasin, 
florfenikol, ofloksasin, streptomisin’e duyarlı; 
amoksisilin, klindamisin, penisilin ve vancomisin’e orta 
duyarlı ya da dirençli bulmuşlardır [15]. Bizim 
bulgularımıza göre 10 adet Aeromonas spp. izolatının 
sırasıyla tetrasiklin, gentamisin, ofloksasin, 
sulfametoksazol trimetoprim, florfenikol, doksisiklin, 
enrofloksasin’e duyarlı (% 60-100), neomisin, 
streptomisin, eritromisin, ve orta dirençli (% 20-40) ve 
eritromisin, amoksisilin, klindamisin, linkomisin, 
penisilin ve vankomisin’e dirençli (% 50-100) olarak 
belirlenmiştir (Ek 2). 

Ülkemizde doğadan yakalanan kurbağaların ve içinde 
yaşadıkları suyun mikrobiyotasına yönelik araştırmalarda 
Hacioglu and Tosunoglu (2014) [6] ve Hacioglu vd. 
(2015) [7] izole ettikleri Gram negatif bakterilere 
antibiyogram ve MAR endeksi hesaplaması yapmışlardır. 
Hacioglu ve Tosunoglu (2014) Gram negatif izolatlar için 
dirençliliği genel olarak % 6,53-46,60 arası saptarken, 
eritromisin için % 35, amoksisilin için % 28, 
oksitetrasiklin % 19 ve gentamisin için % 6 olarak 
bildirmişlerdir [6]. Yine Hacioglu vd. (2015) başka bir 
bölgede yürüttükleri bir yıl sonraki araştırmada aynı 
ilaçların dirençlilik yaklaşık oranlarını sırasıyla % 60-85, 
% 50-80, % 25-55 ve % 10-20 olarak belirlemişlerdir [7]. 
Bu araştırmanın Gram negatif basiller için sonuçları 
genel olarak %0-97,8 iken, bildirilen ilaçlar için sırasıyla 
% 68,9, % 75,6, % 33,3 ve % 20 (Tablo 2) olup, Hacioglu 
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ve Tosunoglu (2014) değerlerinden daha yüksek, ancak 
Hacioglu vd. (2015) verileriyle uyum halindedir. Bu 
farklılıklar kurbağa türleri, yaşama alanları ve 
koşullarının farklı olmasından kaynaklanabilmektedir. 

Hacioglu ve Tosunoglu (2014) bakteri türlerinin çoklu 
antibiyotik direnç katsayısının 0-0,58 arasında 
değiştiğini, Aeromonas sp., Pseudomonas sp. ve 
Providencia sp. için 0,2’nin üzerinde, Plesiomonas 
shigelloides, E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., 
Citrobacter sp., Enterobacter sp. ve Hafnia sp. için 
0,2’nin altında kaldığını bildirmişlerdir. Bu sonuçların, 
antibiyotiklere karşı yüksek oranda dirençli görünen 
sürüngen ve amfibilerin iç organlarındaki bakterilerin 
sucul hayvan ve halk sağlığını tehdit edebileceğini 
gösterdiğini bildirmişlerdir [6]. 

Bu araştırma bulgularına göre ise Gram negatif 
basillerin MAR endeksi değerleri 0,27-0,73 arasında 

olup, tümü kritik sınırın üzerindedir (Tablo 3). Araştırma 
sonuçlarımız sağlıklı bireylerde saptanan izolatların 
kurbağaların ve suyun normal mikrobiyotası içinde yer 
aldığı görüşünü güçlendirse de, özellikle antibakteriyel 
ilaçlara direnci yüksek fırsatçı patojen ve/veya patojen 
bakterilerin insan sağlığı için de risk oluşturabileceğini 
göstermektedir. İzole edilmiş olan bakterilerin 
antibakteriyel ilaç duyarlılık testi özellikle Gram negatif 
bakterilerde antibakteriyel ilaçlara karşı çoklu direncin 
(MAR) 0,2’den yüksek olup, 0,70’lere kadar çıktığını 
göstermiştir. Tesis yerleşim bölgesine ve tarım alanlarına 
uzak bir yerde, ancak yakın çevresinde hayvancılığın 
olduğu bilinmektedir. Su kaynağının niteliği ile ilgili bir 
bilgi edinilememiştir. Tesiste ilaç kullanılmamış olmasına 
rağmen, izolatların antibakteriyel ilaç direnç yüksekliği 
nedenlerinin ciddiyetle ele alınması gerekmektedir.  

 
 

Tablo 3. Gram negatif basillerin direnç, duyarlılık ve MAR endeks değerleri. 
No İzolat adı N D O H % D % H MAR 
1 Acinetobacter haemolyticus 1 8 1 6 53,3 40 0,53 
2 Aeromonas spp. 10 67 15 68 44,7 45,3 0,45 
3 Bordetella hinzii 1 6 1 8 40 53,3 0,4 
4 Chryseobacterium indologenes 1 12 0 3 80 20 0,8 
5 Citrobacter spp. 2 13 4 13 43,3 43,3 0,43 
6 Delftia acidovorans 1 6 2 7 40 46,7 0,4 
7 Edwardsiella tarda 1 5 1 9 33,3 60 0,33 
8 Elizabethkingia meningoseptica 1 8 2 5 53,3 33,3 0,53 
9 Enterobacter asburiae 1 6 1 8 40 53,3 0,4 

10 Escherichia coli 2 12 1 17 40 56,7 0,4 
11 Klebsiella spp. 2 8 3 19 26,7 63,3 0,27 
12 Morganella morganii 1 5 2 8 33,3 53,3 0,33 
13 Pantoea spp. 2 8 5 17 26,7 56,7 0,27 
14 Plesiomonas shigelloides 1 7 2 6 46,7 40 0,47 
15 Providencia rettgeri 1 8 1 6 53,3 40 0,53 
16 Pseudomonas spp. 6 55 7 28 61,1 31,1 0,61 
17 Salmonella spp. 5 36 11 28 48 37,3 0,48 
18 Serratia spp. 2 13 2 15 43,3 50 0,43 
19 Shewanella putrefaciens 1 5 1 9 33,3 60 0,33 
20 Sphingomonas paucimobilis 1 8 3 4 53,3 26,7 0,53 
21 Sphingobacterium thalpophilum 1 8 2 5 53,3 33,3 0,53 
22 Stenotrophomonas maltophilia 1 11 0 4 73,3 26,7 0,73 

 Toplam  45 315 67 293 46,7 43,4 0,47 
 Escherichia coli (ATCC25922) 1 6 0 9 40 60 0,4 

N: İzolat sayısı  H: Duyarlılık D: Dirençlilik O: Kısmî duyarlılık  
 

 
Tablo 4. Gram pozitif basillerin direnç, duyarlılık ve MAR endeks değerleri. 

No İzolat adı N D O H % D % H MAR 
1 Bacillus spp. 13 49 23 123 25,1 63,1 0,25 
2 Brevibacillus choshinensis 1 2 1 12 13,3 80 0,13 
3 Lysinibacillus sphaericus/fuciformis 1 3 0 12 20 80 0,2 
 Toplam  15 54 24 147 24 65,3 0,24 

N: İzolat sayısı  H: Duyarlılık D: Dirençlilik O: Kısmî duyarlılık  
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Tablo 5. Gram pozitif kokların direnç, duyarlılık ve MAR endeks değerleri. 

No İzolat adı N D O H % D % H MAR 
1 Aerococcus viridans 1 3 2 10 20 66,7 0,2 
2 Enterococcus gallinarum 1 3 5 7 20 46,7 0,2 
3 Granulicatella adiacens 1 7 1 7 46,7 46,7 0,47 
4 Kocuria spp. 3 18 10 17 40 37,8 0,4 
5 Micrococcus luteus/lylae 4 9 7 44 15 73,3 0,15 
6 Staphylococcus spp. 2 8 4 18 26,7 60 0,27 
 Toplam  12 48 29 103 26,7 57,2 0,27 
 Enterococcus faecalis (ATCC29212) 1 5 2 8 33,3 53,3 0,33 
 Staphylococcus aureus (ATCC25923) 1 1 1 13 6,6 86,6 0,06 
N: İzolat sayısı  H: Duyarlılık D: Dirençlilik O: Kısmî duyarlılık   

 
Ülkemizde kurbağa hastalıklarına yönelik ilk defa 

yapılmış olan bu araştırma temel bir araştırma niteliğinde 
olup, kurbağaların Mersin-Aydıncık’taki entansif 
yetiştiricilik koşullarındaki mikrobiyolojik durumunu 
ortaya koymaktadır. Ülkemizde doğadan yakalanan 
kurbağa türlerinde paraziter ve bakteriyel mirobiyotanın 
varlığına yönelik bazı araştırmalar mevcuttur, ancak 
yetiştirilen kurbağaların diğer enfeksiyöz ve enfeksiyöz 
olmayan hastalıklarının belirleneceği yeni araştırmalar 
hem sektörün gelişmesine, hem de insan sağlığının 
korunmasına katkı sağlayacaktır.  
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Ek 1. İzolatların örnek sayısı dağılımı. 
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 Gram Negatif Basiller                       
1 Acinetobacter haemolyticus   2 1          3      0  3 
2 Aeromonas hydrophila/caviae  3 1  1 1 3  1 1   1 12  1 5  1 7  19 
3 Aeromonas sobria 1 3     1   2 5   12   3  1 4  16 
4 Bordetella hinzii              0   1   1  1 
5 Brevundimonas diminuta/vesicularis* 4    1 1        6      0  6 
6 Burkholderia mallei*              0  1    1  1 
7 Chryseobacterium indologenes  1           1 2 2 1 2   5  7 
8 Citrobacter braakii              0     1 1  1 
9 Citrobacter freundii          3 23   26    1 1 2  28 
10 Delftia (Comamonas) acidovorans*     1 2        3 1     1  4 
11 Edwardsiella tarda          2 16   18   1  1 2  20 
12 Elizabethkingia meningoseptica             1 1      0  1 
13 Enterobacter asburiae              0   2 1  3  3 
14 Escherichia coli 7             7      0  7 
15 Klebsiella oxytoca             1 1      0  1 
16 Klebsiella pneumoniae ozaenae          1    1      0 1 2 
17 Morganella morganii*       2       2 1     1  3 
18 Pantoea spp.              0   1   1 1 2 
19 Plesiomonas shigelloides       1       1      0  1 
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20 Providencia rettgeri*              0  1    1  1 
21 Pseudomonas aeruginosa           1   1 1  1   2  3 
22 Pseudomonas fluorescens              0 1   1  2  2 
23 Pseudomonas mendocina*              0  1    1  1 
24 Pseudomonas putida       1       1 1     1  2 
25 Rhizobium (Agrobacterium) radiobacter*              0 1     1  1 
26 Salmonella spp. 2           10 1 13     1 1  14 
27 Serratia fonticola*              0   1   1  1 
28 Serratia odorifera*              0   1   1  1 
29 Shewanella putrefaciens     2 5 1  1 2    11  1    1  12 
30 Sphingomonas paucimobilis* 3    1 3    1  2  10 2 1 1 1  5  15 
31 Sphingobacterium thalpophilum              0 1     1  1 
32 Stenotrophomonas maltophilia*              0 1     1  1 
32 Toplam Gram negatif basiller                      181 
 Gram Pozitif Basiller                       
1 Bacillus cereus/mycoides/thuringiensis     1  1 1 2 2 1 1  9 2  2 1  5 2 16 
2 Bacillus clausii    1           1      0 1 2 
3 Bacillus fortis        1       1      0  1 
4 Bacillus megaterium       1       1   1   1  2 
5 Bacillus pumilus    1          1      0  1 
6 Bacillus smithii              0     1 1 2 3 
7 B. subtilis/amyloliquefaciens/atropha*    1   1       2   2   2  4 
8 Brevibacillus choshinensis            1  1      0  1 
9 Lysinibacillus sphaericus/fuciformis*       1       1      0  1 
9 Toplam Gram pozitif basiller                      31 
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 Gram Pozitif Koklar                       
1 Aerococcus viridans*         1     1 1     1  2 
2 Enterococcus gallinarum*     1 1        2      0  2 
3 Granulicatella adiacens* 1             1      0  1 
4 Kocuria kristinae*              0 1     1  1 
5 Kocuria rhizophila*    1         1 2 1     1  3 
6 Kocuria rosea*            1   1      0  1 
7 Micrococcus luteus/lylae* 6 1   1   1 1  1 1 4 16      0  16 
8 Staphylococcus aureus*              0   1   1  1 
9 Staphylococcus equorum*           2   2      0  2 
9 Toplam Gram pozitif kok                       29 
 Mantar (Fungus)                        
1 Penicillium spp.              0      0 1 1 
2 Cladosporium spp.              0      0 1 1 
2 Toplam mantar                       2 
 Örnekteki toplam izolat sayısı  24 8 4 4 9 13 14 2 6 14 50 15 10 173 17 7 25 5 7 61 9 243 
52 Örnekteki toplam bakteri türü sayısı 4 4 4 4 8 6 11 2 5 8 8 5 7 34 14 7 15 5 7 33 7  
*İlk izolasyon 
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Ek 2. Gram negatif izolatlara göre antibakteriyel duyarlılık ve MAR endeksi değerleri. 

No İzolat 
No Örnek İzolat Adı AMX CC CN DO E ENR FFC L N OFX P S SXT T VA D O H MAR 

1 5 A3 Acinetobacter haemolyticus D D H H D H D D H H D H D O D 8 1 6 0,53 
2 12 A-8 Aeromonas sobria D D O H D H H D D H D D H H D 8 1 6  
3 23 AS A.hydrophila/caviae D D H H D H H D H H D H H O D 6 1 8  
4 14 A2S Aeromonas sobria D H O H O H H D D O D D H D D 7 3 5  
5 16 A4S A. hydrophila/caviae D D D H D H D D H H D H D H D 9 0 6  
6 11 A6-ABİ A. hydrophila/caviae D D H H O H H D O H D H H D D 6 2 7  
7 15 B6S A. hydrophila/caviae D D H D O H H D H D D D H H D 8 1 6  
8 32 B6 Aeromonas sobria D D H H D H H D O H D O H H D 6 2 7  
9 1 A7-DBİ Aeromonas sobria H D H H H H H D D H D D H H D 6 0 9  

10 11 B8-6 Aeromonas sobria D D H H D H H D O H D O H O D 6 3 6  
11 38 A9S A. hydrophila/caviae D D H H O H H D O H D H H H D 5 2 8  

Aeromonas spp. Toplam                 67 15 68 0,44 
   Duyarlı N 1 1 7 9 1 10 9 0 3 8 0 4 9 6 0     
   Orta duyarlı N 0 0 2 0 4 0 0 0 4 1 0 2 0 2 0     
   Dirençli N 9 9 1 1 5 0 1 10 3 1 10 4 1 2 10     
   % H 10 10 70 90 10 100 90 0 30 80 0 40 90 60 0     
   % D 90 90 10 10 50 0 10 100 30 10 100 40 10 20 100     

12 26 A3S Bordetella hinzii H D D H D H H D H H D H H O D 6 1 8 0,4 
13 29 A8 Cryseobacterium indolgenes D D D D D H D D D H D D H D D 12 0 3 0,8 
14 3 B8-1 Citrobacter freundii D D H H D H H D O H D D H H D 7 1 7  
15 37 A9S Citrobacter braakii D D H H D H H D O H D O H O D 6 3 6  

Citrobacter spp. Toplam                13 4 13 0,43 
16 5 HL Delftia acidovorans H D H H O H D D O H D H H D D 6 2 7 0,4 
17 39 A8-4 Edwardsiella tarda H D H H D H H D O H D H H H D 5 1 9 0,33 

18 32 HA-4 Elizabethkingia 
meningoseptica D D D H O H H D D H D D O D H 8 2 5 0,53 

19 22 A7S Enterobacter asburiae D D H H D H H D H H D H H O D 6 1 8 0,4 
20 4 A-1 Escherichia coli H D H H D H H D H H D D H H D 6 0 9  
21 13 A-8 Escherichia coli D D H H D H H D H H D O H H D 6 1 8  

   Toplam                12 1 17 0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	
 
 
 
 
 
Ek 2.-Devamı. 

No İzolat 
No Örnek İzolat Adı AMX CC CN DO E ENR FFC L N OFX P S SXT T VA D O H MAR 

22 23 HA-1 Klebsiella oxytoca D D H H D H H D O H D H H O D 6 2 7  
23 33 Yem 7 K. pneumoniae ozaenae H O H H H H H D H H H H H D H 2 1 12  

   Toplam                8 3 19 0,27 
24 8 B5 Morganella morganii D H H H D H H D O H D H H O D 5 2 8 0,33 
25 13 B5S Pantoea spp D D D H O H H D O H D O H O D 6 4 5  
26 54 Yem 5 Pantoea spp. H O H H H H H D H H D H H H H 2 1 12  

   Toplam                8 5 17 0,27 
27 25 B6 Plesiomonas shigelloides D D D H O H H D D H D O H H D 7 2 6 0,47 
28 22 AS Providencia rettgeri D D H D D H H D O H D H H D D 8 1 6 0,53 
29 26 AS Pseudomonas mendocina D D H H D H D D H H D D H O D 8 1 6  
30 28 ÇS Ps. putida D D H O D H D D O H D O D D D 9 3 3  
31 14 ÇS Ps. fluorescens D D H H O H D D D H D H D O D 8 2 5  
32 3 A5 Ps. putida D D H H D O D D H H D H D D D 9 1 5  
33 60 A8S Ps. aeruginosa D D H H D H D D D H D D D D D 11 0 4  
34 43 ÇS Ps. aeruginosa D D H H D H D D D H D H D D D 10 0 5  

Pseudomonas spp. Toplam                55 7 28 0,61 
   Duyarlı N 0 0 6 5 0 5 0 0 2 6 0 3 1 0 0     
   Orta duyarlı N 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0     
   Dirençli N 6 6 0 0 5 0 6 6 3 0 6 2 5 4 6     
   % H 0 0 100 83,3 0 83,3 0 0 33,3 100 0 50 16,7 0 0     
   % D 100 100 0 0 83,3 0 100 100 50 0 100 33,3 83,3 66,7 100     

N: İzolat sayısı   H: Duyarlı O: Kısmî duyarlı   D: Dirençli 
AMX: Amoksisilin  CC: Klindamisin CN: Gentamisin DO: Doksisiklin E: Eritromisin ENR: Enrofloksasin FFC: Florfenikol L: Linkomisin N: Neomisin     
P: Penisilin OFX: Ofloksasin S: Streptomisin SXT: Sulfametoksazol trimetoprim T: Oksitetrasiklin VA: Vankomisin 
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Abstract 

In today’s world, where environmental problems are increasing gradually, mankind has started to question the 
development of inhabitable places. Cities are the locations which come to mind first regarding inhabitable places. It is 
inevitable that we will proceed to eco-friendly city forms which feature the relationship between nature and human. Eco-city 
is an urban environment that protects and does not contaminate its environment, does not harm natural, cultural and historical 
values and brings ecology, economy and technology into balance. Eco-city offers a natural, safe and healthy living space that 
is economically self-sufficient, grows stronger with renewable energy resources and minimizes and even removes people’s 
footprints in the nature. Since the eco-city model is based upon renewable energy resources, it is going to play a critical role 
in the solution of energy problem in the next century and prevention of waste of resources. In this study, the criteria of the 
European Union for sustainable cities that appear as concepts such as eco-cities and green cities will be examined and the 
conformity of Erdemli county with those criteria will be discussed. A list of suggestions will be developed within the 
framework of the inventories and planning criteria regarding the city obtained from official institutions. It is aimed through 
this discussion to minimise the fundamental environmental problems in the study area and to come up with solutions for the 
feasibility of the eco-city model in Erdemli county.  
 
 
Keywords: Eco-city, Sustainable Urbanization, Erdemli 	

 

Özet 

Çevre sorunlarının giderek arttığı günümüzde insanoğlu yaşanabilir mekânların geliştirilmesiyle ilgili sorgulamalara 
başlamıştır. Yaşanılabilir mekânlar arayışında ilk akla gelen kentlerdir. Mevcut kentleşme formlarından doğa ve insan ilişkisini 
ön plana çıkaran, çevre dostu kent formlarına geçilmesi kaçınılmazdır. Eko-kent, çevresini koruyan, kirletmeyen, doğal, 
kültürel ve tarihi değerlere zarar vermeyen, ekoloji, ekonomi ve teknoloji arasında denge kurabilen düzenli bir kentsel çevredir. 
Eko-kentler ekonomik açıdan kendi kendine yetebilen, tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla güçlenen ve insanın 
doğadaki ayak izini en aza indirebilen ve hatta yok edebilen doğal, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmaktadır. Eko-kent 
modeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir model olduğu için gelecek yüzyılın enerji sorununu çözülmesinde ve 
kaynak israfının önlenmesinde kilit rol oynayacaktır. Bu çalışmada, eko kentler, yeşil kent gibi kavramlarla karşımıza çıkan 
sürdürülebilir kentler için Avrupa Birliği ölçütleri incelenerek Erdemli İlçesinin bu kriterlere uyumluluğu tartışılacaktır. Resmi 
kurumlardan kentle ilgili alınan envanter ve planlama kriterleri çerçevesinde öneriler dizini geliştirilecektir. Bu tartışma ile 
çalışma alanında başlıca çevre sorunlarının aza indirilmesi ve beraberinde Erdemli ilçesinde eko-kent modelinin 
uygulanabilirliği için çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Eko-Kent, Sürdürülebilir Kentleşme, Erdemli  
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1. GİRİŞ 
 
Doğa karşısında güçlenme ve doğaya hükmetme arzusu, 
temelleri 16. Yüzyılda atılan Sanayi Devrimi, 
makineleşme ve bu sürece bağlı olarak gelişen bir bilimsel 
ve teknolojik ilerlemeyle hız kazanarak artmış ve bu süreç 
doğa karşıtı kentleşmeyi ve çevre sorunlarını da 
beraberinde getirmiştir.  
 
Türkiye de son 30- 40 yıllık süreçte kent nüfusu ve 
kentleşme, başta insan sağlığına ve doğaya zarar vermiş, 
kent için büyük bir tehdit haline gelmiştir. İnsanlar bunun 
sonuçlarını yaşadıkları sağlık sorunlarıyla fark etmeye 
başlamıştır. Çözüm yolu olarak da bozulmasına neden 
olduğu çevrenin zararlı etkileriyle yüzleşmemek için 
kaçmayı tercih etmiştir. Bu yaklaşım, kişisel bir savunma 
olmakla birlikte, dünyanın geleceği için bir çözüm yolu 
olarak görülmemelidir. Bu nedenle de büyük ölçekte 
dünya ülkelerinin, hükümetlerin ve kent yönetimlerinin, 
onların kontrolünde vatandaşların bütüncül ve rasyonel 
fikirlerle konuya çözüm getirmeleri gerekmektedir [13]. 
 
Ekolojik kent düşüncesi, günümüzde çevre odaklı yeni 
ekolojik yaklaşımlar içinde özel bir öneme sahiptir. Bu 
yaklaşımlar, çevre bilincinin önemini vurgulayarak 
ekonomik istikrarın doğa ile dengeli ilerlemesi gerektiğini 
savunmaktadır. Bu süreç, mekanı markalaştırmaktan çok, 
doğayı toplumsallaştıran ve tarihselleştiren bir niteliktedir 
[4]. 
 
Eko-kent kavramı, kentlerin sürdürülebilirliğine yönelik 
arayış ve çabaların sonucu ortaya çıkmıştır. Eko- kent; 
insan, kent ve çevrenin birbirleri ile ilişki ve etkileşim 
içerisinde ele alındığı bir kent tasarım ve uygulama 
yaklaşımıdır. Bu çalışmada, eko kentler, yeşil kent gibi 
kavramlarla karşımıza çıkan sürdürülebilir kentler için 
Avrupa Birliği ölçütleri incelenerek Erdemli İlçesinin bu 
kriterlere uyumluluğu tartışılmıştır. 
 

2. EKO-KENT NEDİR? 
 

Ekoloji terimi ilk kez 1858 yılında Henry Thoreau 
tarafından bir mektupta kullanılmış, ancak tanımı 
yapılmamıştır. Sonrasında ise Ernest Haeckel tarafından 
1869 da kullanılmış olan terim, Yunanca da ev anlamına 
gelen “oikos” kelimesinden türemiş olup, canlı 
organizmalar için ev yaşamı olarak tanımlanmaktadır [5]. 
 
Ekoloji daha önce hayvan ve bitki ekonomisi olarak 
kullanılırken günümüzde tüm canlı ve cansız varlıkları ve 
onların birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen geniş 
bir anlam kazanmıştır. Ekoloji, canlı organizmaları ve bu 
organizmaların çevreleri ile olan ilişkilerini konu alan bir 
disiplindir. Ekoloji, “insanın içinde varlık kazandığı ve bir 
parçasını oluşturduğu doğal ortamla olan ilişkisini” ifade 
etmektedir [13].  
 
Tarihsel süreç içinde hızlı nüfus artışı, artan yaşamsal 
gereksinmeler, ekonomik gelişme ve rekabet hırsı insan-

doğa ilişkilerinde düzenli bir dengenin kurulmasını 
engellemiştir. Diğer taraftan kentler, farklılıkların ve 
özgünlüklerin bir ifadesi olarak farklı kültürel ve 
ekonomik yapıların uzun süreler içinde oluşturduğu 
toplumsal bir örgütlenme biçimidir [9]. 
 
Bir kentin doğması, büyümesi, gelişmesi veya yok olması 
için en önemli iki güç kültür ve ekonomidir. Marx’a göre 
maddi üretim tarzı, toplumsal, politik ve manevi süreçlerin 
genel özelliklerini belirlerken toplumsal varoluşlar 
bireylerin bilinç düzeyini belirlemektedir [11]. 
Dolayısıyla, kentlerin ekonomik yapılanmaları, üretim 
tarzları ve üretim yolları toplumsal yapısıyla anlam 
kazanmakta ve farklılaşmaktadır. 
 
Eko-kent, kendi kendini idame ettirebilen bağımsız bir 
kent idealinin yanı sıra, çağın yeniliklerine ve 
gelişmelerine yön veren teknolojik bir kent modelini de 
içermektedir. Diğer bir ifade ile eko-kent, çevresel 
faktörlerin sağladığı imkanlar doğrultusunda kurulan ve 
uygun teknolojik birikimlerle gelişen kenttir [8]. 
 
Genel anlamda eko-kent ekolojik etki, ekonomik gelişme, 
yerelliğe yönelim, halk katılımı, hesap verebilirlik, 
saydamlık, kuşaklararası eşitlik ve sosyal tarafsızlık 
hedeflerini içermektedir. Eko-kent, sürdürülebilirliğin 
mekânsal ifadesi olarak çevresel faktörler, ekonomik 
kaynaklar ve kentli arasındaki dengeye dayanmaktadır. 
Dolayısıyla, kaynakların akılcı ve sürdürülebilir 
kullanımını teşvik eden kent modeline eko-kent 
denilmektedir [1]. 
 

3. EKO-KENT PRENSİPLERİ 
 
Bir eko-kent, çoğunlukla, mekana özgüdür, karakteri 
mekânsal olarak anlamlıdır. Register'ın eko-şehir vizyonu, 
kenti, kentin sağlıklı anatomisini destekleyen, 
biyoçeşitliliği geliştiren ve kentin işlevlerinin 
sürdürülebilirlik kalıpları ile  devamlılığını sağlayan bir 
arazi kullanımı modeli, kent için yeni bir öneridir [8].  
 
Eko-kentler, karakteristik olarak arazi ve toplu taşıma 
araçlarının yeniden kullanılmasına öncelik veren yaya 
odaklı, kompakt kullanımlı mahalleleri içerir. Genel 
anlamda eko-kent; ekolojik etki, ekonomik gelişme, 
yerelliğe yönelim, halk katılımı, hesap verebilirlik, 
saydamlık, kuşaklararası eşitlik ve sosyal tarafsızlık 
hedeflerini içermektedir. Eko-kent planlaması bu 
çerçevede değerlendirildiğinde çevre bilincini sağlamada 
mekansal düzenlemeler ortaya koyan bir araçtır. 
Kenworthy tarafından geliştirilmiş sürdürülebilir kent 
gelişimi için on boyut ve kent prensipleri;  
 

§ Kompakt, çeşitlilik içeren, yeşil, güvenli, cazip 
ve özellikle karma kullanımlı alanlar, 

§ Yaya, bisiklet ve toplu ulaşımı destekleyen 
ulaşım öncelikleri, 

§ Zarar görmüş kentsel, doğal çevreleri rehabilite 
etmek 

§ Nezih, güvenli, kullanışlı, ekonomik, kültürel 
açıdan karma kullanımlı konut alanları, 
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§ Sosyal adaleti sağlamak ve öncelikleri 
tanımlamak, 

§ Yerel tarımı, kentsel yeşillendirme projelerini ve 
çiftçiliği desteklemek, 

§ Kirliliği ve tehlikeli atıkları azaltarak geri 
dönüşümü, yenilikçi uygun teknoloji kullanımını 
teşvik etmek, 

§ Ekolojik ve ekonomik aktiviteleri bir arada 
desteklemek üzere yeni iş alanları, 

§ Sade yaşam tarzını teşvik etmek ve artan 
tüketim alışkanlıklarının önüne geçmek, 

§ Toplumda ekolojik sürdürülebilirlik konuları 
hakkında bilinç oluşturmak [14]. 

Eko-kent modeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
bir model olduğu için gelecek yüzyılın enerji sorununu 
çözülmesinde ve kaynak israfının önlenmesinde kilit rol 
oynayacaktır.  

4. ÇALIŞMA ALANI ÖZELLİKLERİ 
Araştırma alanı olan Erdemli, Mersin iline bağlı bir ilçe 
merkezidir. Mersin- Silifke karayolu üzerinde ve Mersin’e 
35 km. mesafededir (Şekil 1). Kentsel yerleşim dik 
yamaçların eteği ile Alata çayının meydana getirdiği ova 
kesimde yer alır. Doğusu Mersin, batısı Silifke, kuzeyi 
Karaman ve Konya, güneyi Akdeniz ile çevrilidir. 
Yüzölçümü 2.078 km²’dir [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Erdemli İlçesinin Konumu 

Erdemli adını 15.yy da Kayseri Uzunyayla’dan geldiği 
bilinen Erdemoğulları adındaki bir Türkmen aşiretinden 
aldığı bilinmektedir. Yörük Türkmen Beyi Erdem Bey 
aşiretinin devamlı kalmak istedikleri bu yere Erdemli adını 
vermiştir [7]. İlçe halkının çoğunluğu yörük kökenli 
olduğu için yazın yaylalara çıkma geleneği hâlen devam 
etmektedir. Son nufüs sayımı verilerine göre ilçe nüfusu 
gelişimi Grafik 1 de verilmiştir. 
 
Grafik 1. Erdemli İlçesi Nüfusu [19] 

 

4.1. Ekonomik Yapı 

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hizmet sektörüne 
dayalı olup ilçede limonculuk muz ve seracılık Karahıdırlı 
ve diğer yaylalarındada kivi yetiştiriciliği gelişmiştir. 
Önemli sanayi kuruluşlarının bulunmadığı ilçede geçim 
kaynağı tarıma dayalıdır. Çeşitli sebze ve meyveler 
özellikle narenciye, muz tropikmeyveler ve seracılık ile el 
sanatlarından dokumacılık ilçe ekonomisinde önemli bir 
rol oynar. İlçede turfanda sebzecilik sera tekniğiyle 
yapılmaktadır [17].  

4.2. Doğal Özellikler 

Erdemli Ovası, Çukurova’nın batıda son bulduğu yerdir. 
Sahil şeridinde kumul tepecikleri oldukça yüksektir. 
Günümüzde bu kumul tepeleri yok edilme noktasına 
getirilmiştir. Alata bahçe kültürleri araştırma enstitüsü 
sahası ve Erdemli Çamlığı’ndaki kumul tepeleri nispeten 
korunma altındadır [7]. İlçede kıyı şeridi ile akarsu vadi 
boylarındaki alan alüviyal topraklarla kaplıdır. Yüksek 
kesimlerde genellikle kireçtaşı yaygın olduğundan, kıyı 
kuşağında ve akarsu vadilerindeki bütün alüviyal topraklar 
kireçlidir [2].  Erdemli de iki tip vadi görülmektedir: Keltik 
Vadiler ve Kanyon Vadiler. Arazi yapısı kalkerli olduğu 
için bu araziler üzerinde mağaralara sıkça rastlanır. Halkın 
“sin” adını verdiği bu mağaraların en tipik olanı Limonlu 
kasabasının kuzeydoğusundaki “Sülüklü Mağara” ve 
Kocahasanlı kasabasının kuzeyindeki “Tepesidelik ini”dir 
[15].  
 
Erdemlide tipik Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak 
ve kurak, kış ayları ılık ve yağışlı geçer. Yüksek yerlerde 
karasal iklime geçiş görülür [2]. Bölgede yağışlar sonbahar 
mevsiminde başlar. Erdemli %73.8 Denizel, %26.2 karasal 
karakterdedir. Erdemli’ deki Meteoroloji İstasyon 
Verilerine göre Erdemli bölgesinde kış ayları nemli, bahar 
ayarı kuraklığa geçiş ayları, yaz ayları da tam kurak 
aylardır [7].  
 
Erdemli bitki örtüsü bakımından Akdeniz Flora Bölgesine 
girer. Bölgeye hâkim bitki örtüsü karakteristik Akdeniz 
bitkisidir. Bütün yıl boyunca yeşil kalan bir manzara 
gözümüze çarpar [17]. Türkiye’ de bulunan 11.000 
dolayındaki bitki türünün yaklaşık 3.500 nü bölge 
barındırmaktadır. Maki çalıları bölgenin tipik bitki 
örtüsüdür. Bölge yabani zeytin, harnup (keçiboynuzu), 
mersin, melengiç (yabani fıstık), erguvan, sandal, defne, 
hayıt, zakkum, kargı, çatlı dikeni, tevsi, söğüt, çınar 
bakımından oldukça zengindir [16].  Bölge, dünyanın en 
zengin sedir (katran) ormanlarına sahiptir. Erdemli Orman 
işletme Müdürlüğü’ nün yetiştirdiği sedir ormanları 11815 
hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Yine Erdemli’ de Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahasındaki 
kumullarda endemik bir tür olan kum zambaklarına 
(Pancratimum maritimum) rastlanmaktadır [7]. 
 
Erdemli akarsu bakımında bir hayli zengindir. Alanda pek 
çok küçük çaplı akarsu bulunmaktadır. Fakat bunlardan 
sadece Alata Çayı yaz-kış devamlı akışlıdır. Alata Çayı, 
doğuda 732 ha. lık, batıda 438 ha. lık olmak üzere 1170 
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ha. lık bir araziyi sulamaktadır. Sonbaharda ve baharda 
suyu hafifçe çekilen mevsimlik diğer akarsular ise yazın 
tamamen kurumaktadır [2]. Bölgede yaz aylarında 
yaşanan kuraklık sebebiyle inşa edilmiş küçük sulama 
göletleri dışında büyük göl yoktur. Hidroelektrik amaçlı 
kurulan bir santral de Limonlu deresinin orta çığırında yer 
almaktadır [15]. Yeraltı suları ve taban suyu, Erdemli ve 
çevresinde 10 m. ‘ye kadar yükselti gösteren “ova alanı” 
boyunca zengindir. Ovada yapılacak olan her sondajda 
ortalama olarak 3–4 m. derinlikte taban suyuna ulaşılır. 
Bazı yerlerde 50-60cm derinlikte taban suyuna rastlanır. 
Bu nedenlerden dolayı ova alanın 10 m. ye kadar yükselti 
gösteren kısımları yerleşmenin ve tarımın en yoğun olarak 
yapıldığı yerlerdir [7]. 
 
Erdemlide koruma alanı olarak belirlenmiş sadece “Alata 
1. Derecede Doğal Sit Alanı” bulunmaktadır. Alan, doğala 
yakın habitat özellikleri taşıyan tek örneği oluşturması 
nedeniyle, doğa koruma yönünden bölgesel ve ülkesel 
ölçekte son derece önemli bulunmuştur. Kıyı alanının (300 
da.), nesli tehlikeye girmiş deniz kaplumbağası türlerinin 
yumurtlama alanı ve kum zambaklarının yetişme alanı 
oluşu ile birinci derecede doğal sit alanı olarak tescil 
edilmiştir [12].  

4.3. Tarihi ve Kültürel Değerler 

Erdemli ve yöresi, Akdeniz’e kıyısı olması ve verimli 
topraklarıyla neolitik dönemden bu yana sürekli yerleşme 
bölgesi olmuştur. Nitekim 1936 yılında Mersin Erdemli 
arasındaki Yümüktepe Höyüğü’nde yapılan kazılarda, 
kazı bilimci Garstang ilk neolitik dönem insanlarının 
oturdukları evlere, kullandıkları araç-gereçlere, çanak-
çömleklere rastlamıştır [2]. 
 
İlçe halkı milli ve manevi değerler ile gelenek ve 
göreneklerine bağlı, sosyal aktivitesi yüksek, günün 
çağdaş ve teknolojik yeniliklerine duyarlı ve açıktır. 
Sosyal hayat gayet canlıdır. Her yıl Mayıs ayı içerisinde 
geleneksel olarak “Türkmen Şöleni” ve “Hıdrellez 
Şenlikleri” yapılır. Türkmen Şöleninde kıl çadırlar 
kurulur. Yörük göç temsil edilir, bazlamalar börekler atılır 
ve mazideki hatıralar canlandırılarak eğlenceler yapılır [7]. 
Erdemli’nin demografik gelişimi de, doğal nüfus artışı ya 
da başka coğrafyalardan göç etme şeklinde değil, asıl 
olarak kışları burada geçiren Yörük obalarının yerleşik 
hayata geçmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak gerek kırsal 
kesimlerde gerekse de yerleşik hayata geçişin yaşandığı 
ilçe merkezinde kayda değer bir kültürel birikim söz 
konusudur. İlçede uzun yıllar dış etkenlere kapalı yaşayan 
Yörüklerin demografik ve kültürel hâkimiyeti söz 
konusudur. Bu toplum yapısı sayesinde kültürel unsurlar 
uzun yıllar korunmuştur [10].   
	
Erdemli; Hititler, Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, 
Mısırlılar, Karamanoğulları ve Osmanlılar devrini 
yaşamıştır. Önemli tarihi eserler arasında; Korykos (Kız 
Kalesi), Elaiussa-Sebaste, Nekropol Alanı, Sur kalıntıları, 
Akkale (Tırtar), Öküzlü Örenyeri, Paşa Türbesi, 
Kanlıdivane sayılır [18]. Erdemli’ nin tarih içerisindeki 
macerasını Tarsus-Mersin-Silifke çizgisinden ayrı 
düşünmemek gerekir. Tarih içerisinde Mersin ve Silifke’ 

nin bir parçası olan Erdemli’den birçok medeniyetin 
geçtiğini, bölgede tarihi ve ören yerlerinin çokluğundan da 
anlamaktayız [10]. 
 

4.4. Temel Çevresel Faktörler 

Topuz (2014)’ e göre Erdemli ilçesi arazi kullanımı; kuru 
bahçe tarımı yapılan alan 579 hektar, sulu tarım 860 
hektar, orman 85663 hektar, mera 65905 hektar, nadaslı 
olarak yapılan kuru tarım 19497 hektar, nadassız kuru 
tarım 68369 hektar, fundalık alan ise 46052 hektardır. 58 
hektar arazide de kuru bağ tarımı yapılmaktadır. Yine 
Alkan ve Uzun (2016) yaptıkları çalışmada Erdemli ilçesi 
optimal alan kullanımı ve İmar planında yer alan kentsel 
yapı göz önüne alındığında imar planındaki kentsel 
yapının; tarım, orman ve koruma için uygun alanlarda yer 
aldığını görmüşlerdir. Mevcut ve potansiyel kullanımlar 
açısından saptadıkları alan kullanımları ise Tablo 1 de 
verilmiştir [3].   
 
Tablo 1. Erdemli İlçesi Mevcut ve Potansiyel Kullanımların 
Kapladığı Alanlar [3] 
 

Potansiyel Alan 
Kullanımı 

Mevcut Durum 
(Da) 

Potansiyel Alan 
(Da) 

Tarım alanı 20-25 bin 10.440 

Orman alanı 5780 16.920 

Kentsel gelişim 
alanı 

- 5.850 

Koruma alanı 2.000 9.180 

Kentsel yerleşim 
alanı 

- 3.510 

 
Erdemli ilçe merkezi 12 mahalleye ayrılmıştır. Bunlar, 
Akdeniz, Alata, Koyuncu, Kargıcak, Merkez, Tabiye, 
Yarenler, Yüksek, Türbe, Barbaros, Adnan Menderes, 
Fatih Mahalleleridir. Bunlardan Alata Mahallesinde yer 
alan gecekondu bölgeleri kent yerleşimini olumsuz yönde 
etkileyen gelişmelerdir Tarihi, coğrafi ve iklimsel 
niteliklerinden dolayı çalışma alanının verimli arazileri 
üzerinde eğlence– dinlence amaçlı II. Konut yapılaşmaları 
hızlı bir art ış seyrindedir. Bu da kentin fiziki yapısı 
üzerinde oldukça etkilidir. Öyle ki, planlı kentsel gelişimi 
olumsuz yönde etkilemekte ve verimli toprakların tarım 
dışı kullanımlarını da beraberinde getirmektedir [2].  
 
2016 yılında Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından 
oluşturulmuş Mersin İli Çevre Durum Raporu’ na göre 
çalışma alanında tespit edilen bazı çevre sorunları 
şunlardır;  

§ Gürültü Kirliliği 
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§  2014 yılında 12.628 m3 olan atık miktarının 
2016 yılında 209.880 m3’e yükselerek yaklaşık 
20 kat artmış olması 

§  Kanalizasyon şebekesinin olmaması veya 
yetersiz olması  

§  Tarım alanlarının turizm, rekreasyon, kentleşme 
ve endüstriyel amaçlarla kullanıma açılması ile 
kaynak sarfına neden olunması ve eşik alanlarda 
eğimli kesimlerde orman ve makilikler 
bozularak tarım alanına dönüştürülmesi 

§  Biyolojik ve ekolojik açıdan önemli alanların 
kaybı ve erozyonu beraberinde getirmesi [12].  

İlçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su 
kirliliğinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve 
önlemlerin alınabilmesi için, 22.03.2015 tarihli ve 29303 
sayılı “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri	Tebliğ” (SAİS) 
kapsamında kirlilik seviyesi anlık olarak izlenen bir adet 
Atıksu Arıtma Tesisi	 bulunmaktadır. Bu tesiste pH, 
çözünmüş oksijen, sıcaklık, iletkenlik ve debi verileri 
gerçek zamanlı olarak elde edilmektedir. Erdemli Mersin 
Merkez’den sonra ticari gübre kaynaklı yayılı TN(Toplam 
Azot) yükünün en yoğun olarak oluştuğu ilçeler arasında 
yer almaktadır. Erdemli merkezden kaynaklanan yayılı 
azot ve fosfor değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiş ve 
atmosferik taşınımdan kaynaklanan kirlilik yükü 
hesaplamaları ilçelerin alansal dağılımı ve yağış dikkate 
alınarak yapıldığında Erdemli için 60-90 ton/yıl aralığında 
değerler bulunmuştur [6]. 
 
Alternatif enerji kaynakları ve kullanım alanları 
incelendiğinde; ekonomik RES yatırımı için en az 7 m/s 
rüzgar hızı ve % 35’in üstünde kapasite gereklidir. Şekil 
2’de gösterilen ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan çalışmaya göre Erdemli İlçe sınırları 
rüzgar santrallerinin kurulamayacağı alanlar olarak 
gösterilmiştir.  
 

 

Şekil 2. Erdemli İlçesi rüzgar enerjisi kullanılabilriliği [20] 

Erdemli, orta derecede ışınım almaktadır (Şekil 3). Uygun 
güneş panelleri kullanılarak konutlarda ve resmi 
kurumlarda güneş enerjisinden yararlanılması, elektrik ve 
ısı enerjisi üretilebilmesi mümkündür. Ayrıca kentin 
aydınlatılmasında da aynı enerjiden yararlanılabilinir. 
 

 
Şekil 3. Güneş Enerjisi Potansiyeli [20]  

5. SONUÇLAR  
Doğa ile uyumlu yaşamak insanlık tarihinde yeni bir şey 
değildir. Kyoto Protokolü, Kopenhag Anlaşması'ndan 
Meksika'daki Cancun Konferansı'na kadar  uluslararası bir 
kaygı olarak tüm dünyada, daha sürdürülebilir çevresel 
kalkınmanın sağlanması için küresel ısınma etkileriyle 
nasıl en iyi mücadele edileceği konusunda konuşuldu. 
Çevresel sürdürülebilirlik, kentsel gelişmenin temel bir 
değeri olduğundan, ekosistem planlama idealleriyle ilgili 
arazi kullanımı planlamasında çalışan tüm meslek 
gruplarının bu ortak hedefe katkıda bulunmakta büyük bir 
rolü vardır.  

Bir eko-kent daha çok mekansaldır ve o alana özgüdür. 
Tespit edilen özelliklere göre Erdemli ilçesinin eko kent 
olabilirliği için SWOT analizi yapılmıştır. Buna göre tespit 
edilen özellikler aşağıdaki gibidir; 

Strength (Güçlü Yönler) 

• İlçenin bakir bir alan olması ve  özellikle turizm 
ve tarım gibi geçim kaynaklarıyla ekonomik 
gelişim içerisinde olması 

• Enerji konusunda bağımlılığı azaltmada güneş 
enerjisinin potansiyel olarak kullanabilirliği 

• Erdemli topoğrafyası bisiklet kullanımına 
uygundur ve yapılacak bir planlama ile araç 
kullanımı minimum düzeylere indirilebilir. 

• Doğal zenginlik ve tabiat kaynaklarnın fazla 
olması 

• Ekoturizm için geniş yaylalar bulunması, 
• Turizm erişilebilirliğine uygun coğrafi konuma 

sahip olması, 
• Yöreye özgü kültürel zenginliklere sahip olması, 

Weakness (Zayıf Yönler) 

• İlçe ciddi anlamda göç alması ve nüfusun kaynak 
yeterliliğine cevap veremeyecek bir artış halinde 
olması, 

• Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve doğal 
güzelliğe sahip çevre vadilerin de bilinçsiz turizm 
tesisleriyle donatılmış olması, 

• Kültürel tanıtımın ve zenginliğin yeterli bilinçte 
yaşatılmaması, 
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• Ulaşım sıkıntıları ve trafik çözümlerinin yeterli 
olmaması, 

Opportunities (Fırsatlar) 

• Erdemli ilçesinin gelişen ve büyüyen bir ilçe 
olması, 

• Planlamanın bilinçli bir biçimde yapılabilmesi ve 
geleceğin akıllı kentler vizyonuna uyumluluğu, 

• Yine alternatif turizm açısından kültürel 
zenginliğe sahip olması ve yayla turizminin 
gelişime açık olması da eko-kent kriterleri 
açısından kendi ekonomisini kendi içinde 
çözebilmesi 

• Konaklama alanlarının ekolojik uyum içinde 
gelişebilecek olması, 

Threats (Tehditler) 

• Tarımsal kaynaklı çevre kirliliği yüklerinin fazla 
olması ve geçimin tarım odaklı devam edecek 
olması, 

• Bir parçası olduğu Mersin ilinin endüstri ve 
sanayi ağırlıklı bir kent olması ve çevresel kirlilik 
katkılarının fazla olması, 

• Mevcutta da geçerli olan göç yükünün 
sürdürülebilirliğin artması nedeniyle çok daha 
fazlalaşabilir olması, 

• Zamanla kültürel dokunun bozulabilmesi, 

6. TARTIŞMA 
Toplumlar ve politik süreçler değiştikçe kentleşme 
koşulları da değişmekte ve her değişme aşamasında 
gelişme ve büyüme dinamikleri yeniden oluşmaktadır. 
Tarım toplumu, doğaya uyum sağlamaya yönelmişken, 
sanayi toplumu doğayı kontrol etmeye ve değiştirmeye 
yönelmiştir. Eko-kentlerin amacı; dünyada, su ve oksjenin 
güneş	enerjisinden yararlanan karmaşık	ekosistemlerimizi 
desteklemeye devam edeceği sağlıklı	 bir gezegen ile 
insanlık için uygun bir gelecek inşa etmektir. 
 
Mekansal algının toplumsal açıdan çevre bilincine 
dönüşebilmesi ancak kentsel sistemlerle yaratılabilir ve 
kalıcı bir yaşam tarzına dönüebilir. Eko-kent 
planlamasının hayata geçirilmesi planlama sürecinin ve 
uygulama aşamasının gönüllü kuruluşlar ve halk 
tarafından sürekli kontrolü ile sağlanmaktadır.  
 
Erdemli ilçesinde Eko-kent fikrinin hayata geçirilebilmesi 
için gerekli kriterlerin başında halkın katılımı gelmektedir. 
Kültürel olarak rasyonel çözümlemeleri benimseyen 
bireyler iyi-kötü, doğru yanlış, doğal-yapay gibi sorunları 
çevresel duyarlılıkla çözümleyebilecektir. Böylece kentsel 
sorunların engellenmesi, önlenmesi ya da 
sağlıklılaştırılması konusunda bilinçli bir tutum 
kendiliğinden oluşabilecektir. Eko-mahalle birimleri 
oluşturulması ile, kentlinin ekolojik yaşam koşullarını 
benimsemesini sağlayarak kırsal-kentsel bütünleşme 
sağlanabilir. Nüfus baskısıyla tarımsal arazilerin 
yapılaşmaya açılması, yoğunlaşan ve yayılan bir kent 
modeli yaratmaktadır. Kırsal alanların ekolojik 

tasarımlarla desteklenmesi ve özgün kimliklerini 
koruyabilmeleri sağlanmalıdır. 
 
Eko-kent geçiş sürecinde ilk hareketlerin bölgesel 
ekonomik düzeyde fayda sağladığına dair net kanıtlar 
örnek dünya ülkelerinde vardır. Kentleşme, nüfus artışı ve 
iklim değişikliğinden kaynaklanan kentsel sorunlar, 
ekolojik bir ihtiyaca doğru yol almaktadır Farklı yerel 
koşullara ve çeşitli ekonomik ve çevresel sorunlara 
rağmen, kentsel tasarım ve kaynak yönetimi ilkeleri 
evrenseldir. Ama aynı zamanda yerel koşullara uyacak 
şekilde lokalize edilebilirler.  
 
Yeni gelişen orta ve düşük gelirli kentleri yeniden 
planlamak, su ve atıklarımızı yönetme biçimimizi 
değiştirebilir. Toplumun beslenme ihitiyacının 
sağlanması, ulaşım dönüşümü, doğayla iç içe yaşam 
çözümleri ile eko-kent oluşumları Erdemli ilçesine adapte 
edilebilinir. Karbon emisyonları azaltılabilinir, sınırlı 
ekolojik ayak izi korunabilir ve ekolojik kent gelişimleri 
oluşturulmaya başlanabilir. Destekleyici politikalar ve 
yeni yasal düzenlemeler bu süreçte mutlak ihtiyaçtır.  
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Özet 

Mersinli olup erken veya geç yaşlarda memleketinden ayrılan aileler ve çocukları zaman içinde memlekete ve 
memleket kültürüne yabancı kalmaktadırlar. Gerek kendileri Sıla-i Rahim (Memleket-akraba ziyareti) amacıyla gerekse 
çocuklarının bu kültürle tanıştırmak için memlekete gelmek istediklerinde çeşitli maddi ve manevi zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklara ilave olarak özellikle “Z Kuşağı” diye isimlendirilen günümüz gençleri değil önceki 
kuşaklar, anne ve babalarıyla bile iletişim kurmakta ciddi güçlükler çekmekte, bilgisayar ve telefon bağımlısı, şiddet 
eğilimli “yalnız gençler” olarak yetişmektedir. Büyük şehirlerde dört duvar arasında yüzlerce rakibi arasında sadece 
sınavlara odaklı, bir bakıma “testkolik” çocuklar öfkeli ve mutsuz yaşamakta ve ayrıca kendi çocukluklarına dair hiçbir 
güzel hatıra oluşturamamaktadır. Mevcut proje ile Erdemli yaylalarının birine yakın, uygun bir alanda Erdemli’den 
uzakta yaşayan Erdemlili ailelerin ve çocuklarının kalıp konaklayabilecekleri bir “Yörük Kampüsü (Yörük Köyü)” 
oluşturulması planlanmaktadır. Bu proje temelde; ailelerin rahatça “Sıla-i Rahim” yapmalarının yanında, çocukların 
kendi ailelerinin memleketleri ve kültürleri ile bağ kurmaya, çocukların sosyal-psikolojik-davranış problemlerinin 
çözümüne ve onların memleketlerine ait güzel hatıralar biriktirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca kurulacak bu Yörük 
Kampüsü, Erdemli dışından gelecek ziyaretçiler sayesinde Türk-Yörük kültürünün ve Erdemli’nin tanıtımına da önemli 
katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Erdemli, Yörük Kampüsü, Sıla-i Rahim, Yörük Kültürü, Değerler Eğitimi 

An Erdemli Project: Journey to Sıla-i Rahim with Yörük Campus 

Abstract 

Families and their children who are separated from their homelands in the early or late ages feel foreigner to their 
homeland and the homeland culture with time. They are faced with various physical and intangible difficulties when they 
want to come to their homeland both to do “Sıla-i Rahim” (Hometown-relative visit) themselves and to introduce their 
children to this culture. In addition to these difficulties, today's young people, notably called "Z Generation", are growing up 
as "lonely young people" who are prone to computer and telephone addiction, violence, and have difficulties communicating 
with previous generations even with their parents. Children who are inside of four walls in the big cities, among the 
hundreds of competitors, focused on exams and "test-colic children" live angry and unhappy, and also they have no good 
memory of their own childhood. It is planned with the present project to create a "Yörük Campus" (Yörük Village) in a 
suitable place near one of the Erdemli Plateaus for the families and their children, who are living away from Erdemli, so that 
they can stay and camp. This project will provide basically; will help children to connect with their home country's cultures, 
solve social-psychological-behavior problems of their children, and collect beautiful memories of their homelands, as well 
as their families do "Sıla-i Rahim" comfortably. In addition, this Yörük Campus will provide important contributions to the 
introduction of the Turkish-Yörük culture and Erdemli thanks to the future visitors who are coming from outside of Erdemli.  

 
Keywords: Erdemli, Yörük Campus, Yörük Culture, Sıla-i Rahim, Values Education 

1. Giriş 

Mersinli olup erken ve ya geç yaşlarda 
memleketinden ayrılan aileler ve çocukları zaman içinde 
memlekete ve memleket kültürüne yabancı kalmaktadır. 
Gerek kendileri Sıla-i Rahim için gerekse çocuklarını bu 
kültürle tanıştırmak amacıyla memlekete gelmek 
istediklerinde çeşitli maddi ve manevi zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar.  

Bu zorluklara ilave olarak, özellikle “Z Kuşağı” 
olarak isimlendirilen günümüz gençleri değil önceki 

kuşaklar, anne ve babalarıyla bile iletişim kurmakta ciddi 
güçlükler çekmektedir. Bilgisayar ve telefon bağımlısı, 
şiddet eğilimli “yalnız gençler” olarak yetişmektedir. 
Büyük şehirlerde dört duvar arasında, yüzlerce rakibi 
içinde sınavlara odaklı, bir bakıma “testkolik” çocuklar 
öfkeli ve mutsuz yaşamakta ve ayrıca kendi 
çocukluklarına dair hiçbir güzel hatıra 
oluşturamamaktadır.  

Mevcut proje ile Erdemli yaylalarının birine yakın, 
uygun bir alanda Erdemli’den uzakta yaşayan Erdemlili 
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ailelerin ve çocuklarının kalıp konaklayabilecekleri bir 
“Yörük Kampüsü (Yörük Köyü)” oluşturulması 
planlanmaktadır. Mevcut projenin kurulacak Yörük 
Kampüsü’nün sözü edilen zorlukları ortadan kaldıracak 
ve / veya azaltacak imkânlar sunması beklenmektedir.  

Mevcut projede özellikle memlekette evi olmayan 
veya apartman dairesinde yaşayan, başkasının 
/akrabasının yanına gelmekten çekinen aile ve çocukların 
akrabalarıyla belirli bir mesafede görüşüp, kendi 
akranlarıyla tanışıp kültürlerini tanıması planlanmaktadır.  

Bu proje özetle ailelerin; 

§ Rahatça “Sıla-i Rahim” yapmalarını,  

Çocukların ise; 

§ Yaz tatilini bir hayat tatili gibi algılamamalarına,  

§ Kendi ailelerinin memleketleri ve kültürleri ile bağ 
kurmalarına,  

§ Toroslar’daki hayatın içinde memleketlerine ait güzel 
hatıralar biriktirmelerine,  

§ Bu mekânlarda dinlenerek toplumsal uyum ve ders 
başarılarını yükseltmelerine,  

§ Sosyal-psikolojik-davranış problemlerinin çözümüne 
yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca, Yörük Kampüsü’nün, Erdemli dışından 
gelecek ziyaretçiler sayesinde Türk-Yörük kültürünün ve 
Erdemli’nin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

2. Gerekçeler 
Projenin tasarlanmasında kendi yaşadıklarımız, 

çocuklarımız ve öğrencilerimizle sohbetlerimiz etkili 
olmuştur.  

Çocuklarımıza kendi çocukluğumuzla ilgili 
hatıralarımızdan bahsettiğimizde: Haklı olarak ”Anne sen 
ne güzel yaşamışsın, bize anlatacak ne çok çocukluk 
hikâyen var, biz ise çocuklarımıza kuru betondan başka 
ne anlatacağız?” demektedirler. Uzun yaz tatillerinde 
çocukları köye getirsek diye düşündük. Akrabalar içinde 
sıkılacakları için yaylada kiralık ev aradık ve bulamadık. 
Sonra kendi çaresizliğimizden yola çıkarak bizler gibi 
birçok hemşehrimin de aslında benzer sorunları 
yaşadığını öğrendik ve paylaştık.  

Yine öğrencilerimle sohbet ettiğimizde ise okul 
döneminde çok sıkıldıklarını, yaz tatilinde dinlenmek 
istediklerini, ancak yazın köyü olup gidenlerin mutlu 
olduklarını, bir meşguliyetleri olanların çok daha mutlu 
olduğunu, en çok sabahları horoz ötmesi, koyun kuzu sesi 
ile uyanmak istediklerini, köyde erken kalkıp güne erken 
başlamalarının onları çok mutlu ettiğini söylediler. 
Özellikle yaz döneminde apartman hayatının lüks değil 
hapis hayatına eşdeğer olduğunu, çoğunun sigaraya okul 
döneminde değil de tatillerde sıkıntıdan dolayı 

başladıklarını, aidiyet duygusu olmadığı için anne-
babalarının memleketini benimsemediklerini, öte yandan 
yaşadıkları şehri de sevmediklerini söylemektedirler.   

“Ben nereye aidim?” sorusuna cevap bulamadıklarını, 
işe yaramadıkları duygusunun “Duygu durum 
bozukluğu” yarattığını, okul açıldığında zaten yılgın ve 
bezmiş olarak derse başladıklarını bununda okul 
başarısını olumsuz yönde etkilediğini, ebeveynlerinin 
kendilerini hiç anlamadığını ve her geçen gün tüm 
iletişimin koptuğunu ifade etmektedirler.  

Bir yere ait olmanın, sevginin, anlaşılabilmenin, 
yalnız olmamanın olumlu sonuçları olacağı düşüncesi ile 
“Neden Erdemli’nin çocukları istifade etmesin?” diye 
düşündük. “Bir şey katmadığın yere elini uzatma” sözü 
gereği bu proje ile Erdemli’ye bir şey katmak istedik.  

3. Amaçlar 
Bilgi hayatımızı donatan en temel güç olup ve bilgiyle 

donatılacak yaşlar genç yaşlardır. Bilgiyle donaltıdığında 
genç “Ben neyim? potansiyelim ne?” diye sorgular ve 
keşfeder. Sonra da bu potansiyel  ışığını etrafa yaymak 
ister.  

“Biz göremedik, bari çocuklarmız görsün” mantığı ne 
derece doğrudur, bu tartışılır. Çocuklar 14 yaşında sonra 
geçime katkıda bulunmak için gücünün yettiği işerde 
sorumluluk alıp yardımcı olmalıdır. Sadece nimete değil 
külfete de ortak  olabilen bireyler yetiştirmek önemlidir. Bu 
sadece paranın kıymetini bilmek değil aynı zamanda 
yaptıklarının karşılığını görmektir. En iyi öğrenme yaparak 
ve deneyimleyerek öğrenmedir.  

Maalesef Z kuşağı sanal alemde yaşamakta ve 
varlıklarını sosyal medyaya borçlular. Beğenilme (like-
lenme) oranı sosyal ve psikolojik hayatını doğrudan 
etkilemektedir. Tamamen sanal olan bu hayatlar nasıl 
somut hale getirilebilir? Gençlerin birey olabilmesi için 
değerler eğitimi ile insani ve toplumsal değerlere sahip 
bireyler yetiştirmek en önemli amaç olmalıdır. Başta 
“Değerler eğitimi” olmak üzere bu projenin amaçları 
aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
§ Erdemli’den olup, başka şehirlerde yaşayan ve kendi 

kültürünü tanımayan gençlerin memlekete alıştırılması 
ve tanıtılması,  

§ Birbirini tanımayan hemşehrilerin aynı ortamda 
buluşturulması, akranların tanışıp kaynaşması,  

§ Çocukların ve gençlerin kendilerini bir yere ait 
hissetmesinin yani “Mensubiyet Duygusunun” 
geliştirilmesi,  

§ 11-18 yaş hedef kitleye belirlenen ihtiyaçlar 
doğrultusunda eğitim verilmesi,  

§ Erken ve tam ergenlik döneminde bulunan hedef 
kitlenin duygusal ve fiziksel gelişimini olumlu yönde 
etkileyecek, onlara olumlu davranışlar kazandırmak 
üzere belirlenen eğitim-öğretim modüllerinin 
uygulanması,  

§ Uygulanacak stratejilerle hedef kitlede gerçekleşecek 
olumlu değişimlerin başta öğrenme-öğretme ortamlarına 
olmak üzere memleket kültürüne, okul kültürüne ve 
daha genel anlamda ise eğitim sistemine yansıması için 
yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  
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§ Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması,  
§ Gençlere hayatın zorluklarına karşı güçlü kalabilmenin 

öğretilmesi,  
§ Toroslarda bitki çeşitlerinin, yaşam şekillerinin (örneğin 

kıl çadırda, kıl çulda, yer döşeğinde yatmak vs) 
öğretilmesi,  

Yurtdışı dahil hiç kimse “Dünya gözüyle Erdemli’yi 
görmedim” demesin; dünya gözüyle görmeden de bu 
dünyadan göçmesin. Gittikleri yerlerde de anlatsınlar ki 
birer turizm elçisi olsunlar.  
4. Projenin İçeriği ve Uygulanması 
4. 1Tanım 

Mevcut proje, Erdemli’den Türkiye’ye yayılan 
insanların çocuklarını rahatlıkla alıp geleceği, 
kiraya tutabileceği evler ile çiftik hayvanlarıyla ve 
bitkilerle tanışma, bölgedeki doğa, orman, deniz 
imkanlarından yararlanmak, meyve sebze toplamak 
horoz sesine uyanmak birbirleriyle tanışıp 
arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirmek 
tecrübelerini paylaşmak için internetten uzak 
yorgunluğunu atabileceği doğa ortamını 
tanımlamaktadır.  

4. 2Uygulanması 

Projede kapsamında kurulacak Yörük 
Kampüsü’nün planlaması ve kurulması, Erdemli 
Belediyesi, Erdemli Kaymakamlığı, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Erdemli’deki Mahalle Muhtarlarının işbirliği ve 
eşgüdümü ile gerçekleştirilecektir.  

Bunun için önce sözkonusu paydaşlarla bir 
toplantı yapılacak daha sonra da profesyonel turizm 
uzmanlarından da destek alınarak yaylada veya 
uygun bulunan bir yerde geniş bir arazi (Örneğin 
Güneyli – Güzeloluk – Akpınar Mahalleleri arası 
veya Söğüt civarı) üzerinde yörük kültürünün 
yaşandığı minyatür köy similasyonu (Örn: Ankara 
Altınköy gibi) oluşturulacaktır. Etrafı çevrili bu 
arazide Yörük Kampüsü (Naturland) kurulacaktır. 
Bu alanda; 

• Butik ve Pansiyon tipi evler:Ailelerin kalacağı 
yanaşık düzen butik evler ile öğrencilerin 
kalacağı pansiyon tipi evler,  

• Kıl Çadır: Kafe şeklinde kıl çadır kurulması 
burada bazlama ve sıkma yapılması; günün 
belirli saatinde çocuklara da yaptırılması ve 
cüzi fiyata satılması. Kıl çadır içinde 
fonksiyonel yannık, ayran takımı; günlük 
bulgur kaynatma ve börtme dağıtma vs.  

• Hayvanlar: Sorumluluğu oradaki görevlilere 
ait olan ancak öğrencilerin grup halinde görev 
alacağı (güdüp bakımını yapacağı) hayvanlar 
örneğin; keçi, koyun, ağılları, inek ahırları (Her 
hayvanın bir adı olacak ve günlük yem, saman, 
ot verilmesi, hayvanların sağılması çocuklara 

 

uygulatılacak). Yine tavuk kümesleri; 
çocukların isim vereceği, yemleyip sulayacağı. 
varsa yumurta toplamadan sorumlu olacakları 
tavuklar… 

• Yine imkanlar ölçüsünde kedi, köpek, hatta o 
yörede yaşayan nesli tükenmek üzere olan 
keklik, deve, at, eşek gibi hayvanların da 
bulunması ve bakımının çocuklar tarafından 
üstlenilmesi.  

• Örnek Ev ve Mutfak: Yüklük, kaba çuvalı, 
davarcık, çul, kıl çuval, incili çalma camekanı, 
divan, odunluk, nacak vs bulunduğu ev. 
Mutfakta gök çaydanlık, saç, senit, saycak, 
helke, çingil, tas, çul, kilim, terek, basma 
örtüler, eğirtmeç, çul, çullalık takımı, ıstar, 
yunaklık, kalaycı dükkanı, demirci dükkanı vs.  

• Etnoğrafik malzemeler: Geçmişte çifçilikte ve 
ev işlerinde kullanılan etnoğrafik malzemelerin, 
alet ve avadanlıkların aslına uygun alan ve 
küçük dam evlerde sergilenmesi. Örneğin 
harman yeri, patoz, traktör, yaba, düven, pulluk, 
orak, kazma, kürek, tarak, at koşum takımları, 
semer, eyer, ellik, düven, kalbur, portatif 
değirmen vs.  

• Köy Konağı ve Konukevi: Asker uğurlama, 
cenaze, ziyafet ve organizasyonlarda 
kullanılmak üzere butik tarzda düzenlenmiş.  

• Eski İlkokul: Kara tahtada ders anlatma ve 
okul bahçesinde eski oyunların oynanması.  

• Hobi Bahçesi: Çocukların çapalayıp, tohum 
dikip, sulayacakları, meyve toplayacakları 
bahçe vs.  

• Gerçek Tarla: Yöreye ait çeşitli sebze ve 
meyvelerin tanıtıldığı tarla örnekleri ve/veya 
mevcut tarlalara geziler, ekin, sebze-meyve 
hasatlarına aktif katılım.  

• Spor, Sanat ve Sosyal faaliyetler: İlçede 
faaliyet gösteren doğa kulüpleriyle işbirliği ile 
mevcut parkurlarda doğa yürüyüşleri, ilçede 
mevcut poligonların kullanımı, yüzme, futbol, 
basketbol vs. ile atasporları (güreş, at binme, 
cirit vs. )  

• Müzik grubu; Bir müzik grubu oluşturulması 
ve rehabilitasyon merkezlerine, sevgi evlerine, 
yaşlı bakımevlerine ziyaretler, Toroslar’da 
yerinde yaşam uygulamaları ve ziyaretler.  

Gelen aileler buradaki butik evleri 
kiralayacaklardır. Hem kendileri hem de çocukları 
memleketle ve akrabalarla bağlarını 
güçlendirecekler hem de çocuklar 15-30 gün süreli 
verimli bir kültürel-bilimsel eğitime tabi 
tutulacaktır.  

Planlanan bölgenin ekonomik ve işletme 
sorumluluğu Erdemli Belediyesi tarafından, 
güvenlik ve hukuki statüsü Erdemli Kaymakamlığı 
tarafından yürütülecektir.  
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4. 3Eğitim ve Etkinlikler 
Davranışların arkasındaki sebepler değerlerdir. 

Davranışlar  yenilik bilgi içermeli ve geleceğe dönük 
olmalıdır. Gençler bir işi ne için yapıyorlar 
anlamlandırmalıdır. İnsan değeri para değerinin 
önünde olmalıdır. Onun için değerler eğitimi bu proje 
kapsamında yer alacaktır.  
4. 3. 1Değerler Eğitimi 

• Adalet (Adil olma, eşit davranma),  
• Dostluk (Güven duyma, sadık olma, vefalı 

olma, yardımlaşma),  
• Dürüstlük (Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü 

olma, etik davranma, güvenilir olma, sözünde 
durma),  

• Öz denetim (Davranışlarını kontrol etme, 
davranışların sorumluluğunu alabilme, özgüven 
sahibi olma),  

• Sabır (Azimli olma, tahammül etme),  
• Saygı (Alçak gönüllü olma, başkalarına kendine 

davranılmasını istediği şeklide davranma, diğer 
insanların kişiliklerine değer verme),  

• Sevgi (Aile birliğine önem verme, fadakarlık 
yapma),  

• Sorumluluk (Kendine, çevresine, vatanına  ve 
ailesine karşı sorumlu olma) 

• Vatanseverlik (Çalışkan olma, dayanışma, 
kurallara ve kanunlara uyma, tarihsel ve doğal 
mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme),  

• Yardımseverlik (Cömert olma, fadakar olma, 
işbirliği yapma, merhametli olma, misafirperver 
olma, paylaşma).  

4. 3. 2Diğer Eğitimler 

• Öfke kontrolü, yaratıcı drama, yalnızlıktan 
kurtulma, akran ilişkileri, nitelikli zaman 
kullanmaya yönelik eğitimler,  

• Adab-ı Muaşeret Kuralları,  
• Temel Din Bilgisi ve Ahlak Bilgisi,  
• Tarih Eğitimi ve bölgenin Türk Tarihindeki 

Milli Mücadeledeki yeri,  
• Toplum karşısında konuşabilme ve kendini 

ifade edebilmeye yönelik eğitimler,  
• Etkili ders çalışma ve sınav stratejileri,  
• Sigara – İnternet – Madde bağımlılığından  

korunma,  
• Yabancı Dil eğitimi (Teorik-Pratik) 
• Sağlık Eğitimi (İlk yardım, Genel Hijyen, 

Doğru Beslenme, Obeziteden korunma vs. ) 
• Spor ve doğa turizmi, eko turizm eğitimi ve 

uygulamalar,  
• Gün boyu telefondan uzak kalma internete 

belirlenen saatte erişebilme becerisi kazanma,  
• Zor günlerde ayakta durabilmek amacıyla 

“tasarruf eğitimi” adı altında gıda, su ve enerji 
tasarrufu yöntemleri,  

• Salça, peynir, yoğurt, ekmek ve tarhana yapımı 
etkinliği, doğal ketçap, mayonez yapımı,  

• Parçalanmış aile sayısının azaltılması için 
ebeveyn ve çocuklara eğitim,  

• Velileri bilinçlendirmek üzere seminerler (Halk 
sağlığı, Etkili anne baba olma, Eğitim koçluğu 
anlatımı),  

• Yöre halkından veya dışarıdan ziyaret etmek 
isteyenlere ücret karşılığı ziyaret ve yetiştirilen 
ürünlerin satılması ve satışların öğrenciler 
arafından yapılması,  

• Öğrencilere bir dergi çıkararak ve/veya web 
sayfası hazırlayarak etkinliklerini paylaşmaları 
sağlanacak.  

• Uzun vadede yurt dışından aynı şartları 
oluşturan ülkelerle birer aylık öğrenci değişimi 
de gerçekleştirilebilir.  

5. Başarı Ölçütleri 
En az 15-30 gün sürecek bu “Tatil-Eğitim” 

programına başlamadan önce ve başlayıp 
hedeflerine yönelik faaliyetler gerçekleştirildikten 
sonra yörük kampüsteki tüm öğrencilere Yörük 
Kampüsü’nde öğrendikleri ile ilgili röportaj 
yapılacak ve ayrıca anket uygulanacak. Bu ankette; 

• Arkadaşlar, akranlar ve akrabalar ile 
ilişkilerinin değerlendirilmesi,  

• Velilerin öğrencilerin psikolojik durum ve 
davranışlarında olumlu yönde bir davranış 
değişikliği,  

• Öğrencilere neler öğrendikleri, hangi hatıraları 
oluşturdukları, tekrar gelmek isteyip 
istemedikleri,  

• Eğitimcilere öğrencilerin bu çalışmalardan ne 
kadar uyum sağladıkları ve faydalandıkları 
konusunda gözlemleri toplanacaktır.  

Yukarıdaki çalışmalardan elde edilen veriler 
sosyoloji, psikoloji, eğitim ve profesyonel turizm 
uzmanları tarafından bilimsel anlamda 
değerlendirilerek projenin yakın ve uzun vadedeki 
hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı belirlenecek.  

• Elde edilen veriler sonraki dönemlere perspektif 
tutacak,  

• Raporlar dönemik yayınlanıp kitap haline 
getirilecek,  

• Yerel ve Ulusal basınla ve ilgili Bakanlıklarla 
(MEB, GSB) paylaşım yapılacak.  

• Eğer varsa yurt dışından gelen Türk veya 
yabancı öğrencilere de aynı anketler yapılıp 
değerlendirilecek.  

5. Proje Çıktıları 

1. Öğrenciler tarafından oluşturulan hobi 
bahçeleri,  

2. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen spor 
faaliyetlerini içeren videoların yer aldığı kitap, 
CD vb dökümanlar,  
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3. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen müzik 
faaliyetlerinin yer aldığı kitap, CD vb 
dökümanlar,  

4. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen resim 
sergileri,  

5. Öğrencilerin proje sürecinde yaptıkları 
çalışmaları ve bu çalışmaları kendi akranlarına 
yaygınlaştırmak üzere hazırladıkları web 
sayfası,  

6. Uygulanan anket sonuçları ve bilimsel olarak 
değerlendirilmesine ilişkin rapor.  
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Abstract 

In this study; a wind turbine was designed for a bond house in order to ensure the whole or most of the electricity 
needed in the Erdemli region with high wind potential. A three-bladed wind turbine with a wing radius of 2 m and a 
mast length of 6 m was designed and modeled on a computer program, assuming that a house requires a daily average 
of 4.5 kW of electrical energy, with a wind speed of 5 m/s. Purpose of turbine design; Due to the increasing need of 
electricity energy in the day, Erdemli region is able to fulfill its energy needs in the plateau and bond houses from 
renewable sources and generate the electricity of a single user with minimum damage to the environment. 
	
Keywords: Energy, Wind Energy, Wind turbine, Renewable energy sources 

 

Erdemli Bölgesinde Bir Bağ Evi İçin Rüzgâr Türbini Tasarımı 

Özet 

Bu çalışmada; Rüzgâr potansiyeli yüksek olan Erdemli bölgesinde, bir evin ihtiyacı olan elektriğin tamamını ya da büyük bir 
kısmını karşılamak amacı ile bir rüzgâr türbini tasarımı yapılmıştır. Bir evin ihtiyacı olan, günlük ortalama 4.5 kW elektrik 
enerjisini üretmek için,  rüzgâr hızının 5 m/s olduğu varsayımı yapılarak,  kanat yarıçapı 2 m ve direk uzunluğu 6 m olan üç 
kanatlı bir rüzgar türbini tasarlanmış ve bilgisayar ortamında modellenmiştir. Türbin tasarım amacı; gün geçtikçe elektrik 
enerjisi ihtiyacının artması nedeniyle, Erdemli bölgesi yayla evlerinde enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan 
karşılanması ve çevreye en az zararı vererek tekil kullanıcının kendi elektriğini üretebilmesidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Enerji, Rüzgâr Enerjisi, Rüzgar Türbini, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

 

1.Giriş 

Günümüzde insan hayatının vazgeçilmezi haline gelen 
elektrik enerjisi, Dünyada giderek artan bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Dünya ekonomilerinin büyümesi, teknolojinin 
gelişmesi, tüketimin artması enerji ihtiyacının da aynı 
oranda artmasına sebep olmaktadır. Enerjinin yaklaşık 
%90’ ı fosil esaslı kaynaklardan karşılanmaktadır. Fosil 
esaslı kaynaklar içerisinde petrol yaklaşık %35 ile en 
büyük paya sahiptir[1]. Fosil kaynakların giderek 
azalması, çevre kirliliğine yol açması ve ülkeleri dışarıya 
bağımlı hale getirmesi gibi birçok olumsuz sebeplerden 
dolayı, dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil esaslı 
kaynaklara göre çevreye oldukça az zarar vermeleri ve 
ekonomik olmaları nedeniyle hızla tercih edilmeye 
başlamıştır. Ayrıca Güneş ve Rüzgâr enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının evlerde elektrik enerjisi 
elde etmek amacıyla kullanabilmesi gibi avantajları 
sebebiyle ekonomide güçlü olan ülkeler yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve kullanımı 
arttırmak için yasal düzenlemeler getirmektedir. 
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Erdemli 
bölgesinin rüzgâr potansiyelinden yararlanmak ve bir bağ 
evinin elektrik ihtiyacını karşılamak adına bir Rüzgâr 
türbini tasarımı yapılmıştır.  
 
2.Rüzgâr Türbini Tasarımı 
 
Rüzgâr türbini tasarlanırken bir evin enerji ihtiyacının 
günlük yaklaşık 4.5 kW olduğu, rüzgâr hızının sabit hızda 
yaklaşık olarak 5 m/s olduğu varsayımı yapılarak gerekli 
hesaplamalar yapılmıştır. Bu çalışmada 2 m yarıçapında 
üç kanatlı bir Rüzgâr türbini tasarlanmıştır. Türbin kanat 
profili olarak düşük hızlı rüzgâr türbinlerinde genellikle 
yoğun olarak tercih edilen NACA4415 profili seçilmiş ve 
türbin tasarımı bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak 
modellenmiştir. 

267



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

2.1 Gerekli Güç Hesabı 

Büyük kütleli hava akımının oluşturduğu rüzgârın kinetik 
enerjisi rüzgâr türbininin kanatları sayesinde mekanik 
enerjiye, bu mekanik enerji de elektrik enerjisine 
dönüştürülür. Kanatların tuttuğu rüzgâr gücü Denklem(1) 
ile hesaplanır. Burada; 𝜌",havanın yoğunluğu (kg/m3) 𝐴$, 
kanat süpürme alanı (m2), 𝑉, rüzgâr hızı (m/s) dır.[2-3] 

𝑃 = (
)
. 𝜌". 𝐴$. 𝑉)                            (1) 

Türbin rotorunun ürettiği gerçek güç, rüzgârın rotora 
ilettiği enerjinin verimi ile belirlenir. Bu verim güç 
katsayısı olan (Cp) ile gösterilir. Genelde Betz kuramı 
çerçevesinde bu gücün 0.593 ’ünün kullanılabileceği 
varsayılır. Bu da (Cp)’nin maksimim 0.593 olabileceği 
anlamına gelir. Denklem (2)’de rotorun gerçek gücüne ait 
formül verilmiştir [4-5]. 

𝑃 = (
)
. 𝐶,. 𝜌". 𝐴$. 𝑉)                             (2) 

Bağıntılardan yola çıkarak kanat yarıçapı 2 m ve rüzgâr 
hızı 5 m/s alındığında teorik olarak türbin gücü 567.64W 
olmaktadır. Denklem (3)’te verilen kanat uç hız oranı; 
kanat ucundaki hız ile rüzgâr hızı arasındaki orandır[5-6]. 

𝜆 = ./0
1

                                     (3) 

Formülde; R, rotor yarıçapı (m), wm, rotor hızı (rad/s), V, 
rüzgar hızı (m/s) dir. 

Tablo 1.Kanat sayısı ve uç hız oranı arasındaki ilişki [5] 

Kanat sayısı Kanat uç hız oran (λ) 
24 1 
5 2 
3 6 
2 8 
1 11 

 

Tasarımda üç kanat kullanıldığı için hesaplamalarda 
kanat uç hız oranı (λ) 6 alınmıştır [4]. 

2.2 Kanat Tasarımı 

Kanat tasarımı yapılırken aerodinamik olarak en iyi 
sonuç içinα (hücum açısı) ve L/D (kaldırma/sürüklenme) 
oranlarının seçimi önem taşımaktadır. α açısı küçük, L/D 
oranı en büyükdeğerlerinde seçilmelidir. Kanat uç 
oranının yüksek olduğu türbinlerde CL/CD oranının 
büyük olmasından dolayı türbin tasarımında NACA 4415 
kanat profili tercih edilmiştir.CL ve CDDenklem (4) ve 
(5) ile hesaplanır. Şekil 1’ de CL /CD nin α’ ya göre 
değişim eğrisi verilmiştir. [7-8] 

                                      𝐶2 =
2

3
451

46
                                (4) 

𝐶7 =
7

3
451

46
                                (5) 

 

Şekil 1. NACA 4415 profili CL/CD eğrisi. 

 

Şekil 2. NACA 4415 profili. 

Şekil 2. de NACA 4415 profili verilmiştir. Profilin yatay 
uzunluğu kiriş boyudur. Bağlama açısı ve kiriş boyu 
değiştirilerek kanat yapısı oluşturulur.Yapılan 
hesaplamalar sonucunda seçilen profil 10° bağlama 
açısında, CL/CD en büyük değerdedir.Tablo 2’ de CL/CD 
oranının hücum açısına göre değişimleri verilmiştir [8]. 
Denklem (4) ve (5)’ den yararlanarak kaldırma ve 
sürüklenme kuvvetleri hesaplanmış ve Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2.NACA 4415 profili kanat değerleri.[8] 

α CL CD CL/CD L(N) D(N) 
-4 -0.038 -0.08 -0.07 -0.468 0.92 
8 1.102 0.012 95 135.67 1.43 

10 1.28 0.012 106.66 157.58 1.48 
20 1.304 0.013 99.54 160.54 1.61 

	

Kanat bağlama açıları ve kanat kiriş boyu denklem (6) ve 
denklem (7)  ile hesaplanmış ve kanat tasarımı yapılmıştır 
[8]. 
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𝑎9 =
)
:
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 .

?.@
− 𝑎                       (6) 

𝑐 = (
B
. (CD
EF
𝑟𝑠𝑖𝑛) (

:
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 .

?@
                  (7) 

Formülde; αb kanat bağlama açısı,c(m)kanat 
kirişboyutu,r(m) istasyon uzunluğudur.Kanat belirli 
aralıklarla istasyonlara bölünmüş, her istasyon için 
profilin kiriş boyu(c) ve bağlama açısı(αb) hesaplanarak 
Tablo 3’te verilmiştir. İstasyon aralıklarının fazla olması 
tasarım açısından yararlıdır. Şekil 3’te kanat tasarımın 
hesaplanan kiriş boyu ve bağlama açılarına göre 
bilgisayar ortamında modellenmiş hali gösterilmiştir [9]. 

Tablo 3. Bağlama açıları ve kiriş uzunlukları. 

İstasyon r (m) α c (m) 

1 0.25 31.77 0.3015 

2 0.4 20.67 0.2746 

3 0.6 11.71 0.2213 

4 0.8 6.35 0.1795 

5 1 2.86 0.1493 

6 1.2 0.4375 0.1272 

7 1.4 -1.33 0.1105 

8 1.6 -2.68 0.0976 

9 1.8 -3.76 0.0872 

10 2 -4.61 0.0788 

 

 

Şekil 3.a. Kanat profilleri görünüşü 

 

 

Şekil 3.b. Kanat katı modeli 

2.3 Rotor Tasarımı 

Rüzgâr türbininde gücü jeneratöre aktarmak önemli 
noktalardan biridir. Türbin tasarımında sabit mıknatıslı 
senkron jeneratör (SMSG) kullanılmıştır. Bu nedenle 
rotor doğrudan jeneratör miline bağlanacaktır. SMSG 
hemen her hızda elektrik üretebilir. Bu nedenle dişli 
kutusuna da ihtiyaç duyulmamıştır. Bilgisayar ortamında 
modellemesi gerçekleştirilen Rotor tasarımı şekil 4’ te 
gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 4. Rotor tasarımı 
 

 

2.4 Türbin Gövdesi 
Rüzgâr türbinlerinde gövde;  jeneratör, dişli kutusu 
bağlantı elemanları ve elektriksel elemanları içinde 
barındıran bir yapıda olmalıdır. Türbin gövdesi bu 
hususlara dikkat edilerek ve arıza durumunda bu 
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elemanlara müdahale edilebilecek şekilde tasarlanıp katı 
modellemesi yapılmıştır. Şekil 5’de türbin gövdesi 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Türbi gövdesi tasarımı 

 
 
2.5. Yönlendirici  

Rüzgârın çeşitli yönlerden gelmesine karşın türbinin 
gövdesinin her zaman rüzgâr doğrultusuna dik olabilmesi 
için yönlendiriciye ihtiyaç vardır. Böylelikle türbin, 
rüzgârın estiği her yönden rüzgârdan faydalanabilir. 
Yönlendirici gövdeye sabitlenerek türbin gövdesini 
rüzgâr yönüne çevirecektir. Bu doğrultuda yönlendirici 
şekil 6’da olduğu gibi tasarlanmış ve modellemesi 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 6. Yönlendirici katı modeli. 

 

2.6 Türbin Direği ve Montaj 
 
Rüzgâr türbininin bir diğer parçası olan türbin direği 
gövdeyi ve türbini üzerinde taşıyan bir elemandır. Türbin 
gövdesi çeşitli yönlerden gelen rüzgâra doğru 
döneceğinden bağlantı kablolarının dolaşmaması için 
gövde ile direk arasında fırça sistemi kullanılacaktır. 
Böylelikle kablolar dolaşmadan ve türbin gövdesinin 
hareketini kısıtlamadan bağlantı sağlanmış olacaktır. 
Direk 6 metre uzunluğundadır. Direğin bilgisayar 

ortamında modellenmesi şekil 7’de gösterilmiştir. 
Tasarım sonunda türbin montajı yine bilgisayar 
ortamında yapılmış ve şekil 8’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 7. Direk katı modeli 

 
 

 
 

Şekil 8. Türbin montaj gösterimi. 
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3. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada bir evin elektrik ihtiyacını karşılamak 
amacı ile rüzgâr türbini tasarımı yapılmıştır. Kanat profili 
NACA 4415 olan 2 m yarıçapında 3 kanatlı yatay eksenli 
rüzgâr türbini tasarlandı. Gerekli güç hesaplamaları, 
kanat kiriş uzunlukları ve bağlama açıları hesaplamaları 
yapılmış ve yukarıda gösterilmiştir. Tasarlanan türbinin 
bilgisayar ortamında modellemesi gerçekleştirildi. Kanat 
profilinin ve kanat malzemesinin doğru seçilmesi 
türbinden alınacak verimle doğrudan ilgisi vardır. Kanat 
imalatında kanat kalıbı çıkarılıp, el yatırma yöntemi ile 
cam elyaf destekli polyester reçine kullanılarak imal 
edilecektir. Böylelikle hafif ve sağlam bir kanat elde 
edilecektir. Tasarımda jeneratör olarak sabit mıknatıslı 
senkron jeneratör (SMSG)  tercih edilecektir. SMSG 
hemen hemen her hızda elektrik üretebilmesi sebebi ile 
dişli kutusuna ihtiyaç duymadan rotor doğrudan 
jeneratöre bağlanabilir. Dişli kutusu olmadığından bakım 
masrafı ve arıza durumları azalmıştır. Bu çalışmada 
görülüyor ki; rüzgâr potansiyeli olan bölgelerde bir evin 
enerji ihtiyacı rüzgar enerjisi ile karşılanabilmektedir. 
Enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanması fosil esaslı enerji kaynaklarına göre çevreye 
daha az zarar verdiğinden avantajdır. Enerji hattına uzak 
ya da enerji hattı olamayan bölgelerde, eğer rüzgâr 
potansiyeli de varsa enerji ihtiyacını karşılamak için 
yararlı bir çalışma olacaktır.                 
 
Kısaltmalar 
 
P :Türbin Gücü, W 
ρ :Hava yoğunluğu, kg/m3 
R :Türbin yarıçapı, m 
V :Rüzgâr hızı, m/s 
𝑑𝑅 :Rotor mili yarıçapı, m 
𝑊𝑑 :Direnç momenti, Nm 
L : Kaldırma kuvveti, N 
D : Sürüklenme kuvveti, N 
𝐶𝐿 : Kaldırma katsayısı 
CD : Sürüklenme katsayısı 
A : Rotor kanatlarının kapladığıalan, m2 
𝛼𝑏 : Kanat bağlama açısı 
λ : Kanat uç hız oranı 
α : Hücum açısı 
c : Veter uzunluğu, m 
r : Rotor radial mesafesi, m 
B : Kanat sayısı 
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Abstract 

Aim: The aim of this study is to define the number of health personnel working in the Erdemli State hospital and to 
estimate the numbers and rates of type A, B, C, D, E operations performed at the hospital in 2018. Materials and Methods: 
Increased population conditions and areas of immigration have increased in many parameters related health. Erdemli is 
also in a region where the migration rate is increased compared to the years, especially in summer. Trends or seasonal 
fluctuations can be observed in the data of the receiving health parameters. Based on these changes, there are widely used 
statistical methods to carry out the estimations, such as Exponential Smoothing and Box-Jenkins. In this study, the number 
of health personnel of each month, A, B, C, D, E type of operations and ratios and the number of operations per physician 
were taken from the Erdemli State Hospital between 2015-2017. Estimates were made for the year 2018 by selecting the 
appropriate statistical method. Findings: The number of operations per physician is expected to increase in 2018, while 
Type A and Type D operations are expected to be in 2015, Type B and Type C operations are expected to be in 2016, and 
Type E operations are expected to be in 2017 higher than the other years and 2018. Conclusion: Especially small surgeries 
are expected to be more in the summer months, and the predictions are mostly shown in autumn and winter months. 

 
Keywords:  Box-Jenkins, Exponential Smoothing, Time Series Analysis 

 

 
Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erdemli Devlet hastanesinde çalışan sağlık personeli sayısını tanımlamak ve hastanede 
gerçekleştirilen A, B, C, D, E tipi ameliyat sayılarını ve oranlarını 2018 yılı için tahmin etmektir. Gereç ve Yöntem: Artan 
nüfus koşulları ve göç alan bölgelerde sağlıkla ilgili pek çok parametrede artış gözlenmiştir. Erdemli ilçesi de özellikle 
yaz mevsimi olmak üzere göç oranı yıllara göre artan bir bölgededir. Alınan sağlık parametrelerine ait verilerde trendler 
ya da mevsimsel dalgalanmalar gözlemlenebilmektedir. Bu değişimlere dayanarak tahminlerin yürütülmesi için Üstel 
Düzleştirme ve Box-Jenkins olmak üzere yaygın olarak kullanılan istatistik yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada Erdemli 
Devlet hastanesinin 2015-2017 yılları arasında her aya ait sağlık personeli sayısı, A, B, C, D, E tipi ameliyat sayıları ve 
oranları, hekim başına düşen ameliyat sayıları parametreleri alınmıştır. Uygun olan istatistik yöntem seçilerek 2018 yılı 
için tahminler yapılmıştır. Bulgular: 2018 yılı için hekim başına düşen ameliyat sayısında artış beklenirken, A ve D tipi 
ameliyat 2015 yılında, B ve C tipi ameliyat 2016 yılında, E tipi ameliyat ise 2017 yılında diğer yıllara ve 2018 yılına göre 
daha yüksektir. Sonuç: Özellikle küçük ameliyatların yaz aylarında daha çok olacağı beklenirken tahminler daha çok 
sonbahar ve kış aylarında olacağı yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Box-Jenkins, Üstel Düzleştirme, Zaman Serileri Analizi  
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1. Giriş 

Türkiye Tabipler Birliği’nin yayınladığı yönergeye göre 
ameliyat tipleri ve açıklamaları Tablo 1. deki gibi 
tanımlanmıştır [1]. Mevsim koşullarının ameliyat 
sonuçlarına etkisi olduğu bilinmektedir. Ameliyat 
tiplerinin zamana bağlı değişimini incelemek, hangi 
ameliyatların hangi aylarda daha sık uygulandığını 
belirlemek ve gelecekte karşılaşılacak ameliyat tiplerini 
tahmin etmek adına önem teşkil eder. 

Tablo 1. Ameliyat Tipleri ve Açıklamaları 
 

Ameliyat Tipi  Açıklaması 
A Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler 
B Özel Ameliyatlar ve Girişimler 
C Büyük Ameliyatlar ve Girişimler 
D Orta Ameliyatlar ve Girişimler 
E Küçük Ameliyatlar ve Girişimler 

 

Zaman serisini, periyodik zaman aralıklarında gözlenen ve 
bir dizi şeklinde izlenen ölçümler şeklinde tanımlayabiliriz 
[2]. Zaman serileri analiz yöntemleri ekonomi, finans gibi 
birçok alanda yaygın olarak kullanılmakta olup sağlık 
alanında kullanımı yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Hastane 
aciline gelen  insan sayıları, hastanedeki günlük, aylık, 
yıllık ölüm sayıları ya da anne karnındaki bebeğin gün 
boyunca hareketinin takibi zaman serilerine örnek olarak 
gösterilebilir.  Değişimlerin zamana bağlı olarak 
gözlenmesi ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulması ise 
zaman serileri analiz yöntemleri ile mümkündür [3].       

Zaman serileri analiz yöntemleri içinde en yaygın olarak 
kullanılan yöntemler Üstel düzleştirme yöntemi ve Box-
Jenkins (ARIMA) yöntemidir. Zaman serileri analizleri 
içinden uygun yöntem seçimi yapılırken, verinin yapısı çok 
önemlidir. Verilerde trendin, mevsimsel ya da konjonktürel 
dalgalanmaların olup olmadığına, verinin durağanlığına göre 
farklı model yapıları ve farklı zaman serisi analiz yöntemleri 
kullanılmaktadır.    

 

1) Box-Jenkins (ARIMA) Yöntemi: 

Box-Jenkins yönteminde çok sık olarak adı geçen iki 
süreç vardır ve Box-Jenkins yöntemi bu iki farklı sürecin 
birleşiminden oluşmaktadır. Süreçlerin ilki otoregresyonu 
belirten AR süreci iken ikinci süreç ise hareketli 
ortalamayı belirten MA sürecidir [4]. Box-Jenkins 
yöntemi de otoregresyon ve hareketli ortalama sürecinin 
birleşmesinden oluşan ARMA yapısı ile ifade edilir. 

Bununla birlikte Box-Jenkins yönteminde serinin durağan 
olma şartı yoktur. Çünkü serinin durağan olmadığı 
zamanlarda seriye fark alma işlemleri uygulanarak serinin 
durağan hale getirilmesi sağlanabilir. Fark alma işleminin 
sayısı ARMA modeline eklenerek model ARIMA 
modeline dönüştürülür [5]. ARIMA modellerinin 
kullanımı oldukça yaygındır ve bunun sebebi kısa ve orta 
dönem tahminlerinde tahmin sonuçlarının başarılı 
sonuçlar vermesidir ve kurulan birçok model arasından en 
uygun modeli seçebilme şansı sunmasıdır. Model 
seçerken durağanlığın incelenmesi ve mevsimselliğin 
olup olmadığının araştırılması önemlidir [6]. 

 
 

2) Üstel Düzleştirme Yöntemi 

   Üstel düzleştirme yönteminde, Box-Jenkins 
yönteminden farklı olarak değerlere eşit değil farklı 
ağırlıklar verilmektedir. Bu ağırlıklar zamanda geriye 
doğru gidildikçe üstel bir şekilde azaldığı için yöntem, 
üstel düzleştirme adını almaktadır. Ağırlıklandırma 
yapılırken, son zamanlara ait gözlemlere yüksek ağırlıklar 
verilirken, geçmiş zamanlara ait gözlemlere ise geçmişe 
doğru gidildikçe üstel olarak azalan ağırlıklar 
verilmektedir. Bunun nedeni, yakın geçmişteki verilerin, 
geleceği tahmin etmede eski verilere göre daha başarılı 
sonuçlar vermesidir [6]. 
 
Erdemli ilçesi Mersin’in özellikle yaz turizminde oldukça 
tercih edilen bir ilçesidir. Aynı zamanda yıllar geçtikçe 
nüfusunda da artışlar görülmektedir. Hem nüfus artışı hem 
yaz aylarında aldığı göçler sebebiyle sağlıkla ilgili 
parametrelerde de bazı değişimler olabilmektedir. Bu 
nedenle çalışmamızda Erdemli Devlet hastanesinden, 2015-
2017 yılları arasında kaydedilmiş sağlıkla ilgili parametreler 
alınmış, zamanla nasıl değiştikleri gözlemlenmiştir ve 2018 
yılına ait değerler tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

 

2. Materyal Metot 

Erdemli Devlet hastanesinin 2015-2017 yılları arasında 
her aya ait A, B, C, D, E tipi ameliyat sayıları, hekim 
başına düşen ameliyat sayıları parametreleri alınmış ve 
verilerin yapısı incelenmiştir. Verilerde trend ve 
mevsimselliğe rastlanmış ve yapılan incelemeler 
sonucunda Üstel düzleştirme tahmin yönteminin daha 
uygun olduğu tespit edilmiştir. Verilere Üstel düzleştirme 
analiz yöntemi uygulanmış ve 2018 yılı için tahmin 
sonuçları elde edilmiştir. Aynı zamanda Erdemli Devlet 
hastanesinde 2015-2017 yılları arasında çalışan sağlık 
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personeli sayısı da tanımlayıcı istatistikler ile ortaya 
konulmuştur. 

3. Sonuç 

Erdemli devlet hastanesinde 2015-2017 yılları arasında 
çalışan sağlık personellerine ait tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 3’e bakıldığında ise 2018 
yılı için hekim başına düşen ameliyat sayısında artış 
beklenirken, A ve D tipi ameliyat 2015 yılında, B ve C tipi 
ameliyat 2016 yılında, E tipi ameliyat ise 2017 yılında 
diğer yıllara ve 2018 yılına göre daha yüksektir. 2018 yılı 
tahminlerini aylar bazında Tablo 4 yardımıyla 
değerlendirdiğimizde A, B, D tipi ameliyat Ocak ayında en 
çok sayıya ulaşacakken, C ve E tipi ameliyat Ekim ayında 
diğer aylara kıyasla daha yüksek beklenmektedir. Hekim 
başına düşen ameliyat sayısı ise Ocak, Şubat ve Ekim 
aylarında diğer aylara kıyasla daha yüksek hesaplanmıştır. 
2018 yılına ait tahminler ameliyat tipi için Şekil 1’de, 
hekim başına düşen ameliyat sayısı için Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Şekiller incelendiğinde 2018 yılı için artan 
ya da azalan bir trend gözlemlenmemektedir. 

 
Tablo 2. 2015-2017 Yıllarına Ait Ortalamalar ve 2018 Yılı Tahminleri 
 

12 aylık 
ortalama 

2015 2016 2017 

K.U.H 40,7±2,0 42,4±1,3 40,5±1,0 

K.O.U.H. 7,6±0,9 7,5±0,8 6,4±0,5 

Pratisyen 12,9±0,7 11,6±1,2 12,4±0,5 

Toplam hekim 61,3±2,1 61,5±2,6 59,4±1,3 

Diş 5,4±0,5 7,0±0,0 6,3±0,4 

Eczacı 3,0±0,0 3,5±0,5 4,0±0,0 

Hemşire 142,3±2,6 151,5±3,7 155,0±7,3 

Ebe 87,1±1,9 83,2±2,3 84,0±0,9 

 
 
 
 
Tablo 3. Aylar Bazında 2018 Yılı Tahminleri 

 
 
 
 
 

          Tablo 4. Aylar Bazında 2018 Yılı Tahminleri 

 

 
Şekil 1. 2018 Yılı Ameliyat Tipi Tahminlerine Ait Grafikler 

 
 
 
 
 

  2015 2016 2017 2018 
A 3,4±2,1 2,8±2,9 1,5±1,1 1,6±1,3 

B 92,0±11,3 92,0±22,5 83,7±11,3 87,2±9,9 

C 145,5±29,2 202,4±46,1 181,6±37,3 201,5±18,3 

D 150,6±20,8 138,1±36,7 118,5±16,4 126,9±12,9 

E 37,0±32,1 42,1±24,4 62,1±15,3 60,7±8,6 

HDAS 12,0±2,2 14,7±2,4 14,5±2,3 15,8±1,3 

2018 
tahminleri 

A B C D E HDAS 

Ocak 4 101 217 153 56 17 
Şubat 2 98 202 129 71 17 
Mart 3 99 207 149 50 16 
Nisan 0 97 202 125 50 15 
Mayıs 3 76 219 117 73 16 
Haziran 1 93 215 120 63 16 
Temmuz 2 75 165 116 51 13 
Ağustos 0 86 205 136 60 16 
Eylül 0 72 162 117 67 13 
Ekim 2 79 221 119 75 17 
Kasım 0 89 202 132 58 16 
Aralık 3 82 202 110 55 16 
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Şekil 2. 2018 Yılı Tahminlerine Ait Grafikler 

 

4. Tartışma 
Mevsimsel göç alan ilçelerden biri olan Erdemli için, 
mevsim koşullarıyla doğru orantılı olarak özellikle küçük 
ameliyatların yaz aylarında daha çok olacağı beklenirken, 
tahminler sonbahar ve kış aylarında daha yüksek olacağı 
yönündedir. Ancak hekim başına düşen ameliyat sayısı 
tahminleri yıllar bazında değerlendirildiğinde 2018 yılında 
diğer yıllara kıyasla artacağı ve kış ve sonbahar aylarında 
daha yüksek olacağı beklenmektedir. 
 
Kısaltmalar 

K.U.H.         : Klinisyen Uzman Hekim 
K.O.U.H.        : Klinisyen Olmayan Uzman Hekim 
HDAS         : Hekim Başına Düşen Ameliyat Sayısı 
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Abstract 

   Nowadays, health expenditures are very important in terms of cost. Hospital costs are also included in these expenses 
significantly. The planning of bed occupancy rates is also very important in order to adjust these costs, and the height of 
this rates means that existing beds are being used efficiently. Planning should be arranged according to seasonal 
conditions in seasonally migrated regions. The purpose of this study is to estimate the bed occupancy rates of the 
Erdemli State hospital for months in 2018. In the period of 2015-2017 of Erdemli State Hospital, surgical service bed 
occupancy rate, internal service bed occupancy rate, intensive care bed occupancy rate, adult intensive care bed 
occupancy rate, neonatal intensive care bed occupancy rate, total number of examination personnel and emergency 
examination number of parameters were taken and time series analysis was applied. While the rates are expected to 
increase in the seasonally migrated areas, the rates of occupancy in the winter months are expected to be higher for 
2018, despite the increase in Erdemli county's population summer months. Adult intensive care beds are being used 
efficiently and the number of beds to be used in December, February and March is expected to rise above the bed 
capacity of the hospital to exceed 100% of the bed occupancy rate. Newborn intensive care bed occupancy rate is 
decreasing according to years and has the lowest rate of estimations. When the total number of examinations is 
estimated to reach the highest value in December, the number of urgent examinations is expected to reach the highest 
value in August, directly proportional to the migration conditions. 

 
Keywords: Bed occupancy rate, Erdemli State Hospital, Number of examinations, Time series analysis 

 
Özet 

   Sağlık harcamaları günümüzde oldukça önemli seviyelere ulaşmaktadır. Hastane maliyetleri de bu harcamalar içinde 
önemli derecede yer almaktadır. Bu maliyetlerin düzenlenebilmesi için yatak doluluk oranlarının planlanması da oldukça 
önemlidir ve bu oranın yüksekliği, mevcut yatakların verimli şekilde kullanıldığı anlamına gelir. Mevsimlik göç alan 
bölgelerde mevsim koşullarına göre planlamaların düzenlenmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı Erdemli Devlet hastanesinin 
yatak doluluk oranlarını ve muayene sayılarını geleceğe yönelik olarak aylara göre 2018 yılı için tahmin etmektir. Erdemli 
Devlet hastanesinin 2015-2017 yılları arasında her aya ait cerrahi servis yatak doluluk oranı, dahili servis yatak doluluk 
oranı, yoğun bakım yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakım yatak doluluk oranı, yeni doğan yoğun bakımı yatak doluluk 
oranı, toplam muayene kişi sayısı ve acil muayene sayısı parametreleri alınmış ve zaman serisi analizi uygulanmıştır. 
Mevsimsel göç alan bölgelerde, göç aylarına göre oranların artması beklenirken, Erdemli ilçesi nüfusunda yaz aylarında artış 
olmasına rağmen 2018 yılı için kış aylarında yatak doluluk oranlarının daha fazla olması beklenmektedir. Erişkin yoğun 
bakım yatakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır ve Aralık, Şubat ve Mart aylarında kullanılacak yatak sayısı hastanenin 
yatak kapasitesinin üstüne çıkarak yatak doluluk oranının %100’ün üzerine çıkması beklenmektedir. Yeni doğan yoğun 
bakım yatak doluluk oranı ise yıllara göre azalmakta ve en düşük oranlı tahmine sahiptir. Toplam muayene sayısının en 
yüksek değere Aralık ayında ulaşması tahmin edilirken, acil muayene sayısının göç koşullarıyla doğru orantılı olarak 
Ağustos ayında en yüksek değere ulaşması beklenmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Erdemli devlet hastanesi, Muayene sayısı, Yatak doluluk oranı, Zaman serisi analizi  

 

1. Giriş 

Sağlık harcamaları ekonomik kalkınmanın en önemli 
belirleyicilerinden biridir. Türkiye’de kamu sağlık 
harcamalarında son yıllarda önemli artışlar yaşanmıştır. 
Hastane maliyetleri ise sağlık harcamaları içerisinde 

önemli derecede yer tutmaktadır. Yatak doluluk oranı, 
yatan hasta ortalama kalış gün sayısı ve yatak devir hızı 
gibi parametreler harcamalara ait göstergeler arasında yer 
almaktadır. Bu sebeple hastane yöneticilerinin amaçları 
arasında, yatak sayısının etkili şekilde planlanması gibi 
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konularda, harcamaları düşürerek verimli bir şekilde 
kullanımı sağlamak yer almaktadır [1]. Bu doğrultuda 
hastane yataklarının verimsiz kullanılması genel sağlık 
harcamaları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Yatakların boş kalması, insan kaynağı, yatırım ve 
teknolojinin israfına sebep olabilmektedir. Hastaneler 
kullanılmayan her hasta yatağı için kullanılan yatak birim 
maliyetinin %50’sine katlanmak zorunluluğundadır [2]. 
Yatakların optimal şekilde kullanımı bu maliyetlerin 
azaltılması sağlık hizmetlerinin doğru planlanmasının 
adımlarından bir tanesidir.  

Hasta yatağı, 24 saatten az olmamak üzere, hastaların 
bakım ve tedavilerini sağlanması amacı ile yatırıldığı 
hasta odalarına ya da hastalara devamlı tıbbi bakım 
hizmeti verilen birimlere yerleştirilen yataklardır [3]. 

Yatak doluluk oranı; belirli bir sürede içerisinde 
yatakların hasta tarafından ne oranda kullanıldığını 
göstermektedir. Bu oran yıllara ya da aylara göre 
hesaplanabilmektedir. Buna göre yatak doluluk oranı 
genellikle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır [3]. 

 
𝑌𝑎𝑡𝑎𝑘	𝑑𝑜𝑙𝑢𝑙𝑢𝑘	𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =

Yatılan	Gün	Sayısı	X	100
3ay	(	90,92	gün)	veya	1	yıl	(365	gün)	X	hasta	yatak	sayısı

 

 
 

Bu oranın yüksek olması hasta yataklarının verimli 
olarak kullanıldığını göstermektedir [4]. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü Genel Sağlık İstatistikleri Özet Bilgiler’e göre 
kurum ve yatak sayıları istatistiklerine göre en son 2016 
yılı sonuçları yer almaktadır. Buna göre 2016 yılında 
toplam yatak sayısı 132.921 olarak belirtilmekte ve 
geçmiş yıllara göre bu kapasitenin arttırıldığı 
görülmektedir. Yatak doluluk oranları 2016 yılı için 
sektör bazında değerlendirildiğinde, üniversite hastaneleri 
için %76, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için 
%68,7, özel hastaneler için %60,3 olarak hesaplanmıştır. 
2016 yılı ay bazlı yatak doluluk oranlarına göre, 
üniversite hastaneleri için Mart ayı, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastaneler için Ocak ayı, özel hastaneler için Şubat 
ayı ve tüm sektörlerin toplamı için Ocak ayı en yüksek 
değerleri almaktadır [5]. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri yıllığı 2016 Haber 
Bülteni’ne göre ise yatak doluluk oranının en yüksek 
olduğu bölge %73,3 ile Akdeniz Bölgesi iken bu oran 
Türkiye geneli %68,1 ve Mersin ili için %77,4 olarak 
verilmektedir [6]. 

Sağlık hizmetlerinin doğru olarak planlanabilmesi için 
özellikle mevsimsel olarak hızla göç alan bölgelerde 
geleceğe yönelik tahminlerin aylık, mevsimlik ve yıllık 
olarak planlanması gerekmektedir. Bu amaçla sağlık 
verileri yıllar, mevsimler ve aylar bazında 
değerlendirilirken mevsimsel dalgalanmalar ve yıllık 
trendlere dikkat edilerek değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu tahminlerin yapılabilmesi için 

kullanılan bazı istatistiksel yöntemler mevcuttur. Zaman 
serisi modeli olarak da bilinen bu tahmin yöntemlerinden 
yaygın olarak kullanılanları Üstel Düzleştirme yöntemi 
ve Box-Jenkins yöntemidir [7].  

Bu çalışmanın amacı, özellikle yaz aylarında turistik 
göç alan bölgelerden biri olan, Mersin iline bağlı Erdemli 
ilçesinde bulunan, Erdemli Devlet hastanesinin yatak 
doluluk oranlarını ve muayene sayılarını geleceğe yönelik 
olarak 2018 yılı için aylara, mevsimlere göre uygun 
istatistiksel yöntemlerle tahmin etmektir. 

 

2. Yöntem  
2.1 Verilerin Toplanması 

Erdemli Devlet Hastanesi’nden 2015-2017 yılları 
arasında her aya ait toplam 36 ay olmak üzere, cerrahi 
servis yatak doluluk oranı, dahili servis yatak doluluk oranı, 
yoğun bakım yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakım 
yatak doluluk oranı, yeni doğan yoğun bakımı yatak 
doluluk oranı ve bu birimlerdeki toplam yatak sayıları ile 
toplam muayene edilen kişi sayısı ve acil muayene sayısı 
parametreleri hastanenin izni ile istatistik biriminden 
alınmıştır. Çocuk yoğun bakım yatakları bulunmadığından 
dolayı oranlar elde edilememiş ve hesaplamalar 
yapılamamıştır. 

 
2.1 Verilerin Analizi 

 Geleceğe yönelik tahminlerin yapılmasında zaman serisi 
analizi kullanılmaktadır. Bunlardan yaygın olarak 
kullanılan iki zaman serisi analiz yöntemi Üstel 
Düzleştirme ve Box-Jenkins’dir. Bu çalışmada Erdemli 
Devlet hastanesinin 2015-2017 yılları arasında her aya ait 
cerrahi servis yatak doluluk oranı, dahili servis yatak 
doluluk oranı, yoğun bakım yatak doluluk oranı, erişkin 
yoğun bakım yatak doluluk oranı, yeni doğan yoğun 
bakımı yatak doluluk oranı, toplam muayene kişi sayısı 
ve acil muayene sayısı parametreleri için iki yöntemden 
üstel düzleştirme yöntemi uygun bulunarak, her ay için 
2018 yılı tahminleri elde edilmiştir. Tablolarda 
tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, oran 
(%) ve frekanslarla ifade edilmiştir. Her modelin 
açıklayıcılık katsayısı Stationary R2 ile gösterilerek 
sonuçlar yorumlanmıştır.  

Tablo 1. Yıllara göre yatak sayısı ortalamaları 

  2015 2016 2017 

CS 67,00±0,00 71,25±3,08 72,00±0,00 

DS 69,08±2,57 63,33±8,28 66,00±0,00 

YB 17,17±2,79 20,17±1,03 21,00±0,00 

EYB 13,17±2,92 15,00±0,00 15,00±0,00 

YDYB 4,50±0,52 5,17±1,03 6,00±0,00 
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Tablo 2. Yıllara göre yatak doluluk oranları ortalamaları 
 

  2015 2016 2017 2018 
CS 59,18±9,54 59,33±7,40 51,08±6,61 54,93±5,63 
DS 58,01±15,05 51,53±11,78 68,27±11,27 70,26±10,33 
YB 62,08±13,11 79,03±9,88 75,76±9,68 70,03±7,35 
EYB 62,89±16,04 79,95±8,27 86,44±13,00 99,08±6,59 
YDYB 64,68±24,51 79,54±28,47 49,10±21,08 43,29±15,68 

 

Tablo 3. Yıllara göre muayene sayıları ortalamaları 
 

  Toplam  Acil  
2015 50388,33±10174,27 19951,66±2262,08 
2016 49728,16±3228,01 20734,83±2494,55 
2017 55892,50±3736,51 22246,41±2797,24 
2018 53788,42±4301,67 23350,58±2272,30 

 

Tablo 4. Aylar bazında 2018 yılı yatak doluluk oranı tahminleri 
 

  CS DS YB EYB YDYB 
Aralık 52,36 75,15 75,30 102,80 51,61 
Ocak 59,83 82,01 74,43 98,87 60,55 
Şubat 65,80 84,05 86,50 117,54 59,68 
Mart 60,40 83,81 79,50 102,34 66,85 
Nisan 53,16 70,95 67,27 96,84 37,75 
Mayıs 52,70 63,78 67,70 97,17 40,55 
Haziran 53,16 54,85 63,90 99,70 16,78 
Temmuz 50,06 64,01 63,97 97,70 26,78 
Ağustos 55,83 69,31 65,97 96,64 36,21 
Eylül 43,13 56,31 64,23 96,00 31,41 
Ekim 53,36 64,65 63,47 95,24 27,58 
Kasım 54,46 62,48 63,67 88,34 46,48 
Stationary R2 0,795 0,678 0,800 0,827 0,742 

 
 

 
 

Şekil 1. Aylara göre yatak doluluk oranları ve 2018 tahminleri 

Tablo 5. Aylar bazında 2018 yılı muayene sayıları tahminleri 
 

  Toplam  Acil  
Aralık 64116 23245 
Ocak 55442 25142 
Şubat 52882 21528 
Mart 58142 23311 
Nisan 52336 21749 
Mayıs 52030 21678 
Haziran 49624 20790 
Temmuz 54411 26571 
Ağustos 56226 28110 
Eylül 48547 23988 
Ekim 50588 22916 
Kasım 50997 21179 
Stationary R2 0,791 0,887 

 

 
Şekil 2. Aylara göre muayene sayıları ve 2018 tahminleri 

 

3. Sonuçlar 

Tablo 1’de yıllara göre yatak sayılarına ait tanımlayıcı 
bilgiler verilmiştir. Cerrahi servis yatak sayısı, yoğun bakım 
yatak sayısı ve yeni doğan yoğun bakım yatak sayısı 2017 
yılında diğer yıllara göre arttırılmıştır. Dahili servis yatak 
sayısı 2017 yılında 2016 yılından daha fazla ancak 2015 
yılına göre daha azdır. Erişkin yatak sayısı ise 2017 ve 2016 
yıllarında aynı sayıda, 2015 yılında daha fazladır.  

Tablo 2’de yıllara göre yatak doluluk oranları ortalaması 
ve bu oranlar doğrultusunda 2018 yılı ortalama tahminleri 
verilmiştir. 2015 yılında en yüksek yatak doluluk oranı yeni 
doğan yoğun bakımda gözlenirken, 2016 ve 2017 yıllarında 
ise erişkin yoğun bakımda gözlenmiştir. 2018 yılı için de en 
yüksek ortalama yatak doluluk oranı 99,08±6,59 ile erişkin 
yoğun bakımı olarak tahmin edilmiştir. Bu oran kendi 
içinde 2015-16-17 yıllarına kıyasla ve diğer yatak doluluk 
oranlarına göre en yüksek orana ulaşması beklenmektedir. 
Cerrahi servis yatak doluluk oranı 2018 yılı tahminine göre, 
2015 ve 2016 yıllarına göre daha düşük, ancak 2017’ye 
göre daha yüksektir. Dahili servis yatak doluluk oranı 2018 
yılı için geçmiş yıllara göre daha yüksek tahmin edilmiştir. 
Yoğun bakım yatak doluluk oranı 2018 yılı için 2015 yılına 
göre daha yüksek 2016 ve 2017 yılına göre daha düşük 
tahmin edilirken, yeni doğan yoğun bakım yatak doluluk 
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oranı 2018 yılı tahminleri geçmiş yıllara göre daha düşük 
tahmin edilmiştir.  

Tablo 3’de toplam ve acil muayene sayılarına ait 
tanımlayıcı istatistiksel ve 2018 yılı tahminleri verilmiştir. 
Toplam muayene sayısı için 2017 yılında geçmiş yıllara 
göre daha fazla kişi görülmekteyken, 2018 yılı tahminlerine 
göre 2017 yılından daha az olacağı beklenmektedir. Acil 
muayene sayısı ise yıllara göre artan bir trend 
göstermektedir ve 2018 yılında 23350,58±2272,30 ortalama 
ile diğer yıllara kıyasla daha yüksek olacağı 
beklenmektedir. 

2018 yılına ait yatak doluluk oranlarının aylara göre 
tahmin edildiğinde cerrahi servis, dahili servis, yoğun 
bakım ve erişkin yoğun bakım yatak doluluk oranlarının en 
yüksek tahmini Şubat ayı için gerçekleşmiştir (Tablo 4). 
Yeni doğan yoğun bakım yatak doluluk oranı için Mart 
ayında en yüksek oran tahmini elde edilmiştir. Cerrahi 
servis ve dahili servis için diğer iki yüksek oran sırasıyla 
Mart ve Ocak aylarıdır. Yoğun bakım için Mart ve Aralık 
ayı iken, erişkin yoğun bakım için bu oranlar sırasıyla 
Aralık ve Mart aylarında beklenmektedir. Yeni doğan 
yoğun bakım için ise en yüksek iki oran sırasıyla Ocak ve 
Şubat aylarında beklenmektedir. Açıklayıcılık katsayıları 
değerlendirildiğinde en iyi modelin erişkin yoğun bakım 
yatak doluluk oranına ait olduğu söylenebilmektedir. 
Erişkin yoğun bakım için ayrıca yatak doluluk oranları 
Aralık, Şubat ve Mart aylarında kapasitenin üzerine 
çıkılması beklenirken özellikle Şubat ayında %117,54 ile 
olacağı beklenmektedir ve mevcut bulunan 15 yatağın 2018 
yılı için yetersiz olabileceği öngörülmektedir. Şekil 1’de de 
görüldüğü gibi erişkin yoğun bakım yatak doluluk oranları 
artan bir trende sahiptir. 

2018 yılı için toplam muayene sayısı Aralık ayında en 
yüksek değere ulaşacağı tahmin edilmiştir. Bunu Mart ve 
Ağustos ayları takip etmektedir (Tablo 5). Şekil 2’de de 
görüldüğü gibi toplam muayene sayısı için mevsimsel bir 
dalgalanmaya sahip olduğu söylenebilir. 2018 yılı için acil 
muayene sayısı Ağustos ayında en yüksek değere ulaşacağı 
tahmin edilirken bunu Temmuz ve Ocak ayları takip 
etmektedir (Tablo 5) ve yıllara göre artan bir trende ve 
mevsimselliğe sahiptir (Şekil 2). 

 
4. Tartışma 

Mevsimsel göç alan bölgelerde, göç aylarına göre yatak 
doluluk oranların artması beklenirken, Erdemli Devlet 
Hastanesi’nde 2018 yılı için kış aylarında bu oranların daha 
fazla olması beklenmektedir. 

Erişkin yoğun bakım yatakları en verimli şekilde 
kullanılan yataklar olup, yatak doluluk oranının kış ve 
ilkbahar aylarından olan Aralık, Şubat ve Mart aylarında 
hastanenin yatak kapasitesinin üstüne çıkması 
beklenmektedir. Yeni doğan yoğun bakım yatak doluluk 
oranı diğer yatak doluluk oranlarına göre daha düşük 

tahmin edilmiştir ve yıllara göre düşüş göstererek, verimli 
kullanımı azalmaktadır. 

Toplam muayene sayısının, yatak doluluk oranları gibi 
en yüksek değere kış aylarından biri olan Aralık ayında 
ulaşması beklenirken, acil muayene sayısı, Erdemli 
nüfusunun artması ile yıllara göre artan bir trende sahip 
iken, mevsimsel göç ile doğru orantılı olarak yaz ayı olan 
Ağustos ayında en yüksek değere ulaşması beklenmektedir. 

 
 

Kısaltmalar 

CS : Cerrahi servis  
DS : Dahili servis  
YB : Yoğun bakım  
EYB : Erişkin yoğun bakım  
YDYB : Yeni doğan yoğun bakım  
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Abstract 

A number of indicators should be determined in order to identify and assess the development level of a 
region. The most important indicators are birth and mortality rates. The economic development of a society 
and the health awareness of the individuals building that society can be identified by means of calculating the 
birth and mortality rates. These health indicators play a crucial role, especially when the development level 
of countries and their rankings are determined and evaluated. In this study, the birth and mortality rates of 
Erdemli State Hospital in 2017 are evaluated. The status assessment is carried out in accordance with the 
latest data released by Turkish Statistical Institution (TUİK) and World Heatlh Organization (WHO). The 
most commonly used statistics including crude death rate, infant mortality rate, rate of stillbirth, crude birth 
rate and maternal mortality rate are used. Additionally, the type of delivery (c-section or normal), single and 
multiple birth rates in c-section deliveries and infants’ genders are summarized both in numbers and 
percentages. Moreover, maternal age at birth and birth week values of the baby are also summarized as mean 
± standard deviation.          

 
Keywords: Birth rate, Erdemli State Hospital, Vital statistics, Death rate  

 
 

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Hayati İstatistik Göstergeleri 

Özet 

Bir bölgenin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için bazı ölçütlerin hesaplanması 
gerekmektedir. Bu ölçütlerden en önemlileri doğum ve ölüm hızlarıdır. Hesaplanan doğum ve ölüm hızları 
sayesinde toplumun ekonomik gelişimi ve toplumu oluşturan bireylerin sağlık farkındalıkları tespit 
edilebilmektedir. Özellikle ülkelerin kalkınma düzeyleri ve diğer ülkeler arasındaki yeri değerlendirilirken 
bu sağlık göstergeleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Erdemli Devlet Hastanesi’nin 2017 
yılındaki doğum ve ölüm kayıtları değerlendirilmektedir. T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı son değerlere göre literatürden durum incelemesi yapılmaktadır. En sık 
kullanılan istatistiklerden olan kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, ölü doğum hızı ve kaba 
doğum hızı verilmektedir. Bunlara ek olarak yapılan doğum şekli (normal-sezaryen), sezaryen doğumlarda 
tek ve çoklu doğum oranı ile bebeklerin cinsiyetleri sayı ve yüzde cinsinden özetlenmektedir. Ayrıca doğum 
yapan anne yaşı ile bebeğin doğum haftası değerleri ortalama ± standart sapma cinsinden özetlenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Doğum hızı, Erdemli Devlet Hastanesi, Hayati istatistikler, Ölüm hızı   

 

1. Giriş 

Hayati istatistik göstergeleri gelişmişlik düzeyinde 
önemli yer tutar. Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel 
farklılıklar sebebiyle gelişmişlik düzeyi tek bir ölçütle 
ifade edilemez.  Pek çok ölçütün birleşmesiyle İnsani 
Gelişme Endeksi (İGE) hesaplanır ve elde edilen 

sonuçlara göre ülkeler, gelişmiş, gelişmekte olan ve 
gelişmemiş olarak gruplandırılır.  
Bu ölçütlerden bazıları bireylerin doğumundan ölümüne 
kadarki süreçte elde edilen sağlık verilerine göre 
hesaplanır. En önemlileri ise doğum ve ölüm hızlarıdır. 
Hesaplanan doğum ve ölüm hızları sayesinde toplumun 
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ekonomik gelişimi ve toplumu oluşturan bireylerin sağlık 
farkındalıkları tespit edilebilmektedir. 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden 
biri de Nüfus piramididir. 
 

2. Nüfus Piramidi  

Popülasyondaki dağılımı her bir yaş aralığı grubunda 
ve her iki cinsiyet için ayrı ayrı gösteren histogramların 
birleştirilmesiyle nüfus piramidi oluşur. Piramidin 
solunda erkekler, sağında kadınlara ait sayılar yer alır. 
Yaş aralıkları 0-4, 5-9 gibi 5’er birimlik aralıklardan 
oluşur [1].  
	
2.1 Üçgen Piramit 

Üçgen piramitlerde tabanın geniş olması doğum 
oranının ve nüfus artış hızının fazla olduğu anlamına 
gelmektedir. Tavana doğru mutlak bir azalma vardır. Bu 
ise ölüm oranının yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 
Yani yaşlı nüfus azdır.  Az gelişmiş ülkelerde nüfus 
piramidi düzgün üçgen şeklindedir. 
 
2.2 Kenarları Çökük Üçgen Piramit 

Üçgen piramidin kenarlarının çökmesiyle oluşan 
piramittir. Kenarları çökük üçgen piramidin tabanı 
doğum oranının yüksek ve bebek ölüm oranının düşük 
olduğunu gösterir. Gelişmekte olan ülkelere ait nüfus 
piramidi bu şekildedir.  

2.3 Arı Kovanı Piramit 

Arı kovanı şeklindeki piramidin tabanının dar 
olmasının sebebi doğum oranının az olmasıdır. Ölüm 
oranı da az olduğu için tavan doğru bir genişleme 
görülmektedir. İsveç, İngiltere gibi gelişmiş Ülkelere ait 
piramit bu şekildedir. 
 
2.4 Çan Piramit 

Daha önceki yıllarda arı kovanı şeklinde olan bir 
ülkenin sağlık politikasını değiştirerek son yıllarda 
doğum oranının arttırmasıyla piramidin tabanını genişler 
ve çan şeklini alır. ABD ve Kanada’ya ait piramit bu 
şekildedir.  

 
2.5 Asimetrik Piramit 

Ortalama yaşam süresinin yüksek olduğu ülkelerde, 
nüfusun çoğunun orta yaş grubunda olduğu ve doğum 
oranının gün geçtikçe azaldığı durumda piramit asimetrik 
bir şekil almaktadır. Bu tip piramide verilebilecek örnek 
ülke Çin’dir. 

Türkiye’deki nüfus piramitleri yıllara göre 
değerlendirildiğinde, 1980 yılında çökük üçgen 

şeklindedir. Yıl 2040’ı gösterdiğinde ise, piramit şeklinin 
arı kovanına benzeyeceği öngörülmektedir [2]. 
 
3. Materyal ve Metot 

Bir bölgenin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi için bazı ölçütlerin hesaplanması 
gerekmektedir. Bu ölçütlerden en önemlileri doğum ve 
ölüm hızlarıdır.  

Bu çalışmada Erdemli Devlet Hastanesi’nin 2017 
yılındaki doğum ve ölüm kayıtları değerlendirilmiştir. En 
sık kullanılan hayati istatistiklerden olan kaba doğum 
hızı, kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, 
doğal artış hızı, genel doğurganlık ve üreme hızı hesabı 
yapılmıştır. Erdemli Devlet Hastanesi’nde yapılanan 
doğum şekli (normal-sezaryen), sezaryen oranı gibi 
anneye ait bilgiler ile bebeklerin cinsiyetleri sayı ve 
yüzde cinsinden özetlenmiştir. Ayrıca doğum yapan anne 
yaşı ile bebeğin doğum haftası değerleri ortalama ± 
standart sapma cinsinden özetlenmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) açıkladığı son değerlere göre 
literatürden durum incelemesi yapılmıştır. 

 
3.1 Hız 

İstatistikte sıklıkla kullanılan ölçütlerden biridir. 
Belirli bir zaman içinde ilgilenilen olayın o toplumdaki 
görülme sıklığını ortaya koyar [3]. İlgili olayın görülme 
sıklığına göre yüz binde, on binde, binde ve yüzde 
cinsinden ifade edilebilir. Hız hesabı için yıl ortası nüfus 
hesabı yapılmalıdır. Bu nedenle topluma ait nüfus 
bilgisinin bilinmesi gerekir. Mersin ili 2017 Nüfusu 
1.793.931 iken, Erdemli için bu sayı 137.927’dir [4].  

 

Şekil 1. Erdemli Nüfus 

 
3.1.1 Yıl Ortası Nüfus 

Yıl ortası nüfus hesaplanırken ardışık nüfus sayım 
zamanları önem taşımaktadır. Eğer sayımlar her yıl aynı 
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tarihte yapılıyorsa, kendinden bir önceki yıl ile bu yıla ait 
nüfus sayımının ortalamaları yıl ortası nüfus bilgisini 
verir. 

𝑃 = 𝑃# +
%
&
(𝑃( − 𝑃#)   (1) 

Ancak nüfus sayımı eşit aralıklarla yapılmamışsa, 
Denklem (1) kullanılır, iki sayım arasındaki zaman farkı 
(N) ve ilk sayım ile tahmin yaptığımız zaman arasındaki 
fark (n) bilgileri hesaplamaya dahil edilir. Erdemli 2017 
yıl ortası nüfusu 137.040 olarak hesaplandı. 
 
3.1.2 Kaba Doğum Hızı 

Kaba doğum hızı hesabı için Denklem (2) kullanılır. 
Erdemli Devlet Hastanesi’nde 2017 yılında yapılmış 
toplam canlı doğum sayısı 1544’dür. Hesaplama sonucu 
kaba doğum hızı ‰11,27 olarak bulundu. 
 
Kaba	Doğum	Hızı = 789	:;<=>?8	@AB<>C	D>E<;	=AğFC

G;<	A9@>H;	IüKFH
  (2) 

 
Türkiye ve Mersin il genelinde hesaplanan en güncel 

kaba doğum hızı sırasıyla ‰16,5 ve ‰15,9’dur [5]. 
Doğum hızının düşük olması nüfus piramidinin tabanının 
daralmasına sebep olacağı için bu sonuç bir gelişmişlik 
göstergesi olarak yorumlanabilir.  
 
3.1.2 Kaba Ölüm Hızı 

Kaba ölüm hızı hesabı için Denklem (3) kullanılır. 
Elde edilen sonuç ne kadar küçükse nüfus piramidinin 
tavanı o kadar geniş olacaktır. Bu durum da gelişmişlik 
göstergelerinden biridir. Erdemli Devlet Hastanesi’nde 
2017 yılındaki toplam ölüm sayısı 261’dir. Hesaplama 
sonucu bu hız ‰1,9 olarak bulunmuştur. 
 

Kaba	Ölüm	Hızı = 789	:;<=>?8	@AB<>C	ö<üC	H>:;H;
G;<	A9@>H;	IüKFH

 (3) 
 

Türkiye ve Mersin il genelinde hesaplanan en güncel 
kaba ölüm hızı sırasıyla ‰5,29 ve ‰5,3’tür [6]. 
 
3.1.3 Bebek Ölüm Hızı 

Önemli gelişmişlik göstergelerinden biri de bebek 
ölüm hızıdır. Erdemli Devlet Hastanesi’nde 2017 yılında 
1 yaşın altında bebek ölümü gerçekleşmemiştir. Bu 
sebeple hız hesabı 0’dır. 
 
B	Ö	H = 789	:;<=>?8	#	:>ş;E	><@;E=>	ö<QE	RQRQ?	H>:;H;

S:E;	:;<=>?8	D>E<;	=AğFC	H>:;H;
 (4) 

 
Türkiye ve Mersin il genelinde hesaplanan en güncel 

bebek ölüm hızı sırasıyla ‰10,0 ve ‰9,9’dur. 
 
 

3.1.4 Anne Ölüm Hızı 

Annelikle ilgili olan, gebelik esnasında, doğum 
sırasında ya da lohusalık döneminde ölen annelerin 
sayısının aynı yıl içindeki canlı doğum sayısına 
bölünmesiyle anne ölüm hızı hesabı yapılır. 
 

A	Ö	H = UAğFC,WQRQ<8?,<AXFH><;?@>	ö<QE	>EEQ	H>:;H;
S:E;	:;<=>?8	D>E<;	=AğFC	H>:;H;

 (5) 

 
Erdemli Devlet Hastanesi’nde 2017 yılında gebelik, 

doğum ve lohusalık sürecinde anne ölümü 
gerçekleşmemiştir. Bu sebeple hız hesabı 0’dır. 
 
3.1.5 Ölü Doğum Hızı 

Ölü doğum hızı hesabı için Denklem (6)’da olduğu 
gibi bir yıldaki toplam ölü doğum sayısı ve canlı doğum 
sayısı kullanılmaktadır. 
 
Ö	D	H = 789	:;<=>?8	ö<ü	=Ağ>E	RQRQ?	H>:;H;

S:E;	:;<=>?8	ö<üY	D>E<;	=AğFC	H>:;H;
  (6) 

 
Ölü doğan bebek sayısı 13 olarak kayıtlara geçmiştir. 

Canlı doğum sayısı ise 1544’dür. Erdemli Devlet 
Hastanesi’nde 2017 yılına ait ölü doğum hızı ‰8,35 
olarak hesaplandı. 
 
3.2 Özet İstatistikler 

Erdemli Devlet Hastanesi’nde 2017 yılında yapılan 
doğumların şekli (normal-sezaryen), sezaryen 
doğumlarda tek ve çoklu doğum oranı ile bebeklerin 
cinsiyetleri sayı ve yüzde cinsinden özetlenmiştir. Ayrıca 
doğum yapan anne yaşı ile bebeğin doğum haftası 
değerleri ortalama ± standart sapma cinsinden 
özetlenmiştir. Bağımsız iki grup t testi ile bazı 
istatistiksel karşılaştırmalar yapılmıştır. 
 
 
Tablo 1. Doğum Şekline Göre Doğum Haftaları 
 

Doğum N 𝑿 SS p 
Sezaryen 719 38.59 1.38 <0.001 
Normal 825 39.71 1.02 

 
Sezaryen ve normal doğum yapan annelerin doğum 

haftaları arasında istatistiksel anlamlı farklılık vardır 
(p<0,001). 

 
 
Tablo 2. Sezaryen Doğum Sayıları 
 

N (%) 
Mükerrer Sezaryen 493 (68,6%) 

Primer Sezaryen 210 (29,2%) 
Çoğul Sezaryen 16 ( 2,2%) 
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Tablo 3. Anne Doğum Yaşları 
 

Yer N 𝑿 SS 
Erdemli 1544 27.23 6.60 
Türkiye 1.309.771 28.10 1.02 

 
Erdemli Devlet Hastanesi’nde doğum yapan annelerin 

yaş ortalamaları Türkiye geneli ile uyumlu olduğu 
görüldü (Tablo 3). 
 
 
Tablo 4. Bebek Cinsiyetine Göre Doğum Haftaları 
 

Cinsiyet N(%) 𝑿 SS p 
Erkek 669 (%50.7) 39.23 1.13 0.059 

Kız 650 (%49.3) 39.09 1.51 
 

Kız ve erkek bebeklerin doğum haftaları arasında 
istatistiksel anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). 
 
 
Tablo 5. Erdemli Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanları 
 

100,000 kişiye düşen Personel Sayısı 
Uzman Hekim 37 

Pratisyen Hekim 9 
Ebe-Hemşire 184 

 
Hastaneye başvuran her 100.000 hastanın başına 

düzen sağlık çalışanı sayısı Tablo 5’te verilmiştir. 
 
3. Tartışma ve Sonuç 

Toplumun ekonomik gelişimi ve toplumu oluşturan 
bireylerin sağlık farkındalıkları gelişmişlik 
araştırmalarında önemli yer tutar. Bu araştırmalar 
kapsamında hesaplanan hayati istatistikler sağlık 
göstergeleri olarak değerlendirilir. Özellikle ülkelerin 
kalkınma düzeyleri ve diğer ülkeler arasındaki yeri 
değerlendirilirken bu sağlık göstergeleri oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır. Türkiye’deki nüfus piramitleri 20’şer 
yıllık değişime göre değerlendirilecek olduğunda, 1980 
yılında çökük üçgen şeklinde olduğu görülmekte. Yıllar 
2000, 2020 ve 2040 şeklinde ilerledikçe, piramit şeklinin 
arı kovanına benzeyeceği öngörülmektedir.  

Erdemli Devlet Hastanesi’nin ölü doğum hızı  ‰8,35 
olmasına rağmen, anne ve bebek ölüm hızlarının 0 olması 
oldukça önemli bir bulgudur. Çünkü gebelik takibi ve 
bebek bağışıklamasının aile hekimliği takibinde olduğu 
bilinmektedir. Erdemli Devlet Hastanesi’nde elde edilen 
bu göstergeler ile 1. basamak sağlık hizmetlerinin 
çalışmalarının başarılı olduğu görülmüştür.  
İngiltere’de yapılan bir çalışmada, bebek ölüm hızı ve 

ölü doğum hızının yüksek olmasının ilgili bölgedeki 
doktor ve ebe-hemşire sayılarının az olmasıyla ilişkili 
olduğu ortaya koyulmuştur. Bizim elde etmiş olduğumuz 

sonuca göre bölgedeki doktor ve ebe-hemşirelerin yeterli 
hizmet verebildiği gösterilmiştir [7]. 

Doktor ve ebe-hemşire sayısının yanı sıra verdikleri 
hizmetin yeterliliği oldukça önem taşımaktadır. Çünkü 
insan kaynağı, her sağlık sisteminde hayati parçalardan 
birini oluşturmaktadır. Ülkelerin kalkınma düzeyleri ve 
diğer ülkeler arasındaki yeri değerlendirilirken kişi başına 
düşen hekim ve hemşire sayısı da göz önünde 
bulundurulmaktadır.  

Dünya ülkeleri için sağlık göstergelerine bakıldığında, 
ilk olarak Dünya sağlık örgütünün 2030 yılı için 
açıkladığı hedef dikkat çekmektedir. Bu hedeflerden en 
önemlisinin anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmek 
olduğu dikkat çekmektedir. 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Türkiye arasındaki 
sağlık göstergelerine bakıldığında toplam doğurganlık 
hızı bakımından benzerlik olduğu ancak diğer oranlar 
bakımından Türkiye’nin geri kaldığı görülmüştür [8]. 

Ekonomik kalkınma ve işbirliği Örgütü’ne üye ülkeler 
için hesaplanan hız değerlenin Türkiye oranlarından 
anlamlı derece farklı olduğu ortaya koyulmuştur [9].  

Türk Cumhuriyetleri kendi içlerinde 
değerlendirildiğinde ise Türkiye ve Kazakistan’ın diğer 
ülkelere göre sağlık göstergelerinin daha iyi olduğu tespit 
edilmiştir [10]. 

 
Teşekkür 
Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Tıbbi 
Teknolog Aysun Dölek’e, bu çalışmaya veri sağladıkları 
için teşekkür ederiz. 
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Abstract 

Mersin is one of the most important cities of the Mediterranean Region as well as Turkey due to its intensive sectoral and 
commercial activities along with developing population. In this study, Erdemli which is the third largest district of Mersin in 
aspects of agriculture, livestock, tourism and industry is inspected and studied. In order to monitor and update water related 
activities of the district, Water Information and Management System (WIMS) software is designed and applied. Designed 
software consists of necessary information such as population forecast for year 2050, drinking water, irrigation water, 
wastewater treatment and infrastructure planning for sewage-drinking water networks. In addition to this, the designed 
software has ability to receive new type of data for water tanks, water supply lines, wastewater treatment plants, drills and 
more. The WIMS is designed by using .NET framework, HTML and PHP so that the data contained in online MySQL 
database can be reached and updated anywhere and anytime long as internet connection is available. So far, 26.606 data 
entries have been made to the system and most of the data is available online while can be updated anytime by authorized 
staff. Thus, it is concluded that the Water Information and Management System, which is designed and coded as a result of 
interdisciplinary studies can be used for further studies including regional or district based smart city implementations and 
projects with no disadvantages.  

 
Keywords: Erdemli, Water Management, Population, Software 

 

1. Introduction 

Water, which is the most important element of world, 
is a limited resource, contrary to what is believed. 
Though two-thirds of the world consists of water, the 
amount of water that can be used by both living things 
and human population is extremely limited.  

There are serious discrepancies between places where 
water is found on the earth and areas where water is in 
demand. It is also same in Turkey and Mersin [1]. In 
water-resource-limited countries such as Turkey, the best 
way to improve usage of water supplies is managing and 
maintaining in optimal way. Along with the increasing 
population, public and private sector need to use 
developing technology in order to use water more 
efficiently [2]. 

The economic situation of the countries, rapid 
population growth and urbanization, sectoral develop 
ments, water demands and projections are studied in the 
efficient evaluation of water resources. However, the 
disadvantages encountered are more prevalent in 
metropolitan cities where rapid urbanization and sectoral 
activities are intensive. These problems are experienced 
more intensely in fast developing cities like Mersin. Tap 
water and wastewater disposal needs different evaluations 
depending on urban centers and rural areas [1, 2]. 

With the Law No. 6360 which started to implement at 
the end of March 30, 2014 Local Elections, the General 
Directorates of Metropolitan Municipalities, Water and 
Sewerage Administrations, expanded to the provincial 

boundaries of service area, will include new service 
areas; drinking water and the wastewater in provinces and 
districts should identify the current service conditions and 
deficiencies of their infrastructures [2]. In the direction of 
feasibility studies to be made, short, medium and long 
term investment should be determined and plans should 
be established for realizing them. In this context, software 
such as "Water Information Management System" which 
will enable related institutions to do their work more 
quickly and systematically, are preferred. By the law 
aforementioned above, the borders of the Metropolitan 
Municipality were extended to the provincial borders. 
Intensive sectoral activities, as well as Mersin in Turkey 
with growing population and commercial activity in the 
Middle East and the Mediterranean region is one of the 
most important centers. All these intensive activities; 
drinking water, irrigation water, wastewater treatment, 
infrastructure planning (sewage-drinking water networks) 
and so on as well as many urban needs. 

In this study, short, medium and long term investments 
were determined for Erdemli which is the third largest 
city of Mersin, and Water Information Management 
System (WIMS), in which all these activities can be 
monitored online from a single center, has been 
developed. For this purpose, analysis of the existing 
infrastructure situation of the district center, coastal area 
and rural areas related to drinking water, wastewater, 
determination of problems, examination of investments 
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directed to the region, calculation of population 
projections have been prepared as well as many other 
field researches. 
 
2. Projections of population growth of Erdemli  

In this study, drinking water and wastewater 
infrastructure data have been collected and evaluated. 
Population, drinking water and wastewater formation 
projections are calculated. According to these results; 
economic and sustainable projects have been established 
and alternative proposals for solving problems have been 
introduced by 2050 target years [2]. Drinking water 
reservoirs located in the district, WWTPs and promotion 
centers. The water resource and water tank coordinates 
were determined by GPS device and satellite map drawings 
were obtained. All these studies are prepared with the 
software program which was designed to cover the data, 
and the Water Information Management System (WIMS) is 
monitored and updated continuously. 

Erdemli has 1 municipality and 71 neighborhoods, the 
current map of the area is given in Figure 1. From these 
neighborhoods; 23 are in the district center and the coastal 
zone between Çeşmeli - Kızkalesi and 48 of them are in 
rural areas [5, 6]. Sectoral activities in the district; 
agriculture, tourism, service sectors and animal husbandry 
activities are mostly performed in rural areas [7, 8]. 

The main water sources of the province are Alata, 
Lemas, Kargıcak, Kocahasanlı, Gökgübet, Arpaçbahşiş, 
Tömük, Gilindires, Karakız, Karacaoğlan, Sarıyer, 
Dedekavak, Madenler, Kodoman and Evliya Stream [2]. 
The water content of these rivers and streams is variable. 
Especially in the summer months, most of the streams are 
dry. The constructions of Aksifat and Sorgun Dam are 
continuing [9]. 

 
3. Drinking Water and Wastewater Inventory 

In Erdemli, access to the drinking water reservoirs, 
especially in winter, is very difficult. For this reason, in the 

project works for the future, locations of potable water 
reservoirs, promotion centers, WWTP's and discharge 
points are processed on the internet based interactive 
satellite map in order to easily access information such as 
deposits, coordination, distance to the settlement units, 
pipeline [2, 4]. For this purpose; 129 drinking water 
reservoirs, 4 wastewater treatment plants and 5 promotion 
center coordinates in Erdemli are determined by Magellan 
eXplorist 610 handheld GPS device. Coordinates; NetCad 
5.2 and Corel Draw X6 are processed on the satellite map 
by using computer programs. Schematic drawings of 
facilities, warehouses and promotion centers were made 
using the AutoCAD 2016 program. Facility and warehouse 
locations are processed on Google Earth program with html 
web coding on online satellite map which is used 
interactively. Drinking water deposits obtained by the 
methods aforementioned above can be seen via Figure 2 
where yellow dots show deposits with high accuracy. 

Schematic drawings show that the Erdemli-Aksıfat water 
transmission line and water tanks on this line. Figure 4 
shows the locations of drinking water warehouses 
processed on the satellite map and the area where Erdemli 
Municipality WWTP is marked on the satellite map in 
Figure 2 [2 - 4, 15]. 

 
Figure 2.Map of Erdemli district 

 
Figure 1.Map of Erdemli district

4. Water Information Management System 
Software Design (WIMS) 

The WIMS software program is designed based on both 
C# and HTML/PHP coding and also graphical user 
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interface (GUI) options depending on the user. 26.600 
approximate data entries have been made to a specially 
designed MySQL database which allows the software to 
reach, monitor and update the necessary data through the 
internet connection. The aim of the designed software 
program was to make the user interface simple, easy to use 
and understandable [4].  It is also aimed to ensure that each 
user's login time and IP addresses are logged and that the 
system operates at maximum security level [4]. 

The WIMS software aims to manage all data from a 
single center, to monitor the current status of urban centers 
and rural settlements related to drinking water and 
wastewater, and to provide detailed management and 
control capability from a single center [4]. In addition, the 
software is designed in modular manner so that it can be 
developed and upgraded continuously. By implementing 
the software in needed areas and institutions, business and 
investment costs can be converted to minimum while 
updating the database entries in a short period of time to 
provide transportation and computerized information is the 
main advantages of obtaining electronic output [4]. The 
user interface general view of the WIMS software program 
designed in this context is given in Figure 6. 

 
Figure 3. Water Information Management System user interface 

image 
 

Also, the software is designed so that the authorized user 
will be able to reach any online connected system in the 
field or rural areas so real-time monitoring and intervention 
will be possible in unwanted situations. Figure 4 shows an 
exemplary schematic drawing of a water supply included in 
the software database. 

Figure 4. Schematic drawing of Aksıfat water supply [2]. 

5. Conclusions 

In this study, it was concluded that existing wastewater 
treatment plants and drinking water treatment plants had to 
be revised and adapted to new treatment technologies. [2, 
3]. It is also necessary to revise management methods of 
drinking water reservoirs as soon as possible. 

Time-adjusted or online controlled disinfection can be 
done by automatic chlorine device. All these operations can 
easily be performed with the WIMS program designed for 
the study [2, 4]. 

Local people should be informed about water precaution, 
saving, irrigation techniques with corporation of 
universities, non-governmental organizations and local 
media [2, 3]. 
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Abstract 

The amount of energy consumed is increasing day by day in our country. New regulations are being created every day 
about the efficient and efficient use of energy and large investments are being made. Much of the investment in efficient use 
of energy in buildings concerns the isolation of buildings and the reduction of heat transfer. In this study, what is the 
optimum insulation thickness for the energy saving and productivity in the buildings of the Erdemli district of Mersin 
province and the effect on the building cost were investigated. For the study, a floor + 2 storey building was chosen. 
According to TS 825 standards, three separate building components and two separate insulation materials were selected to 
calculate the heat loss and the insulation thickness was determined. The cost of insulation as well as energy efficiency has 
been considered in the selection. As the outer wall material; briquette, brick and gas concrete, as heat insulation material; 
Expanded Polystyrene (EPS) and Extruded Polystyrene (XPS) have been selected. In addition, optimum insulation thickness 
was found according to the heat loss calculations made. The insulation costs are calculated separately. 

Keywords: Energy saving, Building insulation material, Cost analysis 

Erdemli İlçesi için Yapılarda Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Yalıtımın Maliyete 
Etkisi 

Özet 

Ülkemizde gün geçtikçe tüketilen enerji miktarı hızla artmaktadır. Enerjinin etkili ve verimli kullanımı ile ilgili her 
geçen gün yeni yönetmelikler oluşturulmakta ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. Binalarda enerjinin verimli 
kullanılması ile ilgili yapılan yatırımların büyük bir bölümü binaların yalıtılması ve ısı kayıplarının azaltılması ile 
ilgilidir. Bu çalışmada Mersin ili Erdemli ilçesinde binalarda enerji tasarrufu ve verimliliği için optimum yalıtım 
kalınlığının ne olması gerektiği ve yapı maliyetine etkisi araştırılmıştır. Çalışma için Zemin+2 katlı bir bina seçilmiştir. 
TS 825 standartlarına göre üç ayrı yapı bileşeni ve iki ayrı yalıtım malzemesi seçilerek ısı kaybı hesabı yapılmış ve 
yalıtım kalınlığı tespit edilmiştir. Yapılan seçimde enerji verimliliği kadar yalıtımın maliyeti de ele alınmıştır. Dış duvar 
malzemesi olarak; briket, tuğla ve gaz betonu, ısı yalıtım malzemesi olarak ise; Expanded Polistren (EPS)  ve Extrude 
Polistren (XPS) arasından seçim yapılmıştır. Ayrıca yapılan ısı kayıp hesaplarına göre optimum yalıtım kalınlığı 
bulunmuştur. Bunlar üzerinde yalıtım maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji tasarrufu, Yapı yalıtım malzemesi, Maliyet analizi 

1. Giriş

Enerji tasarrufu günümüzde ülke ekonomilerinde
önemli bir rol oynamaktadır. Zamanla azalan enerji 
kaynakları, kullanılan fosil yakıtların meydana getirdiği 
çevre kirliliği, enerji kullanımında dış piyasaya 

bağımlılık ülkeleri enerji tasarrufu yapmaya 
yönlendirmiştir. Ülkemizde enerji israfının büyük bir 
kısmı binalardaki yeterli ısı yalıtımının olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Enerji tüketiminin minimum 
değerlerde olabilmesi için 1999 yılında “Binalarda Isı 
Yalıtım Kuralları(TS 825)” oluşturulmuştur[1].Çağımızın 
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gelişimi ve insanlığın ihtiyaçlarının artması ile enerji 
kaynakları çeşitlendirilerek yararlanmaya başlanmıştır. 
Enerji kaynaklarının ekonomik ve verimli şekilde 
kullanılmasıyla enerji sorununa çözümler üretilebilir. Bu 
durum enerji tesisatlarına ve binalara yalıtım ve 
izolasyonların yapılmasını gerektirmektedir. Böylelikle 
yalıtımla sağlanan enerji tasarrufu giderek önem 
kazanır[2]. Ülkemizde enerji tüketiminin önemli bir 
kısmını oluşturan binalardaki enerji tüketiminin 
azaltılmasındaki en büyük rol binalara ısı yalıtımı 
uygulamasıdır. Bina dış duvarlarına uygun yalıtım 
malzemeleri ile yapılan yalıtım çevre korumasına, bina 
korumasına ve ısıl konfora da katkısı olur. Isı yalıtımıyla 
beraber ısı kaybı ve kazancı azalır, buna karşılık kullanan 
malzeme kalınlığına göre ilk yatırım maliyeti artar. Fakat 
maliyet ve enerji tasarrufları karşılaştırıldığında kısa 
sürede ilk yatırım maliyeti amorti edilir. 

Bu konuyla ilgili örnek olarak; 
Enerji tasarrufuna uygun olarak duvar yalıtım 

kalınlığına etkisi derece gün sayısı kullanılarak 
araştırılmıştır[3]. 

Isı yalıtım kuralları standartlarına göre Türkiye’nin 
4.derece gün bölgesinde 3 il için optimum yalıtım
kalınlıkları hesaplanmıştır[4].

TS 825 binalarda ısı yalıtımı kuralları standartlarına 
göre Elazığ ili için 5 farklı yakıt türü ve 2 farklı yalıtım 
malzemesi için dıştan yalıtımlı, sandviç duvar olmak 
üzere 2 farklı duvar için optimum yalıtım kalınlığı ve 
ısıtma maliyet ilişkisi incelemiştir[5]. 

Bu çalışmada mevcut ısı yalıtım yönetmeliğine göre 1. 
Bölgede yer alan Mersin ili Erdemli ilçesinde yatay 
delikli tuğla duvar, gaz beton duvar ve briket duvar 
olmak üzere 3 duvar türünün EPS ve XPS yalıtım 
malzemelerinin minimum maliyeti kıyaslanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada 1. Bölgede yer alan Mersin ili Erdemli
ilçesinde bulunan Zemin + 2 Kattan oluşan bir binanın 
dış duvar yapısı ve yalıtım malzemeleri ele alınarak 
analiz yapılmıştır. 

2.1 Bina Dış Duvarlarının Özellikleri 

2.1.1 Tuğla 

Tuğla, kil ağırlıklı bir çeşit toprağın kalıplanıp yüksek 
ateşte pişirilmesiyle elde edilen bir inşaat malzemesidir. 
Tuğla kullanımı çok uzun yıllara dayanmaktadır. İlk 
tuğlalar hammaddeleri güneşte kurutularak elde edilirdi 
bunlara kerpiç adı verilirdi. Tuğlalar, ucuz ve kullanışlı 
bir inşaat malzemesidir [9]. 

2.1.2 Briket 

Duvar yapımında kullanılan bir yapı malzemesidir. 
Doğal ya da suni agregaların su ile karışımından oluşur. 
Gerekirse briket yapımında katkı maddeleri kullanılır. 

Briket elde etme prosesine ise briketleme denir. 
Çoğunluk olarak kömür ve yol malzemeleri briketlenip 
yapı malzemesine dönüştürülür. Asıl olan briket kum, taş 
tozu, mıcır, çimento ve katkı maddeleri karışımı ile elde 
edilir[10]. 

2.1.3 Gaz Beton 

Gaz beton, geleneksel inşaat malzemeleri veya betona 
oranla çok hafif bir malzemedir. Ayrıca, içindeki hava 
kabarcıkları nedeniyle yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip, 
bir tür hafif beton olarak bilinmektedir. Gaz beton; 
çimento, kum, sönmemiş kireç, çok düşük 
konsantrasyonda alçıtaşı ve su karışımına gözenek 
oluşturucu alüminyum ilave edilmesiyle elde edilir. 

Gözenekli yapısı sayesinde iyi ısı yalıtımını sağlayan, 
hafif, yeterli basınç dayanımına sahip, yangına ve 
depreme dayanıklı hafif beton grubuna giren bir yapı 
malzemesidir. Üstün özellikleri ile gaz beton yapı 
malzeme ve elemanları; tek ve çok katlı konutlarda, 
sosyal ve turistik tesislerde, ticaret ve sanayi yapılarında 
sağladığı ekonomi, kalite, konfor ve hız nedeniyle 
güvenle kullanılmaktadır[11]. 

Binalardaki ısı kayıp ve kazançlarının en fazla dış 
duvarlarda meydana geldiği görülmüştür. Çalışmada 
kullanılan dış duvar malzemelerinin yapısal özellikleri 
Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Duvar Malzeme Özellikleri 

Malzemeler Y.Delikli
Tuğla

Gaz Beton Briket 

Malzeme Ebatları 
(cm) 19x13x19 25x15x60 18x15x39 

Isıl İletkenlik 
Katsayı(W/mK) 0,33 0,15 0,17 

Basınç Dayanımı 
(N/mm2) 3,2 4,9 1,6 

Su Buharı Difüzyon 
Direnci (µ) 5/10 5/10 5/10 

Kuru Hacim 
Ağırlığı(kg/m3) 600 600 550 

Kullanım Sıcaklığı 
°C 600-800 1200 1100 

Yangın Sınıfı 
A1 A1 A1 

Enerji kaybını en aza indirgemek için dış duvar seçimi ne 
kadar önemliyse ısı yalıtımı için kullanılan malzemeler 
de bir o kadar önemlidir. Isı yalıtım malzemesi; 
bulunduğu ortamın sıcaklığında bozulmamalı, o ortamda 
özelliklerini zamanla kaybetmemeli ve çürümemelidir. Isı 
yalıtım malzemesinin buhar difüzyon direnci yeterli 
olmalıdır. Birlikte kullanılan malzemelerle reaksiyona 
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girmemelidir. Seçilen ısı yalıtım malzemesi insan sağlığı 
ve çevreye karşı duyarlı olmalı, böcek ve 
mikroorganizmalar tarafından bozulmamalı, küf 
tutmamalıdır[6].  

Bu çalışmada Ekspande Polistren köpük (EPS-
Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük) ve Ekstürüde 
Polistiren Levha (XPS – haddelenmiş polistiren köpük ) 
olmak üzere 2 adet yalıtım malzemesi ile gaz beton, tuğla 
ve briket olmak üzere 3 ayrı dış duvarın aynı şartlarda 
yalıtımı sağlanmıştır. 

2.1.4 Eps 

Yapay organik bir ısı malzemesidir.1952 yılında alman 
basf firması tarafından strafor olarak dünya pazarına 
sunulmuştur[7].Petrolden elde edilen köpük haricinde ki 
termoplastik kapalı gözenekli bir ısı yalıtım 
malzemesidir. Polistiren tanecikleri şişirilmesiyle 
birbirine kaynaşmasıyla elde edilir. Taneciklerin 
şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için pentan gazı 
kullanılır. Eps üretiminde şekil verme aşaması 
taneciklerin bir biriyle sıkıca kaynaşmasıyla oluşur. Eps 
blok halinde kesilerek levha haline getirilir. Levhalar 
kalıp halinde genleştirilerek üretilir[8]. 

2.1.5 Xps 

Polistren ham maddesinin ekstrüzyonla levha halinde 
çekilmesiyle üretilen bir ısı yalıtım malzemesidir[8]. 
Hücre yapıları ve dağılımları homojendir[7]. Malzeme 
kalitesini her seviyede aynı tutar. Suya ve zamana karşı 
dayanıklıdır. Termoplastik bir yapıdadır. İşlendikten 
sonra tekrar üretime hazır olur. Şişirici gaz olarak 
çevreye zararlı olan HCFC gazı kullanılır. 

2.1.6 Xps-Eps Karşılaştırması 

Ekstrude polistren köpük(XPS) ve polistiren köpük 
(EPS), Isı Yalıtımı amacı ile kullanılan üretim prosesi ve 
süreçleri açısından, dolayısı ile ürün performansı 
açısından birbirinden farklı iki ürün grubudur. Her iki tür 
köpük levhaların teknik özellikleri birbirinden farklılıklar 
gösterir (Tablo-2). XPS Köpüklerin en belirgin temel 
özellikleri Su emme değerlerinin çok düşük olması, 
yüksek basınç direnci, daha düşük ısı iletkenlik değeri vb. 
bazı özelliklerdir. 

Tablo 2. Yalıtım Malzemeleri Özellikleri 

Malzemeler EPS XPS 

Malzeme Ebatları 
(mm) 500*1000 600*1250 

Isıl İletkenlik 
Katsayısı (W/mK) 0,040 0,031 

Basma Dayanımı 
(kPa) 30-500 100-1000

Su Buharı Difüzyon 
Direnci (µ) 20-100 5/10 

Yoğunluk (kg/m3) 15-30 25-30

Kullanım Sıcaklığı 
°C -50/+80 -180/+75

Yangın Sınıfı E(B1) E(B1) 

3. Bulgular
3.1. Optimum Yalıtım Kalınlığı

Tablo 3-5’te sırasıyla yatay delikli tuğla duvar, gaz 
beton duvar ve briket duvar için seçilen bina yapı 
elemanları kullanılarak hesaplanan ısı geçirgenlik 
katsayıları, ısı kaybedilen yüzey ve ısı kaybı değerleri 
verilmiştir. Hesaplamalar denklem 1 ve 2 ye göre 
yapılmıştır. 

	𝑅 = $
�	%

(1) 

      𝑈 = '
()*+

(2) 

d:Yapı elemanı kalınlığı (m) 

λ h: Isıl iletkenlik hesap değeri (W/mK)

U: Yapı bileşeninin ısıl geçirgenlik katsayısı (W/m2K) 

R: Isıl geçirgenlik direnci (m2K/W) 

Re: Dış yüzey ısıl iletim direnci (m2K/W) 

Ri: İç yüzey ısıl iletim direnci (m2K/W) 

A: Yapı elemanlarının toplam alanı (m2) 

TS 825 standardına göre Mersin İli Erdemli İlçesi bina 
için dış duvarın U değeri maksimum 0,7 olmalıdır. 
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Tablo 3. Yatay Delikli Tuğla Duvar Isı Geçirgenlik Katsayısı Hesabı  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Isı Kaybeden 
Yüzey 

Binadaki yapı 
elemanı 

Yapı 
Elemanı 
Kalınlığı 

d(m) 

Isıl	
İletkenlik	
Katsayısı	
Değeri	

λh (W/mK) 

Isıl	İletkenlik	
Direnci	

R (m2K/W) 

Isı	
Geçirgenlik	
Katsayısı	
U	(W/m2K)	

Isı	
kaybedilen	

yüzey	
A	(m2	)	

Isı	kaybı	
A	x	U		
W/K	

YATAY 
DELİKLİ 
TUĞLA 
DUVAR 

Ri 0,130 
Alçı sıvası 0,020 0,510 0,039 
Yatay delikli tuğla 0,135 0,330 0,409 
Ekstrüde Polistiren 0,030 0,031 0,968 
Ekspande polistren 0,040 0,040 1,000 
Kireç harcı 0,020 1,000 0,020 
Re 0,040 
Yalıtımsız Toplam 0,638 1,567 565,28 885,79 
EPS Yalıtımlı 
Toplam 

1,638 0,610 565,28 344,82 

XPS Yalıtımlı 
Toplam 

1,606 0,623 565,28 352,17 

Tablo 4. Gaz Beton Duvar Isı Geçirgenlik Katsayısı Hesabı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Isı Kaybeden 
Yüzey 

Binadaki yapı 
elemanı 

Yapı 
Elemanı 
Kalınlığı 

d(m) 

Isıl	
İletkenlik	
Katsayısı	
Değeri	

λh (W/mK) 

Isıl	İletkenlik	
Direnci	

R (m2K/W) 

Isı	
Geçirgenlik	
Katsayısı	
U	(W/m2K)	

Isı	
kaybedilen	

yüzey	
A	(m2	)	

Isı	kaybı	
A	x	U		
W/K	

GAZ 
BETON 
DUVAR 

Ri 0,130 
Alçı sıvası 0,020 0,510 0,039 
Gaz Beton 0,150 0,150 1,000 
Ekstrüde Polistiren 0,020 0,031 0,645 
Ekspande polistren 0,020 0,040 0,500 
Kireç harcı 0,020 1,000 0,020 
Re 0,040 
Yalıtımsız Toplam 1,229 0,814 565,28 460,138 
EPS Yalıtımlı 
Toplam 

2,124 0,534 565,28 301,860 

XPS Yalıtımlı 
Toplam 

1,729 0,578 565,28 326,732 

Tablo 5. Briket Duvar Isı Geçirgenlik Katsayısı Hesabı 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Isı Kaybeden 
Yüzey 

Binadaki yapı 
elemanı 

Yapı 
Elemanı 
Kalınlığı 

d(m) 

Isıl	
İletkenlik	
Katsayısı	
Değeri	

λh (W/mK) 

Isıl	
İletkenlik	
Direnci	

R 
(m2K/W) 

Isı	
Geçirgenlik	
Katsayısı	

U		
(W/m2K)	

Isı	
kaybedilen	

yüzey	
A		

(m2	)	

Isı	kaybı	
A	x	U		
W/K	

    BRİKET 
DUVAR 

Ri 0,130 
Alçı sıvası 0,020 0,510 0,039 
Briket 0,150 0,170 0,882 
Ekstrüde Polistiren 0,020 0,031 0,645 
Ekspande polistren 0,020 0,040 0,500 
Kireç harcı 0,020 1,000 0,020 
Re 0,040 
Yalıtımsız Toplam 1,111 0,900 565,28 508,75 
EPS Yalıtımlı 
Toplam 

1,611 0,621 565,28 351,04 

XPS Yalıtımlı 
Toplam 

1,756 0,569 565,28 321,64 
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2.2 Yalıtımın Maliyete Etkisi 

Tablo 6-11’de her bir yapı elemanı ve yalıtım 
malzemesine göre maliyet analizleri verilmiştir. 

Tablo 6. EPS li Yatay Delikli Tuğla Duvar Maliyeti 
KULLANILAN 

 MALZEME Yatay Delikli 
Tuğla 

EPS (40mm) 

BİRİM m² m² 
m² 565,28 565,28 

BİRİM FİYAT 
(TL) 13,40 9,07 

TUTAR (TL) 7.574,75 5.127,09 

TOPLAM (TL) 12.701,84 

Tablo 7. XPS li Yatay Delikli Tuğla Duvar Maliyeti 

KULLANILAN 
 MALZEME Yatay Delikli 

Tuğla 
XPS (30mm) 

BİRİM m² m² 
m² 565,28 565,28 

BİRİM FİYAT 
(TL) 13,40 6,41 

TUTAR (TL) 7.574,75 3.623,44 

TOPLAM (TL) 11.198,20 

Tablo 8. XPS li Gaz Beton Duvar Maliyeti 

KULLANILAN 
 MALZEME Gaz Beton XPS (20mm) 

BİRİM m² m² 
m² 565,28 565,28 

BİRİM FİYAT 
(TL) 14,46 6,97 

TUTAR (TL) 8.173,95 3.940,00 

TOPLAM (TL) 12.113,95 

Tablo 9. EPS li Gaz Beton Duvar Maliyeti 

KULLANILAN 
 MALZEME Gaz Beton EPS (20mm) 

BİRİM m² m² 
m² 565,28 565,28 

BİRİM FİYAT 
(TL) 14,46 4,57 

TUTAR (TL) 8.173,95 2.583,33 

TOPLAM (TL) 10.757,28 

Tablo 20. EPS li Briket Duvar Maliyeti 

KULLANILAN 
 MALZEME Briket EPS (20mm) 

BİRİM m² m² 
m² 565,28 565,28 

BİRİM FİYAT 
(TL) 12,47 4,57 

TUTAR 7.049,04 2.583,33 

TOPLAM (TL) ₺9.632,37 

Tablo 31. XPS li Briket Duvar Maliyeti 

KULLANILAN 
 MALZEME Briket XPS (20mm) 

BİRİM m² m² 
m² 565,28 565,28 

BİRİM FİYAT 
(TL) 12,46 6,97 

TUTAR (TL) 7.043,39 3.940,00 

TOPLAM (TL) 10.983,39 

4. Sonuçlar

Enerji ihtiyacının çoğunu ithal eden ülkemizde enerjinin 
çok daha verimli olarak kullanılması ve maksimum enerji 
tasarrufunun sağlanması gerekir. İthal yapılan enerjinin 
büyük bir kısmı ülkemizde ısıtma ve soğutma için 
harcanmaktadır. Bu nedenle binaların ısıtılmasında ve 
soğutulmasında gerekli olan enerjiyi en aza indirmek için 
ısı yalıtım sistemlerinin yapılarda uygulanarak dış duvar 
malzemeleriyle birlikte ekonomik çözümlerin sağlanması 
gerekir. Yapılan çalışmada Mersin ili Erdemli Bölgesi’ne 
uygun olacak şekilde ısı yalıtım malzemeleri seçilmiştir. 
Yalıtım malzemeleri olarak günümüzde kullanılan EPS 
(expande polistren) ve XPS (extrüde polistren) 
özelliklerine ve maliyetlerine göre karşılaştırılmıştır. 

  Yapılan çalışmaya göre; 

- En uygun maliyetli olarak briket ve EPS nin birlikte
kullanıldığı yapı, en yüksek maliyetli ise yatay delikli
tuğla ve EPS nin birlikte kullanıldığı yapı olmuştur.

- EPS ve XPS yalıtımlarında, yalıtım kalınlığına göre
maliyetin büyük oranda değiştiği görülmüştür.

- Dış duvar malzemesi olarak gaz betonun brikete ve
yatay delikli tuğlaya göre daha iyi olduğu
bulunmuştur.

- Isı yalıtım malzemesi olarak XPS, su emme
değerlerinin çok düşük olması, yüksek basınç direnci,
daha düşük ısı iletkenlik değerlerinden dolayı EPS ye
göre üstünlük sağlamıştır.
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Yapılan çalışmada Erdemli Bölgesi için maliyet olarak 
bakıldığında, briketle birlikte EPS kullanılması 
önerilirken optimum değerlere, deprem ve yeterli basınç 
dayanımına sahip en iyi dış duvar malzemesi olan gaz 
beton ile XPS kullanılması önerilmiştir. 
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Abstract 

Adverse conditions on protecting and using the water supplies in efficient manner is an important topic in metropolitan 
cities where sectoral activities are intense. These instructions give you guidelines for preparing papers. In Mersin, which has 
one of the most unplanned growth and settlement rating in Turkey, there are some problems regarding to drinking water; 
wastewater; irrigation water and wastewater treatment. In addition to this, water supply regions and water demand regions are 
different and far away from each other due to geographical location, topography, demographic structure and rural areas. In 
this study, for Erdemli, the third most largest district in Mersin, the population projections are calculated for 2050 target year 
by using 2015 population and water demand numbers. The district is inspected and studied over a year and current status 
analysis for water supplies, wastewater plants, water tanks and drills are evaluated for future reference and projecting the 
current status of the district. As a result, infrastructure; water demand and wastewater need are determined for near and  far 
future for Erdemli. 

 
Keywords: Drinking water, Erdemli, Population projections, Wastewater, Water demand projections 

 
Özet 

Su kaynaklarının ve havzalarının korunması, değerlendirilmesinde karşılaşılan olumsuzluklar, özellikle hızlı kentleşme ve 
yoğun sektörel faaliyetlerin olduğu metropol kentlerde daha çok yaşanmaktadır. Mersin İli gibi hızlı ve plansız gelişen sektörel  
faaliyetlerin çok olduğu kentlerde içme-kullanma suyu, sulama suyu, atıksu arıtımı, altyapı planlaması vb. birçok sorun daha 
yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Ayrıca, su kaynaklarının bulunduğu bölgeler ile  talebin olduğu yerler arasında  coğrafi 
konum, topoğrafya, demografik yapı, kent merkezleri ve kırsal kesimdeki su ihtiyaçları vb. farklılıklar  bulunmaktadır. Bu 
farklılıklardan dolayı su kaynaklarının ekonomik kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sıkıntılar oluşmaktadır.  Bu 
çalışmada; Mersin İli’nin yüzölçümü olarak üçüncü büyük ilçesi olan Erdemli için 2050 hedef yılına göre 35 yıllık 
projelendirme çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda; yaklaşık bir yıl süre ile saha incelemeleri gerçekleştirilmiştir ve mevcut 
durum analizi (barajlar, göletler, isale hatları,  su şebekeleri, su depoları, yeraltı su kuyuları, terfi istasyonları, manuel-otomatik 
klorlama sistemleri, kayıp-kaçak durumları, yaylalık olarak kullanılan yerleşim yerlerinin su ihtiyaçları, su kaynakları 
kenarında tehlike arz eden yerleşim birimleri, sulama suyu sistemleri, sürekli ve yazlık nüfus projeksiyonları)  yapılmıştır. 
Buna bağlı olarak içme-kullanma suyu ve atıksu bilançoları hesaplanmıştır. Buna göre Erdemli İlçesinin altyapı,  içme-
kullanma, sulama suyu  ve atıksu  yatırım ihtiyaçları  kısa, orta ve uzun vadede  belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Atıksu, Erdemli, İçme suyu, Nüfus  projeksiyonları, Su talep projeksiyonları 

 

1. Giriş 

Su canlı hayatı için önemli bir unsurdur. Temelde 
sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Dünyamızın üçte 
ikisi suyla kaplı olmasına rağmen canlıların ve insanların 
kullanabileceği su miktarı son derece sınırlıdır. Özellikle 
ülke ve bölgesel kalkınma projelerinde; su ve toprak 
kaynaklarının önemi ve kalkınma girişimindeki rolleri 
kaçınılmazdır. 

Dünya üzerinde suyun bulunduğu yerlerle, suya talebin 
olduğu bölgeler arasında ciddi uyumsuzluklar vardır.  
Ülkemizde ve Mersin İl’inde de benzer durumlar söz 
konusudur [1]. 

Türkiye gibi su zengini olmayan ülkeler su kaynaklarını 

en iyi şekilde geliştirmek, yönetmek, kullanmak ve 
korumak zorundadır. Nüfus artışına paralel olarak 
dünyada en önemli kaynak haline gelen suyun daha 
verimli kullanılabilmesi için kamu ve özel sektörde 
faaliyet gösteren kurumların gelişen teknolojiyi 
kullanması gerekmektedir [1, 2]. 

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonunda yürürlüğe giren 
6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırları İl 
sınırlarına genişletilmiştir. 

Yoğun sektörel faaliyetleri, gelişen nüfusu ve ticari 
hareketliliği ile Mersin İl’i Ülkemizin olduğu gibi 
Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesi’nin de önemli 
merkezlerinden birisidir.  

Bütün bu yoğun faaliyetler; içme-kullanma suyu, 
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sulama suyu, atıksu arıtımı, altyapı planlaması (şebeke, 
depo, isale hattı, toplayıcı kollektörler, terfi merkezleri, 
atıksu arıtma tersisleri vb.) vb. gibi birçok kentsel ihtiyacı 
beraberinde getirmiştir.  

Bu çalışmada yüzölçümü sıralamasında Mersin İli’nin 
3. nüfus sıralamasında ise 5. büyük ilçesi olan Erdemli için 
2050 hedef yılına göre kısa, orta ve uzun vadeli su ile ilgili 
yatırımların belirlenmesi ve bütün bu faaliyetlerin tek bir 
merkezden online olarak izlenebileceği Su Bilgi Yönetim 
Sistemi (SBYS) hazırlanması gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla içme suyu ve atıksu ile ilgili ilçe merkezi, 
sahil kesimi ve kırsal alanlardaki yerleşim birimlerinin 
mevcut altyapı durumunun analizi,  sorunların tespiti, olası 
problemlerin belirlenmesi, bölgeye yönelik yatırımların 
incelenmesi, sürekli-yazlık tahmini nüfus 
projeksiyonlarının hesaplanması vb. gibi birçok alanda 
araştırma yapılmıştır.  

Gerçekleştirilen çalışma, 2015 yılında başlamış olup 
2050 yılı (2015+35 yıl) için projelendirilmiştir. Bu 
bağlamda; Mersin İli Erdemli İlçesi su kaynaklarının 
mevcut durum analizi yapılmıştır.  
İçme suyu ve atıksu altyapısı ile ilgili veriler toplanmış 

ve değerlendirilmiştir. Nüfus, içme suyu ve atıksu oluşum 
projeksiyonları hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre; havza 
bazlı ekonomik ve sürdürülebilir projeler oluşturulmuş ve 
sorunların çözümüne yönelik alternatif öneriler 2050 hedef 
yılına göre getirilmiştir. İlçede yer alan içme suyu 
depoları, AAT’leri, terfi merkezleri vb. noktaların 
koordinatları GPS cihazı ile belirlenerek uydu haritası 
çizimleri gerçekleştirilmiştir. Bütün bu çalışmaları ve 
verileri kapsayacak şekilde hazırlanan yazılım programı 
ile sürekli izlenip güncellenebilen Su Bilgi Yönetim 
Sistemi (SBYS)  oluşturulmuştur. 129 adet içme suyu 
deposu; 4 adet atıksu arıtma tesisi; 5 adet terfi merkezinin 
deniz deşarj noktaları yerinde incelenmiştir. MESKİ Şube 
Müdürlükleri, ilgili personeller, bölgedeki kanaat 
önderleri ve mahalle muhtarları ile görüşülmüştür. İçme 
Suyu - Atıksu mevcut durumu ve sorunlar tespit edilmiştir. 
Su taleplerinin karşılanabileceği su havzaları, su 
kaynakları (yerüstü, yeraltı) araştırılmıştır. Su ile ilgili 
gerekli envanterler çıkartılmıştır. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

Gerçekleştirilen çalışma, 2015 yılında başlamış olup 2050 
yılı (2015+35 yıl) için projelendirilmiştir. Bu bağlamda; 
Mersin İli Erdemli İlçesi su kaynaklarının mevcut durum 
analizi yapılmıştır. İçme suyu ve atıksu altyapısı ile ilgili 
veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Nüfus, içme suyu ve 
atıksu oluşum projeksiyonları hesaplanmıştır. Bu sonuçlara 
göre; havza bazlı ekonomik ve sürdürülebilir projeler 
oluşturulmuş ve sorunların çözümüne yönelik alternatif 
öneriler 2050 hedef yılına göre getirilmiştir [2]. İlçede yer 
alan içme suyu depoları, AAT’leri, terfi merkezleri vb. 
noktaların koordinatları GPS cihazı ile belirlenerek uydu 
haritası çizimleri gerçekleştirilmiştir. Bütün bu çalışmaları, 
verileri kapsayacak şekilde hazırlanan Yazılım Programı ile 
sürekli izlenip güncellenebilen Su Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS)  oluşturulmuştur [2, 3, 4]. 
Çalışma kapsamında kullanılan veriler; Mersin 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ilgili birimleri, Devlet Su 
İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü, DSİ Mersin 67.Şube 
Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adana Bölge 
Müdürlüğü, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
Erdemli Belediyesi ve Mahalle Muhtar’larından elde 
edilmiştir. 

 
3. Bulgular ve Tartışma 

Erdemli İlçesi’nde 1 belediye ve 71 mahalle 
bulunmaktadır ve ilçe haritası Şekil 1’de verilmiştir.  Bu 
mahallelerden, 23’ü ilçe merkezi ve Çeşmeli- Kızkalesi 
arasındaki kıyı bandında, 48’i ise kırsal kesimdedir [5,6]. 
İlçe’deki sektörel faaliyetler; tarım, turizm, hizmet sektörleri 
olup tarım ve hayvancılık faaliyetleri ise daha çok kırsal 
kesimde yapılmaktadır [8]. 
İlçenin başlıca su kaynakları Alata Çayı, Lemas Deresi, 

Kargıcak Deresi, Kocahasanlı Deresi, Gökgübet Deresi, 
Arpaçbahşiş Deresi, Tömük Deresi, Gilindires Deresi, 
Karakız Deresi, Karacaoğlan Deresi, Sarıyer Deresi, 
Dedekavak Deresi, Madenler Çayı,  Kodoman Çayı ve 
Evliya Deresi’dir [2]. Bu dere ve çayların su debileri 
değişkenlik göstermektedir. Özellikle yaz aylarında derelerin 
çoğunda su bulunmamaktadır. İlçenin su ihtiyacını 
karşılamak için Aksıfat ve Sorgun Barajı inşaatları 
sürmektedir [9].  

 
Şekil 1.Erdemli İlçe haritası 

 
3.1 Nüfus Projeksiyonları 
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Erdemli İlçesi’nde bulunan 71 mahallenin 2015-2020-
2030-2040-2050 yıllarına ait tahmini nüfus değerleri; İller 
Bankası, Aritmetik Nüfus Artışı, Geometrik Artış, Üstel 
Yöntem ve Bileşik Faiz Yöntemleri olmak üzere 5 ayrı 
yöntem kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 1’de verilmiştir 
[2,14]. Nüfus projeksiyon hesaplamalarında Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) nüfus verileri kullanılmıştır 
[10,11,13]. Bahsedilen yöntemler ile hesaplanan bazı 
mahallelerin nüfus bilgileri de Tablo 2-6'da görülebilir. 

 
Tablo 1. Erdemli Nüfus Projeksiyonları 

 
İller 

Bankası 
(kişi) 

Aritmeti
k Artışı 

(kişi) 

Geometri
k Artış 
(kişi) 

Üstel 
Yönte

m 
(kişi) 

Bileşik 
Faiz 
(kişi) 

201
5 

13518
1 

132939 135705 
13570

5 
13567

7 
202

0 
14715

4 
132947 150428 

15042
8 

15023
9 

203
0 

17546
7 

132961 184839 
18483

9 
18422

1 
204

0 
21103

9 
132976 227121 

22712
1 

22588
8 

205
0 

25608
0 

132991 279076 
27907

6 
27698

1 
 

Tablo 2. Erdemli İlçesi Bazı Mahallelerin İller Bankası Yöntemine Göre 
Nüfus Projeksiyonları 
Projeksiyon 

Yılı  
Adnan 

Menderes 
Akdeniz Akpınar  Alata  Alibeyli  Arpaçbahşiş  

2015  1412 10178 115  9049  546  6289  
2020  1484 11800 134  10490  574  6610  
2030  1639 15858 180  14097  634  7302  
2040  1811 21311 242  18946  701  8066  
2050  2000 28641 325  25461  774  8909  

 
Tablo 3. Erdemli İlçesi Bazı Mahallelerin Aritmetik Yönteme Göre 
Nüfus Projeksiyonları 
Projeksiyon 

Yılı  
Adnan 

Menderes 
Akdeniz Akpınar  Alata  Alibeyli  Arpaçbahşiş  

2015  1398 9882 112  8785  541  6227  
2020  1398 9882 112  8785  541  6227  
2030  1398 9882 112  8785  541  6227  
2040  1399 9883 113  8786  542  6228  
2050  1399 9883 113  8786  542  6228  
 

Tablo 4. Erdemli İlçesi Bazı Mahallelerin Geometrik Yönteme Göre 
Nüfus Projeksiyonları 
Projeksiyon 

Yılı  
Adnan 

Menderes 
Akdeniz Akpınar  Alata  Alibeyli  Arpaçbahşiş  

2015  1427 10088 114 8968 552 6357 

2020  1582 11182 127 9941 612 7046 

2030  1944 13740 156 12215 752 8658 

2040  2388 16883 191 15009 924 10639 

2050  2935 20745 235 18442 1136 13072 
 

Tablo 5. Erdemli İlçesi Bazı Mahallelerin Bileşik Faiz Yöntemine Göre 
Nüfus Projeksiyonları 

Projeksiyon 
Yılı  

Adnan 
Menderes 

Akdeniz Akpınar  Alata  Alibeyli  Arpaçbahşiş  

2015  1427 10086 114 8966 552 6355 

2020  1580 11168 127 9928 611 7037 

2030  1937 13694 155 12174 750 8629 

2040  2375 16792 190 14927 919 10581 

2050  2913 20589 233 18304 1127 12974 
 

Tablo 6. Erdemli İlçesi Bazı Mahallelerin Üstel Yönteme Göre Nüfus 
Projeksiyonları 
Projeksiyon 

Yılı  
Adnan 

Menderes 
Akdeniz Akpınar  Alata  Alibeyli  Arpaçbahşiş  

2015  1427 10088 114 8968 552 6357 

2020  1582 11182 127 9941 612 7046 

2030  1944 13740 156 12215 752 8658 

2040  2388 16883 191 15009 924 10639 

2050  2935 20745 235 18442 1136 13072 
 

3.2 Verilerin Dijital Ortama Aktarılması 

Erdemli İlçesi’nde özellikle kış aylarında yüksek kotlarda 
bulunan içme suyu depolarına ulaşım çok zordur. Bu nedenle 
geleceğe yönelik proje çalışmalarında depoların kotu, 
koordinatı, yerleşim birimlerine olan uzaklığı, şebekesi, su 
kaynağı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi için içme 
suyu depoları, terfi merkezleri, AAT’leri ve deşarj 
noktalarına ait konumlar internet tabanlı interaktif uydu 
haritası üzerine işlenmiştir ve SBYS yazılım programının 
oluşturulmasında kullanılmıştır [2, 4]. 

 Bu doğrultuda; Erdemli İlçesi’nde bulunan 129 adet içme 
suyu deposu, 4 adet atıksu arıtma tesisi ve 5 adet terfi 
merkezinin koordinatları, Magellan eXplorist 610 el tipi 
GPS cihazı ile belirlenmiştir. Koordinatlar; NetCad 5.2 ve 
Corel Draw X6 bilgisayar programları kullanılarak uydu 
haritası üzerine işlenmiştir. Tesis, depo ve terfi merkezlerine 
ait şematik çizimler AutoCAD 2016 programı kullanılarak 
yapılmıştır. Tesis ve depo konumları online uydu haritası 
üzerine html web kodlaması ile Google Earth programı 
üzerine işlenmiştir ve interaktif bir şekilde uydu haritasının 
kullanılması sağlanmıştır. 

Erdemli İlçe’si Aksıfat su kaynağı ve bu kaynağa bağlı 
içme suyu depolarını gösteren şematik çizim Şekil 2’de, 
uydu haritası üzerine işlenen içme suyu depolarının 
konumları Şekil 3’de ve Erdemli Belediyesi AAT’nin uydu 
haritası üzerinde işaretlendiği alan Şekil 5’de verilmiştir [2, 
3, 4, 15]. 

 
3. Sonuçlar 

2015 yılı TUİK nüfus verileri ile 2050 hedef yılı için 
yapılan nüfus projeksiyonları karşılaştırıldığında sürekli 
nüfus için yaklaşık %90, yazlık nüfus için ise yaklaşık %80 
oranında artış olması beklenmektedir [2]. 

Erdemli İlçesinin 2015 yılı ile 2050 yılı için hesaplanan 
içme suyu talebinin ve atıksu oluşumunun yaklaşık %80 
oranında artacağı ön görülmektedir. İlçe’deki su kaynakları, 
2050 yılına göre hesaplanan projeksiyonlar ile 
karşılaştırıldığında yeterli görünmektedir. Atıksuların 
arıtılabilmesi içinde mevcut tesislerinin kapasite artırımı, 

297



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

revizyonları ve yeni arıtma teknolojilerine uygun 
projelendirilmesi gerekmektedir  [2, 3]. 

Su kaynakları için potansiyel tehlike arz eden; Kayacı, 
Sorgun, Koramşalı,  Fakılı, Çamlı, Karahıdırlı, Karayakup, 
Sinap, Çiftepınar, Pınarbaşı mahallelerinin atıksu ve 
kanalizasyon şebekesi projeleri yapılmalıdır. Bu sayede içme 
suyu kaynağında kirlenmemiş olacak ve klorlama 
maliyetlerinin düşmesi sağlanacaktır [2]. 

Su talebinin çok olduğu yaz aylarında özellikle yaylalık 
olarak değerlendirilen Aydınlar – Sarıkaya, Arslanlı, 
Hacıalanı, Esenpınar mahallelerinin su sıkıntısı 
bulunmaktadır. Bunun sebebi suyun plansız ve sulamada 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Yerleşim yerlerinin 
imar planları, içme ve atıksu projeleri yapılarak ve su 
kullanımı kayıt- kontrol altına alınarak çözülebilir [2]. 

Kış aylarında kırsal kesimde su tüketimi azaldığı için, 
Aksıfat İçme Suyu Kaynağı Ekim-Haziran ayları arasında 
(yaklaşık 9 ay) Erdemli İçme suyu Şebekesine entegre 
edilerek daha kaliteli, ve ekonomik su kullanımı sağlanabilir. 
Bununla ilgili bağlantı Şekil 2’de verilmiştir [2]. 
İlçe’de bulunan ve yetersiz olan içme suyu depolarının 

revize edilmesi gerekmektedir. Depolara otomatik klorlama 
cihazı monte edilerek dezenfeksiyon takibi yapılmalıdır. 
Bütün bu işlemler çalışma kapsamında tasarlanan SBYS 
programı ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir [2, 4]. 

Kayıp-kaçaklar oranlarının düşürülebilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. Abone kayıt sistemi sürekli 
güncellenmelidir. Abone sayısı, su tüketimi ve su tahsilatı ile 
karşılaştırılıp aradaki farktan kayıp-kaçak tespit edilerek su 
kaçaklarının nedeni araştırılmalıdır. Suyun plansız ve 
sulamada kaçak kullanımı nedeni ile özellikle yaylalık olarak 
değerlendirilen mahallelerde, su talebinin çok olduğu yaz 
aylarında su sıkıntısı bulunmaktadır. Bu sebeple su 
kullanımının kayıt ve kontrol altına alınması son derece 
önemlidir [2, 12]. 

Kırsal kesimde yeterli alt yapı sistemi bulunmayan 
mahallerde oluşan atık sular, İlçe’deki su kaynakları için 
tehlike arz etmektedir. Bu nedenle bu mahallelerin atıksu 
sorunları (imar planları, kanalizasyon şebekesi, paket arıtma 
tesisleri vb.) kalıcı ve ekonomik olarak çözülmelidir [2,3].   

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel 
basından destek alınarak suyun önemi, tasarrufu, sulama 
teknikleri konularında kent merkezleri ve kırsal kesime 
bilgilendirme vb. konularında eğitimler verilmelidir [2, 3]. 

 
Teşekkür 

Proje çalışmalarımız sırasında; Mersin Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (Teknopark), Mersin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü İlgili Birimleri, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge 
Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge 
Müdürlüğü, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
Mahalle Muhtarları ile görüşmeler yapılmış, gerekli 
dokümanlar ve önerileri projeye yansıtılmıştır. Katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz. 
 

Kısaltmalar 

SBYS : Su Bilgi Yönetim Sistemi 
AAT : Atıksu arıtma tesisi 
PVC : Polivinil klorür 
GPS : Küresel Konumlama Sistemi 
MySQL : Yapısal Sorgu Dili 
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Özet 

Yeryüzünün çoğu kısmında, hem kısa hem de uzun dönemli iklim değişimlerinin bir sonucu olarak sıcaklık ve yağış 
desenlerinde çeşitli varyasyonlar meydana gelmektedir. Bu değişimlerin karakteristik özellikleri de sürekli olarak 
değişmektedir. Endüstriyel devrimle birlikte başlayan küresel sıcaklık artışları yakın dönemde daha da belirginleşmiş 
durumdadır. Bu durumun bir sonucu olarak, geçtiğimiz yüzyıldaki atmosferik sıcaklık artışı, son 1000 yılda meydana gelen 
artıştan çok daha yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca içinde bulunduğumuz yüzyılda ise çoğu bölgede sıcaklık rekorları 
kırılmıştır. Çeşitli iklim tahmin modellerine göre bu değişimler artarak devam edecektir. Yerkürenin çeşitli kısımlarındaki 
sıcaklık ve yağış varyasyonlarının sıklık ve yoğunluğunun yüksek doğrulukta tahmin edilemez olması nedeniyle; makro ve 
mikro ölçekte hassas iklimsel karaktere sahip birçok havza ve bölge üzerinde beklenmedik ekstrem olayların (kuraklık ve sel 
gibi) yaşanılabileceği tahmin edilmektedir. Atmosferde yaşanan bu değişimler ile dünya nüfusu ve şehirleşmede meydana 
gelen artışla birlikte daha fazla suya ve enerjiye duyulan gereksinim, bazı bölgeleri çevresel ve sosyo-ekonomik bakımdan 
yağış varyasyonlarına karşı daha duyarlı hale getirmektedir. Yerküre üzerinde sıcaklık artışlarının önemli derecede hissedildiği 
40° ve 70° kuzey enlemlerindeki ana karalarda bulunan Türkiye, sahip olduğu coğrafi özellikleri nedeniyle iklim değişikliğine 
karşı hassasiyet gösteren ülkelerden bir tanesidir. Türkiye üzerinde yaz sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyrettiği Akdeniz 
Bölgesi yaz kuraklığı yaşayan alanların başında gelmektedir. Yüksek yaz sıcaklıklarıyla şekillenmiş bu bölgelerdeki çoğu il 
iklimsel değişimlerden etkilenebilecek bir alanda bulunmaktadır. Doğu Akdeniz havzasındaki Erdemli ilçesi de bu alanlardan 
birisidir. Araştırmanın amacı çevresel ve sosyo-ekonomik açıdan önemli bir konumda bulunan Erdemli ilçesinin kuraklık 
koşullarını belirlemektir. Bu çalışmada, Erdemli meteoroloji istasyonunun 1970-2017 yılları arasındaki aylık toplam yağış 
değerleri incelenmiştir. Bu verilerden Erdemli ilçesindeki yıllık, mevsimlik ve aylık zaman dilimlerindeki kuraklık koşulları 
araştırılmıştır. Araştırmada yağış değişkenliğine bağlı kuraklık koşullarının belirlenmesi için çeşitli kuraklık indekslerinden 
biri olan Standardize Yağış İndeksi (SPI) tekniği kullanılmıştır. Sonuçlara göre yıllık, mevsimsel ve aylık kuraklık serilerinin 
analizleri incelendiğinde, bölgenin yağış karakteristiğinin değiştiği görülmektedir. Ayrıca, nemli ve kurak dönemler 
birbirlerinden ayırt edilebilmektedir. Tarımsal açıdan önemli ve verimli alüvyal ovaları kapsayan Mersin ili ve çevresinde, 
artan nüfus ve endüstri, yoğun zirai faaliyetler ve sıkça yaşanan kuraklık olaylarına bağlı olarak artan talepler neticesinde; su 
kaynakları üzerindeki sürekli artan çevresel baskının daha da belirginleşeceği düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Erdemli, İklim Değişkenliği, Kuraklık. Standardize Yağış İndeksi, Türkiye 

 

1. Giriş 

Son zamanlarda yapılan birçok çalışma, iklim 
değişkenliğinde artan bir eğilim olduğunu göstermektedir 
(Eshel ve Farrel, 2000). Aşırı ve beklenmedik iklim 
değişkenlikleri yenilenebilir su kaynakları üzerindeki 
baskıyı artırmaktadır (Panu ve Sharma, 2002).  

Tekrarlayıcı iklim koşullarına sahip olan kuraklıklar; 
dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde zaman zaman 
ortaya çıkmakta ve canlı yaşamı üzerinde olumsuz bir 
etkiye neden olmaktadır (Koçman ve ark. 1995; Kömüsçü 
ve Erkan, 2011; Sırdaş ve Şen, 2003; Pamuk ve ark 2004; 
Türkeş, 2001). Bu süreç özellikle iklimsel değişkenliklerin 
sık yaşandığı alanlarda su sıkıntısı, ekonomik kayıplar ve 
daha kötü sosyal sonuçları beraberinde getirir (Yıldız, 
2008; Sönmez ve ark 2005; Karabörk, 2007). Kuraklık için 
önceden hazırlık, bu iklim olayının beklenmedik 
sonuçlarını önlemek için ulusal çevre politikalarının 

önemli bir parçası olarak gereklidir (Khan ve ark 2008). 
Kuraklığın olumsuz etki düzeyi genel iklim koşullarına, 
mevcut su kaynaklarına, tarımsal uygulamalara ve çeşitli 
sosyo-ekonomik özelliklere bağlı olarak bir yerden 
diğerine değişmektedir. Kuraklığı tanımlamak ve analiz 
etmek için çeşitli teknikler ve bakış açıları 
kullanılmaktadır (Dracup ve ark 1980; Wilhite ve Glantz, 
1985). Önceki çalışmalara göre, dört türlü kuraklıktan söz 
edilebilir.  Bunlar;  meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve 
sosyo-ekonomik kuraklık olarak sıralanabilir. 
Meteorolojik kuraklık, herhangi bir alanda uzun yıllık 
ortalamadan önemli ölçüde yağış azalması (% 25'ten fazla) 
olarak tanımlanabilir.  Hidrolojik kuraklık ise yeraltı suyu, 
baraj, göl, akarsu ve nehirlerdeki su seviyesinin 
azalmasına neden olan uzun süreli meteorolojik 
kuraklıklar sonucu meydana gelir.  Diğer taraftan tarımsal 
kuraklık sağlıklı bitkilerin fenolojik dönemleri boyunca 
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toprak neminde eksiklik meydana geldiğinde ortaya çıkar. 
Sosyo-ekonomik kuraklıkta ise meteorolojik, hidrolojik ve 
tarımsal kuraklıkların sosyo-ekonomik sonuçlarının 
niteliğine işaret eder (Wilhite ve Glantz, 1985). Bu etkiler 
de enflasyon artışı, kıtlık, kitlesel göçler ve siyasi 
istikrarsızlıkları içerebilir. Her bir tür kuraklığın önemi 
etkili olduğu bölgenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak 
değişkenlik gösterir. Çalışma alanı olan Erdemli ve 
çevresinde ise tarımsal ve hidrolojik kuraklık canlı yaşamı 
ve insan faaliyetleri üzerinde önemli rol oynar.  

Son yıllardaki birçok çalışma, Türkiye'de yağış ve 
kuraklık koşullarının mekânsal ve zamansal değişimlerini 
konu almıştır (Türkeş 1996, Türkeş ve ark 2009). Bu 
çalışmaların sonuçları, Akdeniz Bölgesinin doğu 
kesiminde yer alan çalışma alanının ve Türkiye’nin;  yıllık 
ve kış mevsimi yağış miktarının, 1970'lerden başlayarak 
hemen her bölgede azalan eğilimi temsil ettiğini 
göstermiştir. Türkeş (2009), Akdeniz Bölgesinin kış 
aylarında önemli ölçüde azalan yağış eğilimine maruz 
kaldığını tespit etmiştir. Bütün bu sonuçlar, Türkiye'de 
Akdeniz Bölgesi ve doğusunun kısa veya uzun zaman 
dilimlerinde güçlü kuraklık koşullarının en çok yaşanma 
ihtimali olan alanlar arasında olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bölgenin iklimi, sıcak ve kurak yazlar, 
ılıman ve yağışlı kış mevsimi ile karakterize edilebilir.  
Kuru ve nemli havanın döngüsel özelliği, bölgenin belirgin 
iklim koşuludur. Bölge, bazen mevsimsel ve yıllık yağış 
değişkenliklerine maruz kalmaktadır, bu da tekrarlayan 
kuraklık ve seller ile sonuçlanmaktadır. Alanda, kuraklık 
olayları nedeniyle, bitki örtüsü ve mevcut kaynaklar gibi 
doğal kaynaklar kolayca zarar görebilmektedir. Özellikle 
azalan mahsul verimi, arazi degredasyonu ve kısalmış 
fenolojik dönem gibi çok sayıda sorun kuraklıkla 
ilişkilidir.  

Çalışma alanında kontrolsüz bir şekilde artan nüfus, 
başta su olmak üzere diğer doğal kaynaklara yönelik 
baskıyı artırmıştır (Karabulut, 2009). Bu nedenle kuraklık 
etkilerinin doğru bir şekilde ölçülmesi ve kuraklık 
olaylarının izlenmesi ve raporlanması ihtiyacı, Türkiye'de 
çevreye duyarlı alanlarda kritik öneme sahiptir. Dengesiz 
nüfus artışının ve turist baskısının belirgin bir şekilde 
hissedildiği Erdemli ve çevresinde kuraklık koşullarının 
değerlendirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaca 
yönelik olarak çalışma alanında farklı zaman ölçeklerinde 
kuraklık özelliklerini belirlemek amacıyla 1970-2017 
referans periyodundaki yağış verileriyle kapsamlı bir 
kuraklık incelemesi yapılmıştır. Bu araştırmanın temel 
amacı, çalışma alanında meydana gelen kuraklık 
olaylarının Standardize Yağış İndisi  (SYİ) kullanılarak 
analiz edilmesidir. 
2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada mevsimlik ve yıllık kuraklık eğilimlerini 
belirlemek amacıyla 1970-2017 döneminde Erdemli, 

Mersin, Mut, Anamur ve Silifke meteoroloji istasyonlarında 
ölçülen yağış toplamları kullanılmıştır (Tablo 1, Şekil 1). 
Günlük yağış verileri ilk olarak aylık daha sonra ise yıllık 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca aylık değerlerden hareketle 
mevsimlik yağış değerleri belirlenmiştir. Bölgede dört 
mevsim belirlenerek ayrı ayrı analiz edildi: Yaz (Haziran, 
Temmuz ve Ağustos), sonbahar (Eylül, Ekim ve Kasım), kış 
(Aralık, Ocak ve Şubat) ve ilkbahar (Mart, Nisan ve Mayıs). 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan İstasyonlar ve Veri Aralıkları 

Şekil 1. Çalışma Alanının Lokasyonu. 

Her ne kadar, istasyonların konumları çalışma süresince 
değiştirilmemiş olsa da, veri kümesinin analizler için 
uygunluğunu doğrulamak için, parametrik olmayan Thom’ın 
homojenlik testi, yıllık toplam yağışlara uygulanmıştır. 
Thom testi, serinin ortalamasına göre değişim ölçen 
parametrik olmayan bir testtir. Bu testin amacı, olayların 
ortaya çıkış sırasında bir olağanüstülüğün olup olmadığını 
test etmektir. Serideki her bir değer belirlenen ortancaya göre 
küçük ya da büyük oluşlarına göre dizilere ayrılmaktadır. N 
elemanlı bir seride ortalamadan büyük ve küçük olan ve 
birbirini takip eden her değer veya değerler bir dizi meydana 
getirmektedir. Önemli olan ise dizilerin (R) sayısıdır (Tecer 
ve ark 2004). Eğer bir seri homojen özellikte ise, dizi 
sayılarının (R) dağılımı, ortalamaya (E) ve varyansa (Var) 
sahip normal bir dağılım gösterir:  
 

E(R) = (N+2)/2  Var(R) = (N(N-2))/(4(N-1))                            
(1) 

Bu dizelere z testi uygulanarak ölçümlerin tesadüfî olup 
olmadığına bakılır. Z testi şöyle tanımlanır; 
 

Z = (R-E(R)) / √(Var(R)) 
(2) 

 
Homojenlik testi sonuçlarına göre çalışma alanında yer 

alan istasyonların hiçbirinin yağış verilerinde olağanüstülüğe 
rastlanmamıştır. Bütün istasyonların z değerleri, kritik değer 
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olan 2.58 değerinin altında kalmakta olup homojen özellik 
göstermektedir.  

Standardize Kuraklık İndisi (SPI), Palmer Kuraklık 
Şiddeti İndisi (PDSI), Thaıl Nemlilik İndisi (CMI), Erinç 
Denklemi, Thorntwaite Kuraklık İndisi gibi kuraklık 
olaylarını incelemek için çeşitli kuraklık yöntemleri 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan Standardize Yağış 
İndisi, McKee ve ark (1993 ve 1995) tarafından iklimsel 
değişkenlikleri değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu 
teknik, istenen zaman periyodu için uzun süreli yağış 
verilerini kullanılarak kurak ve nemli dönemlerin 
belirlenmesinde oldukça kullanışlı sonuçlar üretir (Khan ve 
ark. 2008). 

Çalışmada kullanılan Standardize Yağış İndisi (SPI) 
aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıştır; 
 

DI (SPI) = ((X_i-X_m))/SD                                                            
(3) 

Burada, DI- kuraklık indisi, Xi – yıllık yağış, Xm – uzun 
dönem yağış ortalaması ve SD- standart sapmadır. 

SPI değerleri (ve ilgili kuraklık yoğunluğu) birkaç 
kategoride sınıflandırılabilir (Tablo 2). SPI, negatif 
değerlerin kuraklığa işaret ettiği boyutsuz bir endekstir; 
pozitif değerler nemli koşulları ifade eder. Çok nemli (DI> 
2.0), orta derecede nemli (DI = 1.5 ila 1.99), hafif nemli (DI 
= 1.0 ila 1.49), normale yakın (DI = −0.50 ila 0.50), 
kurak( DI = −1.49 ila -1.0), orta derecede kurak (DI = −1,99 
ila 1,5) ve şiddetli veya çok kurak (DI <−2.0). Bu çalışmada, 
her bir istasyon için benzer hesaplamalar yapılmıştır (Tablo 
1) (McKee ve ark. 1993; Giddins ve ark. 2005). 

Tablo 2. SPI ve buna karşılık gelen kümülatif dağılım ve SPI 
kategorileri. 

DI 

(SPI) 

Kümülatif 

yoğunluk 

fonksiyonu (çok) 

Kümülatif 

yoğunluk 

fonksiyonu (az) 

SPI sınıfları 

3,0 0,001 0,999 Ekstrem nem 

2,5 0,006 0,994 Şiddetli nem 

2,0 0,023 0,977 Çok nemli 

1,5 0,067 0,933 Orta Nemli 

1,0 0,159 0,841 Az nemli 

0,5 0,309 0,691 Normale yakın 

0,0 0,500 0,500 Normal 

-0,5 0,691 0,309 Normale yakın 

-1,0 0,841 0,159 Kurak 

-1,5 0,933 0,067 Orta derecede 

-2,0 0,977 0,023 Çok Kurak 

-2,5 0,994 0,006 Şiddetli Kurak 

-3,0 0,999 0,001 Ekstrem Kurak 

3. Bulgular ve Tartışma 
Bu çalışmada, Erdemli ve çevresinde meydana gelen 

kuraklık koşulları 1970-2017 periyodu dikkate alınarak 
incelenmiştir. İstasyonların tamamı, Türkiye'nin Akdeniz 
bölgesinde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma alanının 

iklimi, nispeten serin veya ılıman kışlar ve sıcak yaz 
mevsimi ile baskın Akdeniz etkisi altındadır. Yağışlar yıl 
boyunca eşit olarak dağılmamakta, ağırlıklı olarak kış 
aylarında cephesel ve çoğu zaman yaz aylarında konvektif 
olarak meydana gelmektedir. Ortalama yıllık yağış 
miktarı, global rüzgar paterni, denize olan mesafe, yükselti 
ve topoğrafyanın kontrolü altında değişkenlik gösterir. 
Çalışma alanı büyük oranda su tedariki için yoğun olarak 
yağışa bağımlıdır. Bölge yaz aylarında çok sınırlı ve kış 
mevsiminde ise yüksek yağışlarla karakterize edilir 
(Erdemli 19,91 mm, Mersin merkez 21,50 mm, Mut 16,33 
mm, Silifke 10,51 ve Anamur 10,81 mm iken kış aylarında 
Erdemli için 292,77 mm, Mersin 311,37 mm, Mut 200,30, 
Silifke 305,67 mm ve Anamur 528,81 mm yağış 
ortalaması tespit edilmiştir). Yaz aylarında çalışma 
alanının büyük bir kısmı, tarımsal sulama, evsel kullanım 
ve endüstri için kullanılan suyun büyük bir kısmını 
barajlardan ve yeraltı sularından karşılamaktadır. 

Çevresinde Çukurova ve Göksu deltası gibi bereketli 
alüvyal ovalara sahip olan çalışma alanı, artan nüfus ve 
sanayi ve yoğun tarımsal faaliyetlere olan talep nedeniyle 
su kaynakları üzerinde artan baskılar yaşamaktadır. Bölge, 
son on yıl içinde sıkça yaşanmakta olan beklenmedik kış 
kuraklığı gibi sık ve aşırı iklim olaylarına eğilimlidir. Bu 
tür hava koşulları, çalışma alanının yağış dalgalanmalarına 
ve değişkenliğine çok hassas olduğunu göstermektedir. 
Bölgede yağış rejiminin mevsimsel değişkenliği de yaz 
aylarında daha belirgin görülmektedir.  
3.1. Kuraklık Analizi 

Bu çalışmada, Erdemli ve çevresindeki kuraklık 
olayları, 47 yıllık zaman aralığında standartlaştırılmış 
kuralık indeksi kullanılarak araştırılmıştır. SPI, 1970–
2017 dönemi için 5 istasyona ait yağış verilerine 
uygulanmıştır (Şekil 2-4). Erdemli, Mersin, Mut, Silifke 
ve Anamur dâhil olmak üzere, aylık, mevsimlik ve yıllık 
gibi farklı kuraklık kategorileri istasyon bazında analiz 
edilmiştir. Çalışma, kuraklık dönemlerini ve sıklıklarını 
belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada kullanılan tüm 
istasyonlar, yarı kurak iklimin hâkim olduğu Akdeniz 
Bölgesinin doğu kesiminde yer almaktadır (Şekil 1). 
Alanda Mut istasyonu hariç diğer istasyonların tamamı 
Toros Dağlarının deniz tarafında yer almaktadır. 
Dolayısıyla istasyonların tamamı yağış rejimi olarak 
Akdeniz Rejimi Bölgesinde (MED) bulunmaktadır (Şekil 
1). 
Şekil 2, kullanılan istasyonlar için yıllık SPI değerlerini 

göstermektedir. SPI'nin negatif değerleri, son zamanlarda 
(2013-2016) çalışma alanında belirgin ve etkili kuraklık 
koşullarının yaşadığını ortaya koymaktadır. İstasyonların 
çoğunda çalışma periyodu boyunca, kurak yılların sayısı 
nem yıllardan daha fazladır (Şekil 2).  

Yıllık analizlere göre, en şiddetli kurak yılların Erdemli 
için 2013, Mersin için 1973, Silifke için 1999, Mut için 
1973 ve Anamur için 1990 olduğu tespit edilmiştir. Bu 
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kuraklık yıllarında toplam yağış miktarı Erdemli ‘de 302,6 
mm, Mersin’de 278,8mm, Mut’ta 135,8 mm, Anamur’da 
447,1 mm ve Silifke’de 300,5 mm olarak ölçülmüştür. 
Uzun yıllar yağış ortalamaları ile karşılaştırıldığında, bu 
değerler sırasıyla % 45.10, % 51.81, % 63.92 % 50.77 
ve % 45.76 oranında azalışa karşılık gelmektedir. 

 
Şekil 2. Çalışma Alanı İçin Yıllık SPI Dağılımları 

Şekil 3'ten görülebileceği gibi, 12 aylık SPI analizi, son 
kuraklığın 2013'da başladığını (Mersin merkez hariç) ve 
2017 yılı (2003 hariç) sonuna kadar devam ettiğini 
göstermektedir. Çalışma alanı, 1973, 1989, 1990-2005, 
2008 ve 2013-2017 yıllarında meydana gelenler gibi, tarih 
boyunca birçok kuraklık yaşamıştır. Son 4-5 yılda, 
Erdemli diğer istasyonlara göre çok daha şiddetli kuraklık 
koşullarına maruz kalmıştır. Alanda en kötü kuraklık 
dönemleri, 1970-1973, 1989-96, 2002-2008 ve 2013-2017 
olarak belirlenmiştir. Sonuçlardan anlaşıldığına göre 
Erdemli ve diğer istasyonlarda kuraklık sürekli 
tekrarlanmakta ve etki süresi 2 ila 5 yıl arasında 
değişmektedir.  Diğer bir ifade ile çalışma alanında yağış 
dalgalanmaları çok belirgindir ve önemli ölçüde risk 
taşımaktadır. Örneğin, Erdemlide, son 20 yılın 15’inde 
yıllık yağış değerleri ortalamanın altında kalmıştır. Genel 
olarak SPI sonuçları, çalışma alanının 1990‘lı yıllardan 
beri tekrarlanan kuraklık olayları ile karşı karşıya kaldığını 
göstermektedir. 

Genel anlamda değerlendirildiğinde, bölgede 
kaydedilen tarihte meydana gelen en büyük kuraklıkların 
2000’li yıllardan sonra daha yoğun ve uzun süreli hal 
aldığı söylenebilir. Diğer istasyonlar da (Mersin hariç), 
son on yıl için Erdemli kadar dramatik kuraklık eğilimleri 
göstermektedir. Bütün istasyonlarda kuraklığın döngüsel 
karakterleri açıkça ortaya çıkmıştır.  

Erdemli istasyonunu için 1988-2017 arasındaki döneme 
ait mevsimlik, yıllık ve aylık kuraklık durumu şekil 2,3 ve 
4’de verilmiştir. Sonuçlar çalışma periyodu boyunca 

toplam 360 ayın 206’sında (%57,88) yağışlar ortalama 
değerin altına düşmüştür. Benzer durum mevsimlik 
değerlendirmeler içinde geçerlidir. Alanın artan nüfusa 
bağlı su ihtiyacı dikkate alındığında bu durum gelecekte 
ciddi su kıtlığı ile karşı karşıya kalınacağına işaret 
etmektedir. 

 

Şekil 4. Erdemli İstasyonu İçin Mevsimlik SPI 
Dağılımları. 

4. Sonuç 
Bilim insanları arasında mevcut iklim 

dalgalanmalarının ve anomalilerinin bir kısmının insan 
faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda fikir birliği 
vardır. Bu tür anomalilerin etkileri küresel, bölgesel ve 
yerel olarak değişmekte olup ekstrem olayların sıklığında 
meydana gelen değişimler, sel veya kuraklık gibi aşırı 
hava olayları ile sonuçlanmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nin 
Türkiye'nin doğusunda yer alan çalışma alanı, kısa ve uzun 
zaman aralığında güçlü yağış dalgalanmalarına maruz 
kalan bölgeler arasındadır. Bu nedenle, bölgedeki kuraklık 
koşullarını değerlendirmek hayati önem taşımaktadır. 

Yağış veri serilerinin analizinden anlaşıldığına göre 
analiz edilen verinin zaman aralığı uzadıkça daha doğru 
sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu çalışma, bölgede 
özellikle kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yağış 
toplamlarının düştüğünü göstermiştir. SPİ sonuçlarına 
göre (Şekil 2 ve 4) çalışma alanı, 1970-2017 döneminde, 
tekrarlayan kurak ve nemli koşullar yaşamıştır. Ancak son 
on yılda yağış miktarındaki azalmalar istasyonların 
çoğunda belirgin hale gelmiştir. 

Şekil 3. Erdemli ‘de Aylık ve Mevsimlik Kuraklık 
Sayıları. 
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Genel olarak literatüre göre, büyük ölçekli atmosferik 
dolaşım paternlerinin Türkiye'nin yağış toplamları 
üzerinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir (Türkeş ve 
Erlat 2005). Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan 
birkaç çalışma, Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki yağış 
miktarını ve dağılımını doğrudan kontrol eden diğer 
faktörleri de tanımlamıştır. Bu faktörler;  antisiklonik 
hareketler, orta enlem siklonları ve frekansları, polar 
cephenin konumu ve gücü, denize yakınlık, yerel ve 
bölgesel topoğrafik koşullar, Kuzey Atlantik Salınımının 
etkileri, 700 ve 500 hPa anomalileri olarak sıralanabilir 
(Deniz ve Karaca 1995, Karaca ve ark. 2000, Türkeş ve 
ark. 2002, Türkeş ve Erlat, 2005). Uzun süreli kuraklık 
olaylarının etkilerini azaltmak için uygun kuraklık 
yönetim planlarının bölge için hazırlanması 
gerekmektedir. 
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Abstract 

In the case of climate, citrus is a kind of lemons with more special tenderness and they want warm and humid summers and 
lukewarm winters. To describe the climatic conditions required for lemons, it is necessary to explain the vital ecological 
conditions. It can be said that Erdemli is a specially created plant for ecologically cultivating lemons. For this reason, when 
we look at the areas where table-grown citrus fruits are produced all over the world, we can not go on without mentioning that 
the world's finest table lemon and oranges can be grown in Erdemli region. This confirms the production statistics as well. 
Because, one of the two lemon fruits which are subject to national and international commercials is grown in Erdemli region 
and reaches to the consumer. Because of all these features, Erdemli will continue to be the "capital of lemon". 

 
Keywords: Citrus, Erdemli, Ecology, Lemon 

 

Erdemli: Nadide Bir Turunçgil Ekolojisi  

Özet 

İklim söz konusu olduğunda turunçgiller içerisinde daha özel isteklere sahip olan tür limonlar olup yazları ılık ve nemli, 
kışları ise ılık yerleri isterler. Limonlar için gerekli olan iklimsel şartları tarif etmek için Erdemli ekolojik koşullarını anlatmak 
kafidir. Denilebilir ki Erdemli, ekolojik olarak limon tarımı için özel yaratılmış bir yöredir. Bu sebeple dünya üzerinde sofralık 
turunçgil üretimi yapılan alanlara bakıldığında Erdemli yöresinde dünyanın en kaliteli sofralık limon ve portakalının 
yetiştirilebildiğini belirtmeden geçemeyiz. Bu hususu üretim istatistikleri de doğrulamaktadır. Çünkü ulusal ve uluslararası 
ticarete konu olan her iki limon meyvesinden biri Erdemli yöresinde yetiştirilerek tüketiciye ulaşmaktadır. Bütün bu özellikleri 
sebebiyle Erdemli, “limonun başkenti” olmaya devam edecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, Ekoloji, Limon, Turunçgil 

 

1. Giriş 

Turunçgillerin anavatanı Uzakdoğu olup, temelde 
Güneydoğu Asya’dır. Turunçgillerin birinci derece 
anavatanı, Çin kıyıları, Güneydoğu Çin (Tayland, 
Vietnam, Kamboçya, Malezya) ile Çin’in güney kıyıları ve 
Sarıırmak Vadisi içleridir. Turunçgillerin ikinci derece 
anavatanı ise, özellikle Himalayaların hemen güney 
etekleri, Endonezya Adaları, Avustralya’nın kuzeyi, Yeni 
Gine ve Timor Adası, Filipinler, Japonya ve Tayvan Adası 
(Milliyetçi Çin)’dır. Sadece Turunçgillerle akraba olan 
Citropsis cinsinin anavatanı Zaire ve Gabon’dur. 
Turunçgillerin yetiştiriciliği, dünyada 40° Kuzey enlemi 
ile 40° Güney enlemi arasında kalan bölgede 
yapılmaktadır. Bu çerçeve içerisinde üç ana yetiştiricilik 
bölgesi bulunmaktadır. Tropik Bölgeler 23° Kuzey enlemi 
ile 23° Güney enlemi arasında, Semitropik Bölgeler 23°-
30° Kuzey enlemleri ile 23°-30° Güney enlemleri 
arasında, Subtropik Bölgeler ise 30°-40° Kuzey enlemleri 
ile 30°-40° Güney enlemleri arasında kalan bölgelerdir. 

Ancak Turunçgil üretiminin çok büyük bir bölümü Şekil 
1’de de görüldüğü üzere subtropik kuşak içinde kalan 
bölgelerde yapılır.  

 
Şekil 1. Dünyada turunçgil yetiştiriciliği yapılan bölgeler 

 

Bu bölgeler sofralık tüketime yönelik ürün 
yetiştiriciliği için yoğunlaşmıştır. Meyvelerde iç ve dış 
renklenmenin olmayışı, aroma zenginliği ve kokunun 
azlığı, şeker miktarının düşük olması nedeniyle kalite 
düşük olduğu için semitropik ve tropik bölgelerde 
sanayiye yönelik üretim yapılmaktadır [1].  
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Turunçgillerin dünyaya yayılışı milattan önceki 
asırlara kadar uzanmaktadır. En azından mevcut kayıtlarda 
bunun izlerini bulabilmek mümkündür. Örneğin turunçgil 
ailesinin üyelerinden biri olan ağaç kavunu Avrupa ve 
Akdeniz Havzasına ilk ulaşan turunçgil türüdür. Ağaç 
kavunu önce Persler vasıtasıyla İran’a getirilmiş ve oradan 
da İskender’in ordularıyla Avrupa’ya geçiş yapmıştır. Her 
ne kadar kayıtlara dayanan bu bilgi var olsa da tarihin daha 
eski dönemlerinde de turunçgillerin Ortadoğu havzasına 
gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Turunç ve limonun 
Avrupa’ya geçişinin yine kayıtlara göre Romalılar 
döneminde milattan sonraki ilk asırlarda gerçekleştiği 
tespit edilebilmektedir. Eldeki kayıtlar ticari yolculuklarla 
bu taşınımın gerçekleştiğini desteklemektedir. Örneğin 
M.S. II. yüzyıla ait Kartaca mozaiklerinde turunç ve limon 
figürlerinin bulunuyor olması bu gerçeği işaret eder.  

M.S. 12. yüzyıla kadar Müslüman Araplar tarafından 
bütün Kuzey Afrika ve İspanya’yı kapsayan bölgede 
şadok, ağaç kavunu, turunç ve limonun yayıldığını 
görmekteyiz. Yine Avrupa’da milattan sonra 15. yüzyıl 
öncesinde portakala rastlanılmamaktadır. Turunçgiller 
ailesinin diğer bir üyesi olan laym ise milattan sonraki 13. 
yüzyıldan itibaren Avrupa’da boy göstermektedir. 
Akdeniz Havzasına en son gelen turunçgil türü ise 
mandarindir. Mandarin, 1805 yılında önce Çin’den 
İngiltere’ye ve oradan da Malta adasına getirilerek 
Malta’dan hızlı bir şekilde yayılım göstermiştir. Altıntop 
ise şadoktan mutasyon ya da şans çöğürü olarak ortaya 
çıktığı düşünülen bir turunçgil türüdür. Turunçgillerin 
Amerika kıtasına gidişi ise yapılan keşiflerle birlikte 
başlayarak devam etmiştir. 

Turunçgiller daha öncede belirtildiği üzere ticari 
ilişkiler ve göç hareketleri ile anavatanı bölgelerinden 
yayılmıştır. İşte bu çerçevede milattan önce 2000 yılı 
civarında Ortadoğu’ya ulaşan turunçgillerin milattan önce 
1000-1500 yılları dolayında Anadolu’ya ulaştığı 
düşünülmektedir. Her ne kadar mevcut belge ve kayıtlar 
bu tarihleri işaret etse de çok daha önceki asırlarda da 
Anadolu’nun turunçgillerle buluşmuş olma olasılığı hayli 
yüksektir [2]. 

	
Şekil 2. Anavatan bölgelerinden turunçgillerin dünyaya yayılışı 
 

2. Turunçgillerin İklim İstekleri 

Turunçgillerin yayılma alanını en sınırlayıcı etmen düşük 
sıcaklıklardır. Gerek düşük sıcaklıklar gerekse yüksek 
sıcaklıklar turunçgillerde meyve verimliliği ve kalitesini 
birinci derecede etkileyen iklim faktörleridir. Turunçgillerin 
anavatanları semitropik ve tropik bölgeler olmasına karşın, 
sofralık kaliteye sahip ürünler subtropik kuşakta 
yetiştirilmektedir. Ülkemizde turunçgil yetiştiriciliği yapılan 
alanlar subtropik özellik gösteren bir iklime sahiptir. 
Subtropik iklim haricinde kalan iklimlerde yetiştirilen 
turunçgiller renk, tat, aroma, koku ve albeni bakımından 
sofralık tüketime uygun olmayıp daha çok sanayide 
kullanılmaktadır.  

Akdeniz Bölgesinde hâkim olan iklim orta subtropik 
iklimdir. Yani yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı ve 
ılıktır. Kış aylarında belli bir hava oransal nemi yoğunluğu 
vardır. Fakat yaz aylarında sulama çok önemlidir. Yine 
nispeten sıcak geçmekte olan sonbahar aylarında kuru 
rüzgârın olumsuz etkisi göz ardı edilemez. Akdeniz 
Bölgesinde iklimin genel özelliklerinin yanı sıra denize 
yakınlık ya da uzaklık durumu hava oransal neminin 
seviyesini etkileyeceğinden yetiştirilecek turunçgil türlerinin 
yerleşimi de değişim göstermektedir. Örneğin, Çukurova 
limon için uygun bir ekoloji değildir, çünkü hava oransal 
nemi sahil bölgelerdeki kadar yüksek ve düzenli 
olmadığından meyve kalitesi daha düşüktür. Fakat Mersin, 
Erdemli ve Silifke denize yakın ve hava oransal nem 
düzeyinin uygunluğu sebebiyle limonun istediği koşullara 
sahiptir. 

Serin subtropik iklim ise, yazları göreceli olarak serin ve 
nispeten daha yağışlı, kışlar serin (hatta düzenli kar yağışları 
olabilir) seyreder. Örneğin Rize bu grupta yer almaktadır. 
Kar zararları görülebilir. Edremit’te bu grupta yer alır. İzmir, 
Seferihisar, Gümüldür serin subtropik iklime yakın bir 
özelliğe sahiptir. Serin subtropik iklim özelliği gösteren bu 
yörelerde ticari anlamda portakal ve limon yetiştirilemez 
sadece Satsuma mandarini yetiştirilir. 
İklim söz konusu olduğunda turunçgiller içerisinde daha 

özel isteklere sahip olan limon ekolojisi en iyi bilinmesi 
gereken ekolojidir. Çünkü limonlar yazları ılık ve nemli, 
kışları ılık yerleri isterler. Bu anlamda Finike, Silifke, 
Erdemli ve Mersin limon ekolojisine sahip bölgelerdir.  
Göbekli portakallar limonlar kadar seçici olmamakla birlikte 
çekirdeksiz olması sebebiyle meyve dökümlerine karşı daha 
hassas oldukları için yetiştirilecekleri yerlerin seçiminde 
dikkatli olmak gerekir. 

Turunçgillerde iklimin genel özelliklerinin yanı sıra 
bahçe içerisinde oluşturulacak özel iklim şartları ve 
özellikleri de büyük önem taşır. Hatta bahçe içi ekolojisi 
yetiştiricilik bakımından çok daha mühimdir. Bütün bu 
hususlar göz önüne alınmazsa başarısız olunur. İklim o kadar 
önemlidir ki yetiştiriciliğin her aşamasını doğrudan etkiler. 
Örneğin, iklim koşullarına göre ağacın tacının büyümesi 
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farklılık gösterir, anaç kullanımı farklılık gösterir, oluşum 
bakımından toprak özellikleri farklılık gösterir, budama gibi 
bakım işleri de iklime göre değişim gösterir.  

Turunçgil yetiştiriciliğini etkileyen başlıca etmen 
sıcaklık faktörü (bilhassa düşük sıcaklıklar)’dür. Bu sebeple 
sıcaklığa ilişkin bazı kavramların bilinmesi gerekir [3].	

2.1 Düşük Sıcaklıklar 

Dinlenme halinde ve meyvesiz iken düşük sıcaklıklara 
dayanıklılık bakımdan turunçgil türlerini duyarlıdan 
dayanıklıya doğru sınıflarsak en duyarlı tür ağaç kavunu 
sonra laymlar (Meksika laymı Tahiti laymından daha 
duyarlıdır) gelir. Sonra sırasıyla limonlar, altıntoplar, 
portakallar, turunçlar, mandarinler(en dayanıklısı Satsuma 
çeşididir) ve kamkatlardır. Turunçgiller içerisinde soğuğa en 
dayanıklı tür anaç olarak kullanılan üç yapraklılardır.  

Üç yapraklı dinlenme döneminde bitki olarak (-13) ile (-
12) dereceler kadar dayanabilmektedir. Kamkatların 
dayanıklılığı ise (-6) ile (-7) derecelere kadardır. Satsuma 
mandarini (-4) ile (-5) derece civarında dayanıklılık gösterir. 
Turunçgil türlerinin soğuğa dayanıklılıkları arasındaki 
farklılıklar fazla belirgin değildir. Ancak daha dayanıklıya 
doğru gittikçe farklılıklar belirginleşme gösterir. Soğuğa 
dayanıklılık hali ağacın bulunduğu duruma göre de 
değişiklik göstermektedir. Örneğin, ağacın meyveli ya da 
meyvesiz olması soğuk zararının etkisini değiştirir. Meyveli 
ağaçlar daha şiddetli ve kısa sürede soğuk zararı gösterir. 
Don olayı ağacın vejetasyon döneminde veya dinlenmede 
olmasından, gençlik ve yaşlılıktan da etkilenir. Soğuk zararı 
denildiğinde sadece don zararı akla gelmemelidir. Dona 
sebep olmayacak seviyedeki düşük sıcaklıklar da ekonomik 
anlamda ciddi kabul edilebilecek üşüme zararlarına sebep 
olabilmektedir. 

 
2.2 Büyüme sıcaklığı 

Genel anlamda turunçgiller için büyüme sıcaklığı 12.8 
derece olarak kabul edilir. Yani turunçgillerin toprak üstü 
organlarının faaliyeti (sürgün oluşumu vb) bu sıcaklık 
noktasından itibaren başlar. Bu nokta portakal, turunç ve 
mandarin grubu için geçerli sayılabilir. Fakat düşük 
sıcaklıklara duyarlı türlerde büyüme sıcaklığı daha düşük 
derecelerde seyreder. Örneğin limonlarda bu nokta 6-7 
derece civarındadır. 

 
2.3 Büyüme sıcaklığı 

Bir meyvenin bir bölgede beklenen kalite seviyesini 
gösterecek şekilde yetişebilmesi için ihtiyaç duyduğu 
sıcaklık toplamıdır. Genel olarak üretim sezonu boyunca, 
tozlanma ve döllenme sonrası meyvenin oluşumundan 
hasada kadar geçen dönemde 12.8 derecenin üzerinde 
seyreden sıcaklıkların toplamıdır. Bu bakımdan turunçgiller 
şöyle sınıflandırılabilir: 

Sıcaklık toplamına en çok ihtiyaç duyan tür altıntoplardır. 
Altıntoplar 2400-3770 derece sıcaklık toplamı ister. 
Türkiye’de ise bu sıcaklık toplamı yıldan yıla değişim 
göstermekle birlikte 2200 (Karadeniz-Rize) ile 2500 
(Akdeniz) derece arasıdır. Bu yüzden Türkiye’de yetiştirilen 

altıntoplar yeterli kaliteye ulaşamaz. 
Mandarinlerde sıcaklık toplamı isteği 1500-2800 derece 

arasında, portakallarda ise 1260-2670 derece arasında 
değişir. Limonlarda ise sıcaklık toplamı isteği yoktur! 

 
2.4 Gelişme sıcaklıkları 

Turunçgillerde gelişme, sıcaklık 18-20 dereceye kadar 
hızlanan bir eğilim gösterir. Büyüme 26-28 derecelerde tepe 
noktasına ulaşır. Bu nokta büyümenin en hızlı, fotosentez 
etkinliğinin en yüksek olduğu yerdir. 30-32 derecelerde 
gelişme ve büyüme yavaşlar. 38-39 derecelerde ise büyüme 
ve gelişme neredeyse durur, en alt seviyeye iner. Büyüme 
12.8 derecenin altında çok azdır, pratik olarak yoktur. 

 
2.5 Yüksek sıcaklıklar 

Turunçgiller içinde yüksek sıcaklıklara en dayanıklı tür 
mandarinlerdir. Sonra altıntoplar (neredeyse mandarinlere 
benzer), sonra laymlar (yüksek sıcaklığa dayanır ama 
kuraklığa dayanamazlar), sonra portakallar (orta derecede 
dayanıklılık gösterirler) gelir. Yüksek sıcaklıklara en duyarlı 
tür limonlardır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklılıktan 
bahsederken bu durumu kuraklıkla karıştırmamak gerekir. 
Yukarıda belirtilen yüksek sıcaklıklara dayanıklılık durumu 
yeterli sulama şartlarının sağlandığı halleri kapsamaktadır.  

Turunçgillerde yaprağını döken meyve türlerinde olduğu 
gibi zorunlu bir dinlenme yoktur. Yani çevre koşulları 
elverişli olduğu sürece büyüme ve gelişme devam eder. 
Ülkemiz turunçgil alanlarının da bulunduğu subtropik iklim 
koşullarında turunçgillerde büyüme ve gelişme kış ve yaz 
aylarında en düşük seviyededir neredeyse durur. İlkbahar ve 
sonbahar dönemlerinde ise büyüme ve gelişme daha etkili ve 
yüksek düzeyde seyreder. 

 
3. Erdemli’nin İklimsel Durumu 
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Erdemli’nin iklimsel durumunu kıyaslamalı olarak 
ortaya koyabilmek adına, Çukurova iklimini yansıtan Tarsus 
iklimi ile birlikte değerlendirmek daha açıklayıcı sonuçlara 
ulaşılması bakımından kıymetlidir. Son kırk yıla ait kayıtlar 
incelendiğinde Şekil 3’te bulunan günlük ortalama sıcaklık 
grafiğine göre Erdemli ve Tarsus arasında Temmuz-Ağustos 
ayları ile Kasım-Şubat ayları arasında kalan süreç haricinde 
pek bir farklılık olmadığı görülmektedir. Turunçgil 
yetiştiriciliğinde özellikle ülkemizde en kritik süreç olan kış 
aylarında düşük sıcaklık zararlarının yaşanması olasılığı 
hayli yüksektir. Günlük ortalama sıcaklıklara bakıldığında 
Erdemli ekolojisinin uzun yıllar ortalamaları bazında düşük 
sıcaklık zararı görülme riski bakımından çok daha güvenli 
olduğu dikkat çekmektedir.  

Şekil 3. Uzun yıllar günlük ortalama sıcaklık değerleri 
 
Şekil 4’e bakıldığında Erdemli’nin uzun yıllar ortalama 

maksimum sıcaklık değerleri bakımından Çukurova iklimini 
temsil eden Tarsus’a göre daha avantajlı bir seyre sahip 
olduğu görülmektedir. Zira Tarsus ve dolayısıyla Çukurova 
yöresinde ilkbahar, yaz ve erken sonbahar boyunca yüksek 
sıcaklık zararının oluşması bağlamındaki risk daha yüksek 
olup Erdemli daha ılıman bir seyir izlemektedir. 

Şekil 4. Uzun yıllar ortalama maksimum sıcaklık değerleri 
 
Şekil 5 incelendiğinde ise Erdemli’nin uzun yıllar 

ortalama minimum sıcaklık değerleri bakımından da 
Çukurova iklimini temsil eden Tarsus’a göre daha avantajlı 
bir seyre sahip olduğu görülmektedir. Zira Tarsus ve 
dolayısıyla Çukurova yöresinde kış ayları boyunca düşük 
sıcaklık zararının oluşması bağlamındaki risk daha yüksek 
olup Erdemli daha ılıman bir seyir izlemektedir. Yıl boyunca 
incelendiğinde gece-gündüz sıcaklık farklarının birbirine 

daha yakın seyrediyor olması Erdemli ekolojisinin iklim 
istekleri bakımından daha seçici ve korumacı refleks 
gösteren turunçgil türleri için önemli bir zenginlik olduğunu 
gözler önüne sermektedir. 

Şekil 5. Uzun yıllar ortalama minimum sıcaklık değerleri 
 

4. Sonuç 

 İklim söz konusu olduğunda turunçgiller içerisinde daha 
özel isteklere sahip olan tür limonlar olup yazları ılık ve 
nemli, kışları ise ılık yerleri isterler. Limonlar için gerekli 
olan iklimsel şartları tarif etmek için Erdemli ekolojik 
koşullarını anlatmak kafidir. Denilebilir ki Erdemli, ekolojik 
olarak limon tarımı için özel yaratılmış bir yöredir. Bu 
sebeple dünya üzerinde sofralık turunçgil üretimi yapılan 
alanlara bakıldığında Erdemli yöresinde dünyanın en kaliteli 
sofralık limon ve portakalının yetiştirilebildiğini belirtmeden 
geçemeyiz. Bu hususu üretim istatistikleri de 
doğrulamaktadır. Çünkü ulusal ve uluslararası ticarete konu 
olan her iki limon meyvesinden biri Erdemli yöresinde 
yetiştirilerek tüketiciye ulaşmaktadır. Bütün bu özellikleri 
sebebiyle Erdemli, “limonun başkenti” olmaya devam 
edecektir. 
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Abstract 

Turkey has 21.6 million hectares of forest assets. The number of plant species is 11000 in Europe. In Turkey, this number 
is 9000. In Europe, while there are 2,500 endemic plant species, in Turkey there are 3,000 endemic species. Our country, 
which is regarded as a natural arborium, is also very rich in terms of non-wood forest products other than the wood being 
obtained. It is used in sectors such as medicine, food, paint, cosmetics and leather industry from non-wood forest products 
and plants over 100 kinds. In our country, rosemary (Rosmarinus officinalis), anduz (Juniperus drupacea), rosehip (Rosa 
canina), etc., especially in the Daphne (Laurus nobilis) species are grown. In this sense, our region contributes more than 
forest products and can be an important source of income in domestic and foreign trade. 

 
Keywords: Tali products, Daphne, Rosemary, Rosehip  

 

Erdemli Odun Dışı Orman Ürünleri  

Özet 

Türkiye orman varlığı 21,6 milyon hektardır. Avrupa da 11.000 Türkiye’de ise 9000 bitki türü bulunmaktadır. 
Avrupa’ da 2500 endemik bitki türüne bulunmasına karşılık Türkiye’ de 3000 endemik tür bulunmaktadır. Doğal bir 
arberyum olarak kabul edilen ülkemiz, elde edilen odun varlığının dışında odun dışı orman ürünleri bakımından da 
oldukça zengindir. Odun dışı orman ürünleri ve 100 çeşidin üzerindeki bitkilerden ilaç, gıda, boya, kozmetik ver deri 
sanayii gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise Mersin/Erdemli bölgesinde başta defne (Laurus nobilis) olmak 
üzere biberiye (Rosmarinus officinalis), andız (Juniperus drupacea), kuşburnu (Rosa canina) vb türler yetişmektedir. 
Bölgemiz bu anlamda orman ürünlerinden daha fazla katkı sağlayarak iç ve dış ticarette önemli bir gelir kaynağı 
olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tali ürünler, Defne, Biberiye, Kuşburnu  

 

1. Giriş 

Son yıllarda, yapay besinlerin insan sağlığına verdiği 
olumsuz etkiler, insanları doğal besinlere yönlendirmekte 
ve artık mümkün olduğu kadar doğal yiyecekler tercih 
edilmektedir.  Bu gelişmeler, odun dışı orman ürünlerinin 
(ODOÜ) önemi arttırarak, talep ve ticaretini önemli hale 
getirmektedir. Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) 
sadece, orman içi ve açıklıklarda yetişen bitkisel ve 
hayvansal ürünleri değil [1], orman kaynağından elde 
edilen fonksiyonel (ekoturizm, rekreasyon, hayvan 
otlatma, bilimsel amaçlı yararlanma, su rezervi ve 
erozyon kontrolü sağlama vb gibi) yararlanmaları da 
içermektedir [2,3]. Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) 
kullanımı insanlık medeniyeti kadar eski olup, bunlar 

gıda maddesi, hayvan yemi, lif, ilaç, kozmetik vb’nin ana 
kaynağını oluşturmaktadır. Tarih boyunca gıda maddesi 
amacıyla yaklaşık 12000 bitki kullanılmış olup, 
bunlardan sadece 2000 kadarı ıslah edilmiş ve sadece 150 
kadarı ise ticari olarak yetiştirilebilir hale getirilmiştir 
[4,5]. 

Türkiye, ılıman kuşak ülkeleri arasında değişik 
bölgelerde yayılış gösteren zengin biyolojik tür çeşitliliğe 
ait ODOÜ kaynaklarına sahiptir. Avrupa kıtası yaklaşık 
olarak 11.000 bitki türüne sahip olmasına karşılık [6], 
Türkiye, 3.400’ü endemik tür olmak üzere 10.500’e yakın 
bitki türü ile [7], Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve 
Orta Asya bölgelerindeki ülkeler içinde bitki türü 
çeşitliliği ve endemik türler bazında önemli bir ülkedir. 
Türkiye florasında yetişen 3000 kadar tıbbı ve aromatik 
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bitkilerden 200 kadarı ihracat potansiyeline sahip olup 
bunlardan 70-100 kadarının ihracatı yapılmaktadır [8]. 

ODOÜ’nün, çok farklı kullanımının yanında farklı 
kesimlere faydaları (ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik, 
vb.) bulunmaktadır [2]. Özellikle kırsal kesimde, gelir 
dengesi, istihdam, ekoturizm vb. bakımından da katkılar 
yapmaktadır. İç ve dış pazarlarda değerlendirildiği için 
gelir sağlayan, daha çok orman içi ve orman kenarı 
köylülerini ilgilendirmekte olduğundan, kırsal kalkınma 
yönünden önemi bulunan pek çok ODOÜ söz konusudur. 
Türkiye orman ürünleri ihracatı büyük oranda ODOÜ ile 
gerçekleşmektedir [9]. Türkiye’de önemli ODOÜ'lerin 
yayılışları ve verim miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Önemli Bazı ODOÜ'lerin Yayılışları ve Verim 
Miktarları [10] 

S. No Türkçe Adı Bilimsel Adı 
Yayılış 
Alanı 

Verim 
Miktarı 

Birim Al. 
Ort 

Verim 
Miktarı 

(ha) (Ton) (Kg/ha) 
1 Kekik Thymus, 284.754 23.746 83 
2 Laden Cistus spp. 138.405 61.499 444 
3 Defne Laurus nobilis 128.600 103.756 807 
4 Kestane Castanea sativa 65.808 40.388 614 
5 Fıstık Camı Pinus pinea 60.870 48.445 796 
6 Kocayemiş Arbutus spp. 39.724 15.693 395 
7 Adaçayı Salvia spp. 27.257 2.024 74 
8 Keçiboynuzu Ceratoniasiliqua 27.049 4.397 163 
9 Mersin Myrtus com. 23.412 12.676 541 

10 Sumak Rhus coriaria 17.375 7.278 419 

Şekil 1. Türkiye ODOÜ’leri ihracat miktarları [10] 

Türkiye ODOÜ’leri ihracat miktarlarında artış 
gözükmektedir. 2000 yılında 44$ milyon olan ihracat 
yüzde 216 artışla yaklaşık 95,1$ seviyelerine ulaşmıştır. 
Ülkemiz aynı zamanda belirli miktarda (55,2 milyon $) 
ithalat da yapmaktadır.  

Bu çalışmada Mersin ilinde bulunan önemli bazı 
ODOÜ’lerinin durumunu ortaya koymaya çalışılmıştır. 

2. Materyal ve Metot

Mersin ili Erdemli ilçesi bazı ODOÜ’leri materyal
olarak (defne, andız, kuşburnu ve biberiye) seçilmiştir. 
Söz konusu ODOÜ’leri ile ilgili bilgiler, sektör raporları, 
DPT, kayıtları ve OGM verileri incelenerek ortaya 
konulmuştur.  
3. Bulgular

Yapılan araştırmalar sonucu Mersin ve Erdemli’de
yaygın olarak, defne, andız, kuşburnu ve biberiye vb. gibi 
ODOÜ bulunmaktadır. Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğünün ODOÜ’leri ürün miktarı, geliri, orman 
köylüsüne katkısı ve piyasadaki ticari değeri, Akdeniz 
Bölgesinde yer alan diğer Orman Bölge müdürlükleri ile 
karşılaştırılması Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’ye göre 
Mersin OBM’nün ürün miktarı (yaklaşık 4.714.000 Kg) 
5. sırada yer almasına rağmen, piyasadaki ticari değer
olarak 2. sırada (yaklaşık 38.703.000) bulunmaktadır.
Mersin OBM Türkiye’deki ODOÜ piyasa ticari değerinin
yaklaşık %4,2’sini oluşturmaktadır.

Tablo 2. Bölge Müdürlükleri İtibari İle Odun Dişi Ürünlerin 
Ekonomiye Katkısı  

Bölge  
Müdürlüğü 

Ürün 
Miktarı 

OGM Geliri 
(TL) 

Orman 
Köylüsüne 

Katkısı (TL) 

Piyasadaki Ticari 
Değeri (TL) 

Kg 
(000) 

Kg 
(000) 

Toplam 
(000) 

Kg 
(000) 

Toplam 
(000) 

Kg 
(000) 

Toplam 
(000) 

ADANA 6.159 387 387 6.435 6.435 36.570 36.570 

ANTALYA 7.456 241 241 5.499 5.499 22.951 22.951 

ISPARTA 4.069 89 89 2.203 2.203 11.811 11.811 

K.MARAŞ 8.970 146 146 2.156 2.156 21.976 21.976 

MERSİN 4.714 631 631 7.041 7.041 38.703 38.703 

MUĞLA 34.795 669 669 10.588 10.588 41.076 41.076 

G.TOPLAM 368.028 7.721 7.723 250.352 250.352 900.116 900.117 

*Mersin OBM Kayıtları

  Mersin OBM’de önemli olarak bulunan türlerin 
ilçelere göre dağılımları Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. 
Erdemli yöresinde önemli olarak, defne, yaban mersini 
(murt), kekik, laden (Şekil 2), sumak, kar çiçeği, yoğurt 
çiçeği, sıklamen, ökse otu, reçine, biberiye ve andız 
(Şekil 3) bulunmaktadır. 
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Şekil 2 Mersin OBM ait ODOÜ dağılımı 1/2 (OBM, 
2018)  

 
Şekil 3. Mersin OBM ait ODOÜ dağılımı 2/2 [11]  

Tablo 3’de görüldüğü gibi, 2015 yılında 
Mersin/Erdemli’de Kuşburnu (Rosa canina L.) olarak 
bilinen bitki de önemli ODOÜ’miz arasında olup gıda 
olarak reçeli, marmeladı, çayı vb. yapılmakta, soğuk 
algınlığında ve kuvvet verici olarak kullanılmakta, yaygın 
şekilde ticareti yapılmaktadır. Erdemli bölgesinde 
kuşburnu 1.111 Ha alanda bulunmakta ve 5.557 kg 
üretim yapılmaktadır. Defne, Erdemli bölgesinde 15.581 
Ha alanda ve 34.379.228 kg üretim yapılmaktadır. 
Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasının mor çiçekli 
çalısı olan biberiye (Rosmarinus officinalis) olarak 
bilinse de kuşdili otu ismi de yöresel olarak 
kullanılmaktadır. Boyu en fazla 2,5 metre olan, küçük, 
ince ve kokulu, çiçeklerinden de yaprakları kadar 
yararlanılan bir bitkidir.  Biberiye cilt bakımında, 
antibakteriyel olarak, saç bakımı için, idrar ve iltihap 
sökücü, sindirimi kolaylaştırıcı, astım hastalığı, sarılık ve 
romatizma hastalıkları migren, hafıza sorunu, kanser 
önleyici özelliğe sahiptir. Erdemli bölgesinde biberiye 
3.700 Ha alanda bulunmakta ve 564.825 kg üretim 
yapılmaktadır. Erdemli bölgesindeki andız yayılış alanı 
ise 9.019 Ha alanda olup 731.140 kg üretim 
yapılmaktadır. 
Tablo 3. Mersin /Erdemli’de ODOÜ Servet ve Alan Miktarı 

TÜR ADI TÜR ADI ALAN(Ha) Miktar(Kg) 
Laurus nobilis Defne 15.581 34.379.228 
Diğer Odoü Humus,kozalak,  80 1.540.500 

Pinus pinea Fıstık çamı 1.103 634.138 
Cistus creticus Laden 16.353 7.637.170 
Pinus brutia Kızılçam 591 28.288 
Thymus pubescens Tüylü kekik 5.395 149.472 
Rosmarinus officinalis Biberiye 3.700 564.825 
Arbutus unedo Kocayemiş 231 85.240 
Cistus laurifolius Karağan 722 54.006 
Rosa canina Kuşburnu 1.111 5.557 
Erica arborea Funda 1.489 143.800 
Juniperus drupacea Andız 9.019 731.140 
Galanthus elwesii Kardelen 632 3.697 
Eranthis hyemalis Sarıkokulu 482 1.808 
Geranium tuberosum Çakmuz 2.010 8.040 
Alkanna tinctoria subsp.. Havaciva otu 755 9.152 
Origanum majorana Mercanköşk 181 7.385 
Alkanna tinctoria  Havaciva otu 94 1.308 
 

3. Sonuçlar ve Öneriler 

Mersin ve Erdemli bölgesi bitki çeşitliliği ve iklim 
yapısıyla odun dışı orman ürünleri bakımından oldukça 
zengindir.  Özellikle defne,  ihracatta öne çıkan 
ürünlerden bir tanesidir. Erdemli ilçesinde yaklaşık 18 tür 
ODOÜ bulunmaktadır. İlçede önemli yayılış alan 
gösteren en önemli ODOÜ türleri, Laden (16.353 ha), 
Defne (15.581) ha ve Andız  (9.019 ha) olarak 
belirlenmiştir. Diğer taraftan üretim bakımından önemli 
türler ise, defne (34.379.228 kg), humus ve kozalak 
(1.540.500 kg) ve laden (7.637.170 kg) olarak 
bulunmuştur. Diğer taraftan, Mersin ve Erdemli’de var 
olan ODOÜ kaynaklarına göre elde ettiği gelir 
bakımından, ülke geneline göre çok altında olduğu da bir 
gerçektir 

Mersin ve Erdemli bölge halkının hem istihdam, hem 
de geçim kaynağı olarak ODOÜ önemli potansiyele 
sahiptir. Bu bakımdan ODOÜ ye verilen önem ve elde 
edilen gelirler her geçen gün artırılmalıdır. 

Çeşitli ODOÜ üretim potansiyeline sahip olan Mersin 
ve Erdemli yöresi bu gücünü ekonomik alana yaymalı ve 
bu ürünleri katma değeri yüksek ürünler haline 
dönüştürmesini öncelikli konular arasında almalıdır. 

Ayrıca, ODOÜ’nde yeni iş kolları ve istihdam 
sağlaması nedeniyle kırsal kesim yaşayanlarının 
sorunlarına çözüm getirebileceği gibi kırsaldan il ve ilçe 
merkezine oluşan göç baskısı da önlenebilecektir. 

Üniversiteler, kamu kurumları ve odalar ile 
eşgüdümler sağlanarak ODOÜ ile ilgili ortak projeler 
yapılmalıdır. 

Tabiattan seleksiyon yerine, başarılı tohumların 
denemeleri yapılarak kültürel ve verimi yüksek kaliteli 
ODOÜ’nin sürdürülebilir şekilde üretilmesi 
sağlanmalıdır. 
 
Kısaltmalar 
DPT    : Devle Planlama Teşkilatı 
OBM :Orman Bölge Müdürlüğü 
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OGM :Orman Genel Müdürlüğü 
ODOÜ: Odun Dışı Orman Ürünleri 
Kg  : Kilogram 
Ha :Hektar, 
$ :Amerikan Doları 
TL :Türk Lirası 
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Abstract 

In this study, lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) by-products such as pomace and leaves, which are remained as waste after 
especially juice production and domestic consumption, were used for developing biomass derived activated carbon (AC) 
supported heterogeneous Fenton-like catalyst. In the scope of this work, firstly; the activated carbon (Lp-AC) from lemon 
(Citrus limon (L.) Burm. f.) pomace was prepared and then, it was combined with the biosynthesized Fe-Zn bimetallic 
nanoparticles using lemon aqueous leaves extract as a reducing agent. Final material was named as activated carbon 
supported Fe-Zn bimetallic nanoparticles (Lp-AC@Fe-Zn NPs). The characterisation of Lp-AC and Lp-AC@Fe-Zn NPs 
materials was carried out by using FTIR, SEM, EDX, BET and XRD methods. The biosynthesized Lp-AC@Fe-Zn NPs 
were utilized as a catalyst for the decolourisation of a toxic azo-dyestuff, Reactive Red 2 (RR 2), with heterogeneous 
Fenton-like reaction and the optimum decolourisation conditions were determined to be initial pH 3.0, H2O2 concentration 
50 mM, initial dye concentration 100 mg/L, catalyst concentration 0.25 g/L, and temperature 25°C. In the present work 
showed that, activated carbon and Fe-Zn bimetallic nanoparticles can be synthesized through an efficient biosynthesis 
method using lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) waste materials which are pomace and leaves.  
Keywords: Citrus limon, Decolourisation, Heterogeneous Fenton-like reaction, Lemon wastes, Reactive Red 2. 
 
1. Introduction 

Nowadays, the recycle and reuse of waste materials that 
are locally available, abundant and no cost, as precursor for 
the preparation of new economically valuable materials has 
been quite popular. This approach produces not only useful 
materials for the different research areas, but also 
contributes to minimizing the solid wastes. It is well 
known that, activated carbon has been commonly used 
adsorbent and support material for material synthesis, 
owing to its high specific surface area and porous 
structure for wastewater treatment applications. 

Several carbonaceous materials are used for activated 
carbon production such as petroleum residues, wood, coal, 
peat, and lignite. Several suitable agricultural residues are 
hazelnut shell, olive stone, jojoba seed, coconut shell, 
bamboo, rice husk, sugarcane bagasse and many others [1]. 

The lemon, (Citrus limon (L.) Burm. f. is a species of 
small evergreen tree in the flowering plant family 
Rutaceae, native to Asia. Turkey is one of the important 
citrus, especially lemon manufacturer in the world. 
According to Turkish Statistical Institute (TUIK) 2017 
data, Turkey is the 9th citrus manufacturer with 
approximately 4.29 million tons of citrus production; 
oranges (1.85 million tons) and lemons (850 thousand 
tons) are among the most important ones. Also, Turkey is 
the 4th and the 5th lemon and orange manufacturer in the 
world respectively, as well as; 2th country in the lemon 
production between the Mediterranean countries.                 
In addition that, 70% of lemon production of Turkey takes 
place in Erdemli province of Mersin and so, Erdemli is 
known as the central of lemon production [2]. The large 

amount of production and consumption of citrus such as 
lemon at industrial and domestic areas, especially in juice 
production, leads to considerable amount of by-products 
such as pomace is referred to as citrus waste, which 
represent half of citrus mass which is estimated to be 
worldwide 15x106 million tons per year. In this regard, 
lemon by-products such as pomace and leaves could be 
quite appropriate candidates for synthesis of biomass 
derived activated carbon (AC), and green synthesis of 
metallic nanoparticles, respectively for the removal of 
toxic pollutants from water supplies [3]. 

The advanced oxidation processes (AOP) such as 
Fenton’s reagent (H2O2, Fe2+), photocatalytic oxidation, 
photo-Fenton, electro-Fenton, UV/H2O2, and ozonation 
processes which are based on the production and the 
oxidative action of hydroxyl radicals have gained more 
attention compared to other techniques. One important 
AOP is the Fenton reaction which is based on the 
decomposition of hydrogen peroxide catalyzed by iron ion, 
in acidic medium. Although, the homogeneous Fenton 
process has several advantages such as, low capital cost, 
simple application, and ease of operation at room 
temperature and atmospheric pressure; the method has also 
several disadvantages, namely the need of a high amount of 
iron ions (about 50–80 ppm) in solution, and so; it is 
necessary to remove and recover the catalyst at the end of 
the process. This separation step making the process more 
expensive and complex. In addition, chemical sludge 
generated at the end of the process, also needs treatment. 
These drawbacks can be overcome by using heterogeneous 
catalysts, i.e., the iron species (or transition metals) 
supported on a porous solid matrix. This reaction was called 
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as heterogeneous Fenton-like process [4]. The zero valent 
iron, iron oxides (e.g., α-Fe2O3, Fe3O4, α and γ-FeOOH), 
iron-containing bimetallic nanoparticles (e.g., Fe/Pd–NPs, 
Fe/Ni-NPs, Fe/Zn-NPs) and iron-containing porous 
catalysts such as zeolites, clays, resins, mesoporous 
materials have been used as a heterogeneous Fenton-like 
catalyst [5]. 

Among them, loading iron nanoparticle species onto 
solid supporters is a promising way due to loading process 
could avoid any possible iron leaching, improves the 
mechanical strength and removal efficiency of the catalysts. 
Various organic, inorganic, and biological substances, such 
as polyacrylic acid, activated carbon, multiwalled carbon 
nanotube, mesocellular carbon foam, zeolite, poly (3,4-
ethylenedioxythiophene), alginate, chitosan, gum, 
hydroxyapatite, could be used as solid supporters [6]. The 
use of plant leaves extracts as a reducing agent is a 
promising approach for preparing metal/metal oxide 
nanoparticles as compared to well-known methods such as 
chemical precipitation/co-precipitation, hydrothermal 
synthesis, electro-chemical method, reverse 
micelles/microemulsion method, and sol-gel. The using of 
plant leaves extracts as reducing agent has several 
advantages such as being simple and efficient, low-cost, 
environmentally friendly, readily available. It is well-
known that, many plant of leaves have various valuable 
substances, like aromatic and antioxidant components such 
as polyphenols and more specifically to flavonoids [7]. 
These special compounds act as a bioreduction agent for 
metallic ions. 

In this work, it is objected to synthesis of biomass 
derived activated carbon supported iron-zinc bimetallic 
nanoparticles (Lp-AC@Fe-ZnNPs) as a heterogeneous 
Fenton-like catalyst for decolourisation of a toxic azo-dye 
Reactive Red 2.  

 
2. Materials and Methods  
2.1 Materials  

Lemon pomaces composed of peel, albedo and segment 
pulp residues were provided by AEP Anadolu Etap Penkon, 
Agriculture and Food Products Ltd. Mersin Plant, Mersin, 
Turkey. Other all of the chemicals were of analytical grade 
and they were used without further purification. 
FeSO4.7H2O was supplied from Carlo Erba, ZnCl2.4H2O 
and H2O2 (30%) were provided from Merck.  The azo dye 
Reactive Red 2 (RR 2) also called Procion Red MX-5B was 
supplied by Sigma-Aldrich, RR 2 was of commercial purity 
(Type: Anionic, Mw: 615.33 g/mol, λmax: 538 nm). It has 
an elemental composition of C19H10Cl2N6Na2O7S2 . The 
stock solution of 1000 mg/L of RR 2 was prepared by 
dissolving 1 g of RR 2 dye in 1 L deionized water; and then 
the desired RR 2 concentrations were prepared by 
appropriate dilutions from stock dye solution. The stock 
solution of 100 mM of H2O2 was prepared from the 30.0% 
H2O2 solution (9.73 M) by appropriate dilution with 
deionized water and the desired concentrations of H2O2 
solutions were prepared from the 100 mM of H2O2 solution 
by dilution with deionized water, again. 

 

2.2. Preparing of activated carbon from lemon pomace 

The pomaces were air-dried at ambient temperature away 
from direct sun-light in the shade for 72 h. After drying, the 
samples were ground using a laboratory type blender and 
sieved to obtain 500 µm particle size range by means of a 
vibratory sieve shaker (Fritsch Analysette 3Spartan Model, 
Germany). Samples vacuum packed and stored at ambient 
temperature in the dark and dry place until used. Chemical 
activation of lemon pomace was carried out using H3PO4. 
20 g of dried lemon pomace was mixed with the 12 M,            
100 mL of phosphoric acid solution at approximately for    
24 h. Then, phosphoric acid impregnated pomaces were 
washed by distilled water and dried 105°C for 6 h. After 
that, the samples were carbonized in a vertical furnace at 
400°C temperature for 3 h. After carbonization process, the 
resultant activated carbons were washed by hot distilled 
water until the solution pH reached neutral and dried in 
oven at 105°C for 12 h [8]. 
2.3. Synthesis of lemon pomace derived activated carbon 

supported Fe-Zn bimetallic nanoparticles 
Lemon leaves were collected from lemon trees grown in 

Tece/Mersin, Turkey. The leaves were firstly washed with 
distilled water and then air-dried at ambient temperature. 
For the preparation of extract, 10 g of dried leaves were 
boiled in 500 mL of distilled water in a beaker under 
continuously stirring for 60 min.  

For the synthesis of Lp-AC@Fe-ZnNPs, 0.2 g of activated 
carbon was added to 75 ml of 0.014 M FeSO4.7H2O 
solution and then, the formed solution was stirred at 250 
rpm for 30 min at room temperature. After that, 0.2 g of 
ZnCl2.4H2O was added and stirred at 250 rpm for a further 
30 min at room temperature. Then, 150 mL aqueous leaves 
extract was added to the resulting solution and the solution 
was stirred at 250 rpm 3 h. The immediate changing of the 
colour of the solution from clear to intense black indicated 
the formation of Lp-AC@Fe-ZnNPs. The formed                  
Lp-AC@Fe-ZnNPs were separated from solution by 
centrifugation at 4000 rpm for 5 min, and then collected 
nanoparticles, washed several times with deionized water 
and dried in an oven at 105°C overnight [9]. 
2.4. Characterization Studies 

The characterisation of Lp-AC and Lp-AC@Fe-Zn NPs 
materials was carried out by using FTIR, SEM, EDX, BET 
and XRD methods.  

2.5 Decolourisation experiments 
All the decolourisation experiments were conducted in 
Erlenmayer flasks (250 mL) containing 100 mL of RR 2 dye 
solutions in a shaker that was adjusted 25°C of temperature 
and constant shaking rate. In the decolourisation 
experiments, 0.1 g of Lp-AC@Fe-ZnNPs, except for 
catalyst concentration experiments, was added to solutions 
containing 5.0 mL of H2O2   and 100 mL of RR 2 solution at 
known initial dye concentrations and they were agitated in 
the water bath at constant temperature. The samples were 
taken at pre-determined time intervals. Subsequently, the 
UV–vis absorbance readings were performed in a 
spectrophotometer (Specord 210 Plus, Analytic Jena, 
Germany) The decolourisation percentage for RR 2 was 
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expressed in terms of the decrease in UV- vis absorbance 
and calculated with Equation (1) as given follow:  
 

%	CR =
			A'|)*+	,-	–	A/|)*+	,-

A'|)*+	,-	
𝑥100																			(1) 

 
where CR (%) represented the colour removal efficiency of 
Lp-AC@Fe-Zn NPs, Ao was the initial absorbance of RR 2 
at t=0 min, and At was the absorbance of RR 2 at t min. 
Moreover, to determine the decolourisation capacity of H2O2 
for RR 2, the control experiments without catalyst were 
carried out under the same experimental conditions.  

Experiments were repeated to research the effects of 
different operation parameters on the dye decolourisation 
such as initial pH of solution, H2O2 concentration, initial dye 
concentration and Lp-AC@Fe-ZnNPs (catalyst) 
concentration.  

 
3. Results and Discussions 
3.1. Characterization Studies 
3.1.1 Characterization of limon pomace derived activated 
carbon 

The morphology of Lp-AC was characterized by SEM 
analysis and the SEM image was presented in Figure 1. 
According to Figure 1, Lp-AC has an irregular and porous 
surface, which indicated high surface area.  

The specific surface area and pore diameters of Lp-AC 
was determined by BET analysis and compared to 
commercial activated carbon. The results obtained are 
presented in Table 1. As seen from Table 1, the synthesized 
Lp-AC has a high specific surface area and pore diameter 
close to the commercial activated carbon. 

The functional groups of commercial activated carbon 
and Lp-AC were determined by FT-IR analysis, and the 
obtained FT-IR spectrums are shown in Figure 2 (a) and 
(b). According to Figure 2 (a)-(b); the FTIR spectrum of the 
active carbon synthesized from lemon pomace overlaps the 
FT-IR spectrum of the commercial activated carbon. In the 
FT-IR spectra of Lp-AC; the characteristic peaks displayed 
the following bands; the broad band at 3659 cm−1: O-H 
stretching vibration, 2977.87 cm−1: C–H vibrations in 
methyl and methylene groups; 2319.7 cm−1: C=C stretching 
vibrations; 1551 cm−1: C=C stretching vibrations in 
aromatic rings; 1358.6 cm−1: C – CH3 deformation;  
1153.09 cm−1, 1077.4 cm−1, 821 cm−1: C – O – H stretching 
vibrations, C–O stretching, and C – H out-of-plane 
deformation; 481 cm-1: symmetric bending of C–O and    
C–C [10]. 
3.1.2 Characterization of limon pomace derived activated 
carbon supported Fe-Zn bimetallic nanoparticles 

The surface morphology of Lp-AC@Fe-ZnNPs before 
and after the Fenton-like reaction were determined by SEM 
analysis, and SEM images at different magnifications are 
presented in Figure 3 (a,b,c) and (d,e,f). According to 
Figure 3, it was seen that; the spherical, agglomerated and 
nanosized particles were formed which were dispersed into 
the surface and in the pores of activated carbon. The mean 
particle size of the synthesized Lp-AC@Fe-ZnNPs was 
determined to be 126 nm by the Image J program. The 

SEM images after Fenton like reaction (Fig.3 (c, d)) 
showed that a non-porous and smooth surface may be due 
to the RR 2 and/or degradation products were adsorbed to 
the surface and closed the pores of Lp-AC@Fe-ZnNPs. 
This result indicated that the morphology and structure of 
nanoparticles were changed after decolourisation 
experiments.  

The elemental composition before and after the Fenton-
like reaction of Lp-AC@Fe-ZnNPs was determined by 
EDX analysis. The obtained EDX spectra are shown in 
Figure 4. (a) and (b). 

 

 
Figure 1. The SEM image of lemon pomace based activated 
carbon 
 
 
Table 1. BET specific surface area and pore diameters of Lc-AC and 
commercial activated carbon.  

 
BET specific surface 

area (m2/g) 
Pore diameters	

(A°) 
Commercial 
activated carbon 1500.26±2.164 13.598 

Lemon pomace 
derived activated 
carbon 

1378.57±1.506 11.1928 

 
 

 

 
Figure 2. The FT-IR spectrums of commercial (a) and lemon 
pomace based activated carbon (b). 
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According to EDX analysis results, the elemental 
and quantitative weight composition of the Lp-
AC@Fe-ZnNPs was composed of 26.92 % Fe, 32.81 % 
O, 14.34 % C, 12.92 % S, 5.58% Zn, 4.091% Cl, 0.702 
K, 0.617 % Ca, 0.605% Na, and 0.133% Mg elements. 
Accordingly, the signals in the Fe, O, C and Zn region 
confirmed the formation of Lp-AC@Fe-Zn NPs whereas 
the elements of Na, a part of C and O, K, Ca, Na, Mg, S 
could be belong to lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) 
aqueous leaves extract. The FT-IR spectrums of                  
Lp-AC@Fe-ZnNPs were presented in Figure 5(a) and 
(b) for before and after decolourisation of RR 2. As 
seen from Figure 5, no significant changes were 
observed in the FT-IR spectrums of Lp-AC@Fe-
ZnNPS before and after Fenton-like reaction.   

In the FT-IR spectrum of synthesized Lp-AC@ Fe-
ZnNPS, the functional groups belong to activated 
carbon and the peak showed the Fe-O vibration band, 
were observed. In the FT-IR spectrum of Lp-AC@Fe-
Zn NPs the characteristic peaks which are derived from 
Lp-AC displayed the following bands; 3200.9 cm−1:  
O-H stretching vibrations; 2977.87 cm−1: C–H 
vibrations in methyl and methylene groups; 2307.7 
cm−1: C=C stretching vibrations; 1596.8 cm−1: C=C 
stretching vibrations in aromatic rings; 1389.4 cm−1: 
C–CH3 deformation; 816 cm−1: C–H out-of-plane 
deformation. In addition, that, the absorption bands at 
516 cm−1 and 488 cm−1 are due to the Fe–O functional 
group and the peaks appeared at 957.3 cm−1 and 1086 
cm−1 refer to C–O stretching [8, 10]. Moreover, the 
band at 3657 cm-1 correspond to characteristic -NH 
stretching vibration of the amide (II) and the band at 
1089 cm-1 due to the C-N amine tensile vibration 
resulting from the lemon aqueous extract [11].  

The crystal morphology and crystal structure of  
Lp-AC@Fe-ZnNPs were determined by XRD analysis 
and the XRD spectrum is presented in Figure 6. 
According to Figure 6, an amorphous structure was 
obtained due to the activated carbon phase of the   Lp-
AC @Fe-ZnNPs structure. It was also determined that 
the characteristic graphite phase belong to activated 
carbon at 2-theta = 26° and 27° and 2-theta = 41° [12]. 

 
3.2. Heterogeneous Fenton-like decolourisation of   

Reactive Red 2 (RR 2) with Lp-AC@Fe-ZnNPs  
The synthesized Lp-AC@Fe-ZnNPs was evaluated 

as a heterogeneous Fenton-like catalyst for the 
decolourisation of RR 2. The principles of the 
heterogeneous Fenton-like reaction are the same of the 
homogeneous one, but due to the adsorption and catalysis 
phenomena the process becomes more complex [4].                  
The main mechanism of the heterogeneous Fenton-like 
reaction is based on the formation of highly reactive 
hydroxyl radicals (OH•) by decomposition of H2O2 with 
Fe2+ ions, as in the same homogenous Fenton reactions.  
The generation cycle of hydroxyl radicals by 
heterogeneous Fenton-like mechanism is shown in 
Equations (2) – (8); 
 

Figure 3. The SEM images of Lp-AC@Fe-ZnNPs before 
Fenton-like reaction a) 100 K X, b) 50.00 K X;  after c) 100K 
X, d) 50.00 K X 
 

 

 Figure 4. The EDX spectrums of Lp-AC@Fe-ZnNPs                
a) before b) after Fenton-like reaction. 
 

 
Figure 5. FT-IR spectrum of Lp-AC@Fe-ZnNPs a) before b) 
after Fenton-like reaction.
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Figure 6. XRD spectrum of Lp-AC@Fe-ZnNPs 
 
S–Fe2+ + H2O2 → OH• + OH− + S–Fe3+       (2) 

S–Fe3+ + H2O2 → S–Fe2+ + H+ + HO2•       (3) 
S–Fe3+ + HO2• → S–Fe2+ + H+ + O2     (4) 
S–Fe2+ + OH• → S–Fe3+ + OH−         (5)  
OH• + OH•  → H2O2     (6) 
OH• + H2O2 → H2O + HO2•                   (7) 
OH• + organic molecules → CO2 + H2O      (8) 

where S represents the porous solid matrix. According to 
Equations (2) – (8), ferrous ions initiate the reaction and lead 
to generation of hydroxyl radicals and subsequently these 
hydroxyl radicals attack the organic pollutants and cause 
their degradation [13].   

In this study, the heterogeneous Fenton-like 
decolourisation of RR 2 dye over time was monitored by 
UV-vis spectral analysis. The changes in the absorption 
spectrum of RR 2 and also, the progress of the 
decolourisation were given in Figure 7. As seen in Figure 7, 
in the visible range, the absorption peaks at 510.97 nm and 
538.04 nm which are responsible for the colour of RR 2 dye.  
According to UV-vis spectral results, the absorption peaks 
started to decline quickly fast and approximately 
disappeared in only 2 min reaction time. These absorption 
peaks at 510.97 nm and 538.04 nm were likely induced by 
the π→π* electronic transition in a completely conjugated 
system linked by azo groups. The results also indicated that, 
no new peaks were formed during the decolourisation of the 
RR 2 solution [14]. Consequently, with the increase of the 
reaction time, the absorption peaks started to decline and 
approximately disappeared, which suggested that the 
chromophoric group (N=N group) in the dye molecular 
structure was broken as well as conjugated system and 
eventually the RR 2 molecule was decolorized. 

Figure 7. The UV-vis spectrum of RR2 after decolourisation 
(100 mg/L of initial RR2 concentration; 50 mM, 5 mL of H2O2, 
0.25 g/L of catalyst concentration, 298 K of temperature and 
pH= 3.0) 

The effects of process parameters on Fenton-like 
decolourisation has been also investigated in a batch system 
as a function of contact time, initial pH of solution, H2O2 
concentration, initial dye and catalyst concentrations and the 
results has been presented in details in the following               
sub-sections. 

3.2.1   Effect of hydrogen peroxide concentration  

The hydrogen peroxide concentration plays a critical role 
in the Fenton-like processes due to H2O2 is the main source 
of OH• during the process. The insufficient H2O2 
concentration causes a decrease in degradation rate due to a 
deficiency of OH• generated by H2O2 decomposition under 
catalysis. On the other hand, in the presence of high 
concentration of H2O2 more OH• radicals would be 
produced and the degradation rates of organic compounds 
generally increase with the H2O2 addition until a critical 
concentration value is reached. Above this value, the 
degradation efficiencies decreases due to the radical 
scavenging effect of H2O2 at high concentrations and the 
auto-decomposition of H2O2 to O2 and H2O. The scavenging 
effect (Equations 9 and 10), and auto-decomposition of the 
H2O2 (Equation 11) is expressed by the following Equations 

[15]. 
H2O2 + HO• → HO2• + H2O         (9) 
HO2• + HO• → H2O + O2     (10) 
2H2O2 → 2H2O + O2    (11) 
  
Moreover, the excess using of hydrogen peroxide would 

increase the treatment cost significantly, especially when the 
volume of organic contaminant is very high. Therefore, 
firstly the optimum hydrogen peroxide concentration was 
determined to initiate the heterogeneous Fenton-like 
reaction.  

The effect of H2O2 concentration was investigated in the 
range of 10 – 75 mM H2O2 concentration values. Moreover, 
in order to determine the decolourisation capacity of Lp-
AC@Fe-ZnNPs for RR 2 alone, the control experiments 
without H2O2 were carried out under the same experimental 
conditions. The effect of H2O2 concentration  on the RR 2 
decolourisation in the Fenton-like process was presented in 
Figure 8.  According to Figure 8, the highest colour removal 
efficiency was obtained when the H2O2 concentration was 

 

 
Figure 8. Effect of H2O2 concentration on the RR 2 decolourisation 
(100 mg/L of initial RR2 concentration; 1 g/L of catalyst 
concentration, 298 K of temperature and pH of solution 3.0) 
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50 mM, and nearly 89% of color removal was obtained in 
this concentration value. Therefore, the optimum H2O2 
concentration was determined as 50 mM, and the 5 mL of 
50 mM H2O2 solution was used in the rest of the 
experiments to investigate the effect of other parameters. 
Also, control experiment show that, unless H2O2,                    
Lp-AC@Fe-ZnNPs have only 5.65% decolourisation 
capacity for RR 2. 

 
3.2.2 Effect of Initial pH 
   The effect of initial pH on the catalytic Fenton-like 
decolourisation of RR 2, was investigated in the initial pH 
values of 3, 4, natural pH of the solution (nearly 5.2) and 6, 
respectively. The effect of initial pH on the RR 2 
decolourisation in the Fenton-like process was presented in 
Figure 9.  As shown in Figure 9, the highest decolourisation 
yield≈86 %, is achieved at the initial pH of 3, at the reaction 
conditions of 50 mM-5 mLH2O2 concentration, 100 mg/L 
of initial RR 2 concentration, 1g/L of catalyst concentration 
and 298 K of temperature. Moreover, nearly 73%, 70%, 
and 70 %, decolourisation yields were obtained at the pH of 
4, 5.2, and 6 respectively at the end of the 45 min reaction 
time. These results revealed that Lp-AC@Fe-ZnNPs/H2O2 
catalytic system is effective in the catalytic decolourisation 
of RR 2 at the pH range of 3 and 6.  It is generally reported 
that, in the homogeneous Fenton system, the hydroxyl 
radicals are formed efficiently under acidic conditions and 
also, at higher pH values the performance of the catalyst is 
reduced due to the decomposition of H2O2 into less reactive 
hydroperoxyl radicals (HO2•) is favored. But, it was 
reported that also, unlike the traditional Fenton's reagent, 
the reaction between iron bearing minerals and hydrogen 
peroxide can effectively oxidize the organic molecules at 
neutral pH in the heterogeneous Fenton-like reactions [16]. 
Therefore, the obtained results in this study, demonstrated 
that Lp-AC@Fe-ZnNPs played a great catalytic role in the 
decolourisation of RR 2 in initial pH range of 3–6, 
indicating the obvious improvement in pH-tolerance.  
3.2.3 Effect of catalyst concentration 

The effect of catalyst concentration on the RR 2 
decolourisation was studied by varying the catalyst 
concentration from of  0.25 – 3 g/L. In addition that, control 
experiment was performed only the H2O2 containing dye 
solution without catalyst added. The obtained results for                   
RR 2 decolourisation as functions of various catalyst 
concentrations are presented Figure 10. As seen from Figure 
10, the control (in the absence of catalyst) showed nearly         
20 % RR 2 dye decolourisation efficiency. Moreover, the 
decolourisation percentage of RR 2 for Lp-AC@Fe-ZnNPs 
decreased with increasing in catalyst concentration from 
0.25 g/L to 3 g/L. It was nearly 95 % decolourisation 
efficiency was obtained in 0.25 g/L of Lp-AC@Fe-ZnNPs 
concentration. Generally, it is expected that, when the 
catalyst concentration is increased, the decolourisation 
efficiency increases due to increase in the number of active 
sites of catalyst and improving H2O2 decomposition and 
leads to the generation of more hydroxyl radicals. On the 
other hand, in literature it is reported that the excess amount 
of catalyst leads to a decrease in the dye removal percentage 
due to the agglomeration of catalyst and the scavenging of 
hydroxyl radicals by excess iron ions which in the reaction 

medium, through an undesired slow reaction was given in 
Equation (12), [16]. 

S–Fe2+ + OH• → S–Fe3+ + OH−           (12)   
Therefore, in this study, the optimum Lp-AC@Fe-ZnNPs 
concentration was chosen as   0.25 g/L for the rest of 
experiments. 

3.2.4 Effect of initial dye concentration 

The effect of initial RR 2 concentration was studied over 
the concentration range of 100 – 300 mg/L, at the 
experimental conditions of 0.25 g/L of catalyst concentration              
5 mL- 50 mM of H2O2 concentration, initial pH of 3.0 and     
298 K of temperature. The effects of initial dye 
concentrations on RR 2 decolourisation was shown in Figure 
11. temperature and 50mM-5 mLH2O2 concentration, initial 
pH=3.0. As seen from Figure 11, the high decolourisation 
percentages were obtained in low concentrations of RR 2, 
but; when the initial dye concentrations were increased the 
decolourisation percentages were declined. This trend can be 
explained by the concentration of RR 2 influencing the 
formation of hydroxyl radical and their scavengers. Less 
scavenging of hydroxyl radicals consisted of when initial 
organic substrate concentration is low. Therefore, 50 mg/L 
and 100 mg/L of initial dye concentrations were selected 
optimum for this study, due to avoiding the speed up the 
formation of radical OH• scavengers and over the 96 % 
decolourisation yields was achieved in a short reaction time 
as 90 min. 

	
Figure 9. Effect of initial pH on the RR 2 decolourisation (100 
mg/L of initial RR2 concentration; 1 g/L of catalyst concentration, 
298 K of temperature and 50mM-5 mLH2O2 concentration ) 
 

	
Figure 10. Effect of catalyst concentration on the RR 2 
decolourisation (100 mg/L of initial RR2 concentration; 298 K of 
temperature and 50mM-5 mLH2O2 concentration, initial pH=3.0 ) 	
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Moreover, in order to show the efficient usability of              
Lp-AC@Fe-ZnNPs as a heterogeneous Fenton-like catalyst, 
the decolourisation capacity of Lp-AC@Fe-ZnNPs for 
Fenton-like decolourisation of RR 2, was compared with the 
other materials in the literature and the comparison list was 
presented in Table 2. As seen from Table 2, it can be seen 
that in this study, the high decolourisation efficiency                  
(> 97%) could be achieved at reasonable H2O2 concentration 
and quite low catalyst concentration in the range of 50 – 300 
mg/L of initial dye concentration. As a result, Lp-AC@Fe-
ZnNPs as a heterogeneous Fenton-like catalyst, can provide 
effective treatment for the wastewaters containing RR 2 at 
high concentrations, in a single step.  

3.2.5  Effect of contact time 

Reaction time is an important parameter for removal of 
pollutants since it is critical to obtain a contact time that is 
economical and enough to remove pollutants. The contact 
time effect on heterogeneous Fenton-like decolourisation of 
RR 2 with Lp-AC@Fe-ZnNPs was investigated at specific 
time intervals of 90 min reaction time at the optimum 
experimental conditions of 100 mg/L of initial RR 2 
concentration; 50 mM-5 mL of H2O2 concentration, 0.25 g/L 
of catalyst concentration, initial pH of solution is 3.0 and 
298 K of temperature. The effect of contact time on RR 2 
decolourisation was presented in Figure 12. As seen from 
Figure 12, 88% decolourisation efficiency was obtained in 
only 2 min reaction time and 96% dye decolourisation 
efficiency was observed at the end of the 90 min reaction 
time. The reaction time was lapsed, RR 2 decolourisation 
percentage was increased and reached equilibrium after 45 
min reaction time.  

 

	
Figure 11. Effect of initial dye concentration on the RR 2 
decolourisation (0.25 g/L catalyst concentration, 298 K of 
temperature and 50mM-5 mLH2O2 concentration, initial pH=3.0) 
 
Table 2. Some of the studies in the literature for the removal of RR 2 

Catalyst Method   C[RR 2] 
D 

(%) 
t 

(min) Ref. 

Fe2(SO4)3 Fenton-like 
process 

40 ppm 100 60 [17] 

(Fe(NO3)3.9H2

O)  and 
FeSO4.7H2O 
 

Fenton 
(H2O2/Fe2+) 
and Fenton-
like process 
(H2O2/Fe3+) 
 

0.1 
mM 

 
>99 

480 [18] 

Fe/W-AC  Photo Fenton-
like oxidation 

100 
ppm 

88.3 120 [19] 

Lp-AC@      
Fe-ZnNPs 

Fenton-like 
process 

100 –
300 
ppm 

98–
57 

180 This 
study 

3.2.6  Effect of temperature 

The effect of temperature on the decolourisation of MG 
was studied at between 25 – 55°C temperatures, and the 
results were presented in Figure 13. As can be seen from the 
Figure 13, increasing the temperature has not significant 
impact on the decolourisation of MG removal. The 
decolourisation efficiency increased from 95 % to ≈ 97% as 
an increasing the temperature from 25 to 55°C. The 
obtaining high color removal efficiency at low operating 
temperatures provides an advantage in terms of process 
economy.  

Moreover, the different materials such as Lp-Ac-free 
green synthesized Fe-Zn bimetallic nanoparticles (Fe-Zn 
NPs), commercial active carbon supported green 
synthesized Fe-Zn bimetallic nanoparticles (c-AC@Fe-Zn 
NPs), and Lp-AC supported green synthesized FeNPs (Lp-
AC@FeNPs) were prepared and they were used as catalysts 
for the decolourisation of RR 2 at optimum decolourisation 
conditions and obtained results were compared with each 
other, and presented in Figure 14. The biosynthesized Lp-
AC@Fe-Zn NPs have high colour removal efficiency and 
showed quite fast reaction performance for heterogeneous 
Fenton-like decolourisation of RR 2, relative to other 
materials. At the optimum conditions, 88% decolourisation 
efficiency was obtained in only 2 min reaction time and 
96% dye decolourisation efficiency was observed at the end 
of the 90 min reaction time. 
 

Figure 12. Effect of contact time on the RR 2 decolourisation           
(0.25 g/L catalyst concentration, 100 mg/L of initial dye 
concentration, 298 K of temperature and 50mM-5 mLH2O2 
concentration, initial pH=3.0)  
 
 

 
Figure 13. Effect of temperature on the RR 2 decolourisation           
(0.25 g/L catalyst concentration, 100 mg/L of initial dye 
concentration, and 50mM-5 mLH2O2 concentration, initial pH=3. 0) 
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Figure 14. The comparison of different materials for 
decolourisation of RR 2 at optimum conditions. 
 
3. Conclusions 

The results of this study showed that, various different 
types of economically valuable materials could be 
synthesized by effectively evaluating the citrus wastes like 
lemon by-products collected during the lemon supply chain 
from the Erdemli district, which is the center of lemon 
production of Turkey, and that this bio-waste derived new 
materials can be used in different application areas such as 
waste-water treatment like this study.  
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Abstract 

Fish and fishery products are essential nutrients and protein sources that are very important for human health. 
Aquaculture is the farming of aquatic products under controlled conditions that is one of the fastest-growing and 
promising sectors of food production in the world. For aquaculture to growth in a sustainable way some problems need 
to be overcome, including the need to reduce the use of fisheries by-products in aquafeeds, improve fish growth and 
feed utilization, reduce disease outbreaks that causes very important economic loses and the use of antibiotics. The use 
of antibiotics due to various side effects over time has either been reduced or strictly regulated. Therefore , various feed 
additivies as an alternative have been speeded up the investigations in order to İmprove growth performance, and 
maintain health in fish. It is considered that prebiotics may be a suitable method in reaching these targets as a result of 
studies done. Prebiotiotics nondigestible feed componenets. When administrated to host, they enhance activation and 
growth of benefical bacteria in Gastrointestinal System. Also, they have very important roles on eliminating of 
patogenic bacteria. Despite the good results obtained in mammal investigations, effects of prebiotics in fish and shelfish 
cultures are stil not in enough level. I has been reported several beneficial effects of prebiotics in fish including 
improved growth performance and immune system, resistance of pathogenic bacteria, modulation of gut microbiota, 
increase stres tolerance and FCR. However prebiotics effect may change depending on several factors, such as rearing 
temperature, prebiotic type, dosage and administration period. The most common prebiotics used in fish culture are 
MOS, FOS, scFOS, GOS, IMOS, AROS and some commercial prebiotic mixtures. 

Anahtar Kelimeler: Prebiyotic, aquaculture, sustainability, MOS, FOS, Grobiotic 

Sürdürülebilir Akuakültürde Prebiyotik Uygulamalar 

Özet 

Balık ve balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler insan sağlığı için çok önemli olan esansiyel besin ve protein 
kaynaklarıdır. Kontrollü koşullarda yapılan su ürünleri yetiştiriciliği olan akuakültür dünyada besin üretiminde en hızlı 
büyüyen ve gelecek vaat eden sektörlerden biridir. Sürdürülebilir bir şekilde akuakültürde büyümenin sağlanabilmesi 
için bazı sorunların aşılması gerekmektedir. Bu sorunlar;  balık yemlerinde balık ürünleri kullanımın azaltılması, balıkta 
büyümenin ve yem kullanımın iyileştirilmesi, çok ciddi ekonomik kayıplara yol açan hastalıkların ve antibiyotik 
kullanımının azaltılmasıdır. Antibiyotikler enfeksiyöz hastalıkların önlenmesinde ve büyüme performansının 
arttırılmasında akuakültürde bugüne kadar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Antibiyotiklerin zaman içerisinde çeşitli 
olumsuz etkilerine bağlı olarak kullanımı ya azaltılmış ya da ciddi düzenlemeler getirilmiştir. Bu yüzden balıklarda 
büyüme performansının arttırılmasında,  sağlığının korunmasında, alternatif çeşitli katkı maddelerinin araştırılmasına 
hız verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde bu hedeflere ulaşılmasında prebiyotiklerin uygun bir yöntem olabileceği 
düşünülmektedir. Prebiyotikler; sindirilemeyen besin bileşikleridir. Konakçıya verildiğinde sindirim sistemindeki 
faydalı bakterilerin büyümesini ve aktivitesini arttırırlar. Ayrıca patojenik bakterilerin eliminasyonunda etkili rol 
oynarlar. Memelilerde ki çalışmalarda iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen prebiyotiklerin balıklarda ve kabuklu su 
ürünlerinde kullanımının etkilerine yönelik çalışmalar hala yeterli seviyede değildir. Prebiyotikler; balıklarda büyüme 
performansı, bağışıklık sistemini gelişimi, patojenik bakterilere karşı direnç, barsak mikrobiyotası, stres töleransı ve 
yem dönüşümü üzerine olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte prebiyotik etkiler; balığın türü, 
yetiştiricilik sıcaklığı, prebiyotik tipi, dozajı ve balığa veriliş süresi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik 
gösterdiği gösterebilmektedir. Balıklarda en yaygın olarak kullanılan prebiyotikler; MOS, FOS, scFOS, GOS, IMOS, 
AROS ve bazı ticari prebiyotik karışımlardır.  

Anahtar Kelimeler: Prebiyotik, akuakültür, sürdürülebilirlik, MOS, FOS, Grobiyotik 
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1.Giriş

Akuakültür FAO tarafından Dünyada en hızlı büyüyen
ve gelecek vaat eden hayvansal gıda sektörü olarak 
bildirilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan yaklaşık 
olarak 580 tür ve avcılık yoluyla elde edilenlerle birlikte 
küresel protein ihtiyacının %17’sini karşılamaktadır (1). 
2014 yılında insan gıdası olarak kullanılan ve 
yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri (akuakültür) 
miktarı, avcılık yoluyla elde edilen su miktarını 
yakalamıştır. 2017-2026 yıları arasında da direk insan 
gıdası olarak kullanılan su ürünlerinin %58’inin 
yetiştiricilik yoluyla elde edilmesi ön görülmektedir. 
Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri miktarında 
artış oranı azalma göstermekle beraber önümüzdeki 10 
yılda %2,3 oranında artış göstereceği düşünülmektedir 
(2). Buna karşılık aşırı avcılık ve balık yakalamada ve 
bulmada modern ekipman kullanılmasıyla doğal balık 
stoklarının yaklaşık %90’ı yok edilmiştir. Bu yüzden 
artan insan nüfusunun protein ihtiyacını karşılamada 
avcılık yetersiz kalacağından akuakültür daha önemli hale 
gelmiştir (3). Şekil 1’ de Akuakültür ve avcılık yoluyla 
elde edilen su ürünleri miktarlarının geçmişten günümüze 
ve gelecekte olası büyüme oranları verilmiştir (4). 
Akuakültürün küresel katkısı göz önünde 
bulundurulduğunda besin güvenliği ve akuakültür 
gelişimindeki sürdürülebilirlik, 2050 yılına kadar 9.6 
milyara ulaşması ön görülen dünya nüfusunun taleplerini 
karşılamada çok önemli bir yer tutar (5).  

Şekil 1. 1960-2029 Yıllarında Avcılık ve Akuakültür yoluyla 
elde edilen Su Ürünlerinin Yıllık Ortalama Büyüme Oranları	

Sürdürülebilir akuakültürün önündeki en temel 
engeller enfeksiyöz hastalıklar ve işletme giderlerinin % 
70’ine kadar ulaşabilen yem giderleridir (6, 7). 
Hastalıkların önlenmesi ve büyüme performansının 
arttırılması üretim maliyetlerini önemli miktarda 
azaltacağından son derece önemlidir (8). Akuakültürde 
sınırlı alandan maksimum ürün elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu durum su kalitesinin bozulmasına, 
yetiştiriciliği yapılan türde strese ve yetiştiriciliğin 
yapılan türün immun sistemin zayıflamasına yol açar. 

Sonuçta bu canlılar hastalığa duyarlı hale gelirler. 
Balıklar ve yetiştiriciliği yapılan diğer akuatik türler 
yaşam ortamı itibarıyla sürekli patojen 
mikroorganizmaların saldırısı altındadırlar (9, 10, 11). 

Hastalıkların küresel akuakültüre maliyetinin yıllık 
yaklaşık olarak 6 milyar dolar olduğu bildirilmiştir (12). 
Enfeksiyöz hastalıkların önlenmesinde ve büyümeyi 
teşvik amaçlı olarak antibiyotikler uzun yıllar 
kullanılmıştır (13, 14, 15). Antibiyotiklerin bilinçsizce ve 
uzun yıllar kullanımına bağlı olarak patojenik 
bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç gelişimine ve 
çevresel ortamın bozulmasına yol açmıştır (15, 16). Bu 
durum, akuatik ortamdaki dirençli bakterilerin direnç 
genlerini insanlarda hastalık yapan bakterilere aktarma 
potansiyeline sahip olduklarından büyük risk 
oluşturmaktadır (14, 15, 17). 

Bu zararlarından dolayı Avrupa birliği tarafından 
antibiyotiklerin besi hayvanlarında büyümeyi teşvik 
amaçlı kullanımı yasaklanmıştır (18). Bu yüzden 
antibiyotiklere alternatif olarak çevre dostu, insana zararlı 
etkisi olmayan probiyotik ve prebiyotik gibi fonksiyonel 
yem katkı maddelerinin kullanıldığı alternatif yöntemlere 
ilgi artmıştır (8, 13, 15, 16, 17, 19). 

2. Prebiyotik ve Akuakültür Uygulamaları:

Prebiyotik tanımı ilk olarak Gibson ve Roberfroid
tarafından yapılmıştır. Gibson ve Roberfroid’in yaptığı 
tanıma göre prebiyotik;  kolondaki bir veya sınırlı 
sayıdaki bakterinin gelişmesini ve/veya aktivitesini seçici 
bir şekilde uyararak konakçıya faydalı bir etki sağlayan 
sindirilemeyen besin bileşenidir. Böylece konakçı sağlığı 
düzelmektedir (8, 14, 2015). Moleküler mikrobiyoloji 
alanındaki gelişmelerle birlikte prebiyotik tanımı, sürekli 
güncellenmektedir (21). 

    Akuakültürde prebiyotiklerle ilgili ilk çalışma Hanley 
vd., (1995) tarafından MOS prebiyotiğinin Hibrit kırmızı 
tilapyalar (Oreochromis mossambicus × O. niloticus) 
üzerine etkisinin araştırılması olmuştur. Daha sonra 
beslenme ve yaşam ortamları farklı olan bir çok farklı 
balık türünde prebiyotiklerin etkilerine yönelik birçok 
çalışma yapılmıştır. Balıklarda en yaygın kullanılan 
prebiyotikler; Mannan Oligosakkaritler (MOS), Frukto 
Oligosakkaritler (FOS), kısa zincirli frukto-
oligosakkaritler (kzFOS), inulin, Galakto Oligosakkaritler 
(GOS), Ksilo oligo sakkaritler (XOS)’ dir (17, 22, 23, 
24). Bunun yanında son zamanlarda bileşik şeklinde 
Grobiyotik, Previda ve İmmunogen gibi ticari 
prebiyotiklerde kullanılmaktadır (25, 26,  27). 

Akuakültürde prebiyotiklerin etkisi balığın türüne, 
büyüklüğüne, kullanılan prebiyotiğin türüne, yeme 
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katılma süresine ve dozuna, yetiştiricilik koşullarına ve 
kullanılan yemin içeriğine göre farklılık 
gösterebilmektedir. Bir tür için faydalı etkileri olan bir 
prebiyotik farklı bir tür için uygun olmayabilir (14, 19).  

Prebiyotiklerin su ürünlerinde tek başına veya 
probiyotiklerle birlikte kullanıldığında büyüme 
performansının arttırılmasında, yem dönüşüm oranlarının 
azaltılmasında, sindirim enzim aktivitelerinin 
arttırılmasında, balıklarda çeşitli stres faktörlerinin 
azaltılmasında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, 
barsak mikrobiyotasının düzenlenmesinde ve hastalık 
direncinin arttırılmasında başarılı sonuçlar alındığı 
bildirilmiştir (14, 17, 19, 20, 22, 28, 29, 30).  Bunların 
yanısıra karnivor balıklara (etçil) bitkisel kökenli yemlere 
katılarak verildiğinde olumlu sonuçlar elde edildiği 
bildirilmiştir (31).  

2.1 Prebiyotiklerin Büyüme Performansı Üzerine etkisi 

Akuakültürde yem, işletme giderlerinin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır. Bu yüzden büyüme 
performansındaki artışlar yem giderlerinde önemli bir 
azalma sağlayacaktır (32). Prebiyotiklerin barsak 
mikrobiyotasında değişikliklere yol açarak ya da barsak 
morfolojisindeki değişikliklere bağlı olarak büyüme 
performansında artış sağladığı öne sürülmüştür (33). 
Prebiyotiklerin etkisiyle faydalı bakteriler sindirim enzim 
aktivitelerinde artışa yol açar bunun sonucunda da 
büyümede artış görülür. Barsak morfolojilerindeki 
değişikliklerde ise barsak mikrovilluslarının uzunluk ve 
yoğunluğundaki artışa bağlı olarak besinlerin emilim 
yüzeyi artar. Bu durumunda büyüme performansındaki 
artışın bir nedeni olabileceği öne sürülmüştür. 
Prebiyotiklerin büyüme performansı üzerine etkilerine 
yönelik çelişkili sonuçlar elde edilmiştir (20, 24, 34). 
Staykov vd. (2007) Alabalıklarda exrude yeme % 0.2 
MOS ilavesinin büyüme performansını arttırdığını 
bildirirken, Yılmaz vd., (2007) aynı oranda MOS 
ilavesinin alabalıklarda büyüme performansı üzerine bir 
etkisinin olmadığını bildirmiştir (35, 36).  

2.2 Prebiyotiklerin Barsak Mikrobiyotası Üzerine etkisi 

Balıklarda ve diğer bir çok hayvanlarda sindirim 
sistemine yapılan müdahaleler balığın beslenmesinde ve 
sağlığında önemli rol oynar. Bu yüzden çeşitli 
müdahalelerle intestinal mikrobiyotayı değiştirerek 
büyüme, sindirim ve bağışıklığı arttırmak ve hastalıklara 
ve strese karşı dirençlerinin geliştirilmesine çalışılmalar 
yapılmıştır (24, 31). Omurgalı ve omurgasızların sindirim 
sistemi birçok mikroorganizmanın yaşam alanıdır. Bu 
mikroorganizmalar konakçının beslenmesinde ve 
sağlığında hayati rol oynar. Balık barsak yapısının ve 
fonksiyonunun alınan yemle ilişkisine yönelik bir çok 
çalışma yapılmış ve barsak mikrobiyotasının yem 
ilaveleriyle düzenlenebildiği gösterilmiştir (9, 24). 

Prebiyotikler barsaklardaki Lactobasiller gibi faydalı 
bakteriler tarafından fermente edilerek enerji kaynağı 
olarak kullanırken patojen bakterilerce etkili bir şekilde 
kullanılamazlar. Bu bakterilerde patojen bakterilerin 
gelişimini ve barsak epiteline tutunmasını engelleyerek 
hastalık oluşumunu engellerler (18).  

2.3 Prebiyotiklerin Bağışıklık Sistemi Üzerine etkisi 

Probiyotik ve prebiyotik gibi fonksiyonel yem katkı 
maddeleri spesifik olmayan bağışıklık sistemini ya direk 
olarak uyararak,yada kommensal mikrobiyotayı 
etkileyerek harekete geçirdiği bildirilmiştir (18, 29).   

Yapılan çalışmalarda Prebiyotiklerin, Fagositik 
aktiviteyi, lizozim aktivitesini, kopleman aktivitesini 
arttırarak konakçı immune sistemini geliştirdikleri 
bildirilmiştir (28, 29). 

  Prebiyotiklerin balıklarda barsak emilim yüzeyini, 
mikrovil yoğunluğunu ve yüksekliğini arttırarak barsak 
morfolojisinde iyileşme sağlandığını bildirmiştir. Barsak 
morfolojisindeki iyileşme balığın bağışıklık durumunu 
direk olarak etkiler sonuçta balık sağlığı korunmuş olur. 
Sağlıklı mukozal epitel fırsatçı patojenlerin enfeksiyon 
oluşturmasını engeller (37). 

Barsak epitel bütünlüğünü sağlayarak patojen bakterilerin 
translokasyonlarını önlerler (37, 38).  

2.4 Prebiyotiklerin Hastalık Direnci Üzerine etkisi 

Prebiyotikler hastalıklarla mücadelede antibiyotiklere 
alternatif olarak kullanılmaktadır (22). 

Yapılan bir çalışmada Dil balıklarında (45g) doğal olarak 
meydana gelmiş Pasteurellozis enfeksiyonunun 
önlenmesi için ticari yemlere %0.4 Bio-MOS ilave 
edilmiş ve balık ölümlerinde %8 oranında bir azalma 
sağlanmıştır (39). 

Bir diğer çalışmada ise levrek yavruları (5g) hayvansal 
kökenli protein içeren yeme %0.5 ve %1 XOS ilave 
edilerek beslendiğinde de Aeromonas hydrophila ile 
deneysel olarak enfeksiyonundan sonra hayatta kalma 
oranı %80 olurken kontrol grubunda bu oran %45 
olmuştur (40).  

    Ayrıca yetiştiriciliği yapılan akuatik türlerde Pazar 
boyuna ulaşıncaya kadar hastalık direncinde ve hayatta 
kalma oranında artış sağlanması, üretim periyodu 
boyunca daha az ilaç kullanımını gerektireceğinden 
üretim maliyetlerinde önemli miktarda azalma 
sağlayacaktır (8). 

322



4 
Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

    İmmun sistemin çalışmasını teşvik eden yem katkı 
maddelerinin kullanılması, esansiyel besinleri sağlayarak 
yetiştiriciliği yapılan canlılarda büyümeyi desteklerken 
aynı zamanda bu canlılarda hastalığa yol açan 
organizmalara ve strese karşı da direnç sağlar (30, 34, 41, 
42, 43). 

Patojenlerin epitel dokuya tutunmasını bloke ederek 
kolonize olmasını engellerler. Barsak epitel bütünlüğünü 
sağlayarak patojen bakterilerin translokasyonlarını 
önlerler (38). 

2.4 Prebiyotiklerin Stresve Oksidatif Stres Üzerine etkisi 

    Entansif yetiştiricilikte taşıma, aşırı stok yoğunluğu, 
düşük oksijen seviyesi, organik madde birikimindeki artış 
gibi olumsuz çevre koşulları balıklarda strese yol 
açmaktadır (22).  

    Reaktif oksijen türleri (ROS) organizmada çeşitli 
fizyolojik mekanizmalarda doğal olarak üretilir (33, 42, 
44). Organizmalar, aşırı miktarda üretildiklerinde ciddi 
hücresel hasara yol açan bu serbest oksijen bileşiklerinin 
saldırısı altındadır. Balıklarda diğer aerobik organizmalar 
gibi ROS saldırısına karşı hassastır (45). ROS üretimi ve 
vücuttan atılımı sürecinde dengesizlik oluşursa oksidatif 
stres oluşur (44, 45). Balıklarda bu oksidatif strese karşı 
antioksidan savunma mekanizması bulunmaktadır. 

Memelilerde bildirilen benzer mekanizmalara sahip 
oldukları düşünülse de, balıklarda prebiyotiklerin tam 
olarak oksidatif hasarı nasıl azalttıklarını tespit etmek için 
daha derin çalışmalara ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir 
(30).  Bununla birlikte prebiyotiklerin balıklarda oksidatif 
stres üzerine etkilerine yönelik çalışmalar çok nadirdir 
(44).  Bununla birlikte prebiyotiklerin balıklarda oksidatif 
zararı azaltarak veya antioksidan potansiyeli arttırarak 
ROS üretimini pozitif olarak etkilediği bildirilmiştir (44, 
45).  

3.Sonuç

Yetiştiriciliği yapılan ve yapılma potansiyeli olan her bir 
akuatik tür için en uygun prebiyotik seçimine yönelik 
çalışmalar arttırılmalıdır. Bu şekilde balıkların ve diğer 
yetiştiriciliği yapılan akuatik türlerin strese veya 
hastalıklara maruz kaldığı dönemlerde uygulanarak 
hastalığa veya strese karşı direnç artışı elde edilebilir. 

Gelecekteki prebiyotik uygulamalarda sadece patojene 
karşı değil, stres şartlarına karşı da prebiyotiklerin 
etkinliği araştırılmalıdır. 

Prebiyotiklerin etki mekanizmalarının aydınlatılmasına 
yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. 

Son yıllarda probiyotik ve prebiyotik yaklaşımların 
yerine ön plana çıkan sinbiyotik uygulamalara (prebiyotik 

ve probiyotik kombinasyonlar) yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu çalışmalarda balık sindirim sisteminde 
bulunan faydalı bakterilerin hangi prebiyotiklerce daha 
aktif hale getirildiği belirlenmelidir.    
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Abstract 

In our country, despite the investments made in important renewable energy source in recent years, according to the 
energy source was analyzed the electricity production and rate data of the Turkey Statistical Institute From 1970 until 2016, 
the rate of renewable energy sources could been seen to remain at a low value of 8.6% in the 2016.  According to these 
statistical values in the 2016, electric energy production ratio using coal is at the top with 33.7%. This is followed by natural 
gas conversion plants with 32.5% and electric energy rates generated at hydroelectric plants by 24.5%. Renewable energy 
and waste includes geothermal, solar, wind, solid biomass, biogas and waste. Despite this diversity in renewable energy, the 
ratio in total is very low. In order to increase the proportion of electricity generated by renewable energy in total, we need to 
make some important changes in energy policies as well. Our country has very productive values in terms of solar radiation 
values (Kwh/m2) and solar times. If we can take advantage of the high values of the Sun's productive values, it will reduce 
our dependence on other electricity generating sources and significantly reduce the gas emission values that cause global 
warming. The first thing that needs to be done is to make legal arrangements for the dissemination of photovoltaic (PV) 
systems that can be installed in the residence. Subsequently, projects should be produced to that the residences meet their 
own electricity and investment incentives should be provided for this. These incentives should only be limited to PV panels 
and other electrical equipment. Batteries should not be involved in these projects. The reason for this is that the cost of 
installation of batteries is considerably increased and their life is as short as 5 years. PV electric panels can be used for about 
25 years. With this system, the electricity produced during the day can be available at home and the energy surplus can be 
provided to the network by the bi-directional wattmeter. In the evenings, they should be able to meet their needs by taking 
electricity from the network. Using this method, the energy investment costs can be reduced and the electricity consumption 
rate of the dwellings can be reduced and the electricity lines can be operated at lower capacities. As a result of this, by 
providing low capacity in electric lines, energy losses can be reduced and energy costs can be reduced. 

Keywords: Electricity energy, Energy costs, Energy policies, Photovoltaic (PV) systems, Statistical ratio, Renewable energy 

Türkiye'deki Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Oranın Değerlendirilmesi 

Özet 

Ülkemizde, son yılardaki önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarına rağmen, 1970 yılından 2016 yılına 
kadar Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve payları verisi incelendiğinde, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı 2016 yılında, % 8,6 gibi düşük bir değerde kaldığı görülmektedir. 2016 yılı için, bu 
istatistiksel değerlere göre, kömür kullanılarak elektrik enerjisi üretimi oranı % 33,7 ile en üst noktada yer almaktadır. Bunu, 
% 32,5 ile doğal gaz dönüşüm santralleri ve % 24,5 ile hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi oranları takip 
etmektedir.   Yenilenebilir enerjiyi; jeotermal, güneş, rüzgâr, katı biokütle, biyogaz ve atık enerjisi içermektedir. 
Yenilenebilir enerjideki bu çeşitliliğe rağmen, toplam içerisindeki oranı çok düşüktür. Yenilenebilir enerji ile üretilen 
elektrik enerjisinin oranını toplam içerisinde artırabilmek için, enerji politikaların da bazı önemli değişiklikler yapmamız 
gerekir. Ülkemiz, güneş ışınım değerleri (Kwh/m2 ) ve güneşlenme süreleri açısında çok verimli değerlere sahiptir. Güneşin 
bu verimli değerlerinde yüksek oranda yararlanmamız, diğer elektrik üreten kaynaklara bağımlılığımızı azaltacak ve küresel 
ısınmaya sebep olan gaz emisyon değerlerini de önemli oranda aşağıya düşürebilecektir. İlk yapılması gereken şey, 
meskenlere kurulabilecek Fotovoltaik (PV) sistemlerin yaygınlaşması için, yasal mevzuatı uygun hale getirilmesidir. Daha 
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sonra, meskenlerin kendi elektriğini karşılaması için projeler üretilmeli ve bu konuyla ilgili yatırım teşvikleri verilmelidir. 
Bu teşvikler sadece PV panellerini ve diğer elektriksel ekipmanlar ile sınırlandırmalıdır. Bataryalar bu projelerde yer 
almamalıdır. Bunun nedeni ise, bataryaların kurulum maliyetlerini önemli ölçüde arttırması ve ömürlerinin yaklaşık 5 yıl 
gibi kısa olmasıdır. PV elektrik panelleri ise yaklaşık 25 yıl kullanılabilmektedir. Bu sistem ile gün boyunca üretilen elektrik 
hem evde kullanabilmeli hem de enerji fazlasını şebekeye çift yönlü elektrik sayacı ile verilebilmelidir. Akşamları ise, 
şebekeden elektrik alarak ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Bu yöntem kullanılarak, enerji yatırım maliyetleri düşürülebilinir 
ve meskenlerin elektrik tüketim oranı azaltılarak, elektrik hatlarının daha düşük kapasitelerde çalışması sağlanabilinir. 
Bunun sonucunda elektrik hatlarındaki düşük kapasite sağlanarak, enerji kayıpları azaltılacak ve enerji maliyetleri aşağıya 
düşürebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Elektrik enerjisi, Enerji maliyetleri, Enerji politikaları, Fotovoltaik (PV) sistemler, İstatistiksel oran, 

Yenilenebilir enerji 

1. Giriş

Günümüzde, kişi başına enerji üretimi ve tüketimi bir
ülkenin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Gelişen teknoloji ve bu teknolojinin 
kullanımı, özellikle elektrik enerjisi kullanımını ve bu 
enerjiye bağımlılığı arttırmıştır. Evimizde, fabrikalarda, 
ulaşımda, mağazalarda, okullarımızda, hastanelerimiz 
gibi sayamayacağımız birçok noktada elektrik enerjisi 
kullanımı vazgeçilmez hale gelmiştir. Hatta, araçlardaki 
emisyon değerlerini aşağıya çekebilmek için elektrikli 
araçlara geçiş bu bağımlılığı git gide arttıracaktır. Ayrıca, 
elektrik enerjisi üretim kaynaklarının kıtlığı ve ülkemizin 
enerji üretiminde çok yüksek bir oranda dışa bağımlılığı 
önemli sorunlardır [1]. Elektrik enerjisinde dışa 
bağımlılığın çözümü için, daha fazla elektrik enerjisi 
üretmek durumundayız. Bu enerjiyi çevremize zarar 
vermeden üretmenin en iyi yöntemi yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmektir.  Bu yönelim için öncelikle 
mevcut elektrik enerji üretim kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi gerekir. Ülkemizdeki kaynakların 
değerlendirilmesi ile ilgili yapılmış olan bazı önemli 
çalışmalar aşağıda verilmiştir.  

Bayrak ve Esen'in gerçekleştirdikleri bir çalışmada, 
üretim düzeyi ve tüketim değerleri açısından ülkemizin 
enerji dengesi incelenmiştir. Türkiye’nin enerji açığı 
sorunu ve bu açığının giderilmesi için çözüm önerileri 
sunulmuştur [1]. Yılmaz tarafından önerilen bir 
çalışmada ise, ülkemizin enerji potansiyeli, enerji 
kaynakları,  enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi 
oranları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi 
ve gelecekteki yeterliliği incelenmiştir [2]. Ürün ve 
Soylu, dünyada ve Türkiye’de enerji kaynaklarını tüketim 
değerlerini ve alternatif enerji kaynaklarının zorunlu 
kullanımını ortaya koymuşlardır. Ayrıca, ülkemizdeki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel miktarını 
değerlendirmişlerdir [3]. Koç ve Şenel, ülkemizdeki ve 
dünyadaki enerji kaynaklarının mevcut durumları 
üzerinde durmuşlardır. Enerji kaynaklarının üretim- 
tüketim ve kapasitelerini değerlendirmişlerdir. Bazı 
ülkelerin kişi başına CO2 emisyonu ve elektrik enerjisi 
tüketimi değerlerini karşılaştırmışlardır [4]. Önemli bir 

diğer çalışmada Sağır ve Doğanalp, Türkiye'de farklı 
enerji üretim kaynakları ile ilgili çok-kriterli bulanık 
tabanlı bir karar verme modeli önermişlerdir. Üç enerji 
kaynağının Türkiye için karar vericiler tarafından 
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler, enerji 
kaynaklarını uygulanan bulanık TOPSIS algoritmasını 
kullanarak yakınlık katsayına göre sıralamışlardır [5]. 
Kılıç ve Urgun'un çalışmasında ise, ülkemizdeki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi ve ekonomik 
getirileri için stratejiler değerlendirmişlerdir. Enerjide 
büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizin ekonomisinin, 
bu durumdan kurtulabilmesine yönelik çözüm yöntemi 
önerilerini ortaya koymuşlardır [6]. 

Yukarıdaki değerlendirmelerin yanı sıra, elektrik 
enerjisi üretim sistemlerinin kurulum maliyetlerinin 
planlaması ve CO2 emisyon yayılımlarının azaltılmasına 
yönelik çalışmalarda yapılması gerekir. Bu konularla 
ilgili yapılmış bazı çalışmalar şunlardır. Larsson ve 
arkadaşları, farklı güç üreten teknolojilerden elde edilen 
on iki yeni üretim maliyeti araştırmasının kapsamlı bir 
incelemesi yapılmış ve geniş bir yelpazede maliyet 
tahminlerinde bulunmuşlardır [7]. Liddle ve Sadorsky, 
doksan üç ülkeden oluşan geniş bir veri seti ve tahmin 
tekniklerini kullanarak, elektrik üretiminde fosil olmayan 
yakıtların ne kadar arttığını ve karbon dioksit 
emisyonlarını ne kadar azalttığını göstermişlerdir [8]. 
Krakowsk ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılan 
çalışmalarda sistemin gerçekleşmesi durumunda 
sağlanacak sera gazı salımın da ki azalma değerlerini 
hesaplamışlardır [9]. 

Bu bakış açılarının yanı sıra PV sistemlerinin üretim 
ömürleri; kurulum noktaları, çalışma sıcaklıkları, nem, 
hava kirliliği, güneşlenme sürelerinin uzunluğu ve 
güneşlenme açısı, verimli noktalarda çalıştırılmaları gibi 
birçok etmene göre değişmektedir. Fthenakis ve 
Raugei'nin yaptığı çalışmada, PV sistemlerinin köklü bir 
yaşam döngüsü değerlendirme metodolojisine genel bir 
bakış sunmaktadır. Bu metodoloji, Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) himayesinde ortaklaşa çalışmakta olan 14 
ülkede analistlerin benimsediği, gerçek fotovoltaik (PV) 
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yaşam döngüsü malzemeleri ve enerji envanteri verilerine 
dayanarak, enerji geri ödeme süreleri, enerji yatırımında 
enerji geri dönüşü ve sera gazı emisyonları tahminleri 
yapılabilmektedir [10].  

Bizim gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ise, öncelikle 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enerji kaynaklarına göre 
elektrik enerjisi üretimi ve payları verisi değerleri 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Daha sonra, 
meskenlere kurulabilecek bir adet Fotovoltaik (PV) 
sistem modeli ve proje tasarım yapısı gösterilmiştir. Bu 
projenin yatırım maliyeti çıkartılarak, kendisini amorti 
etmesiyle ilgili örnek bir maliyet çalışması yapılmıştır. 
En sonunda ise elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak 
tartışılmıştır.  

2. Türkiye'deki Elektrik Enerjisi Üretim Oranları

Türkiye'deki elektrik enerjisi üretim oranları ile ilgili
değerlendirme yapabilmek için, Türkiye Elektrik Üretim-
İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) istatistikleri 
incelenmiştir [11]. 1970 yılından 2016 yılına kadar olan 
enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve payları 
Şekil 1'de, 2016 yılı kaynaklara göre elektrik enerjisi üretim 
payları Şekil 2'de ve yenilenebilir enerji ve atıkların 1970- 
2016 arasında toplam yüzdesel değişimi ise Şekil 3'de 
verilmiştir.  

Şekil 1. Enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretim 
payları 

Şekil 1'de verilmiş olan kaynakları incelendiğinde, yıllar 
içerisinde sıvı yakıtlar kullanılarak elektrik enerjisi üretimi 
önemli ölçüde düşerken, doğal gaz kullanımıyla önemli 
ölçüde artmıştır. 

Eğer Şekil 2'deki 2016 yılına ait üretilen elektrik enerji 
dağılımı incelenirse, %1'lik yüzdesel değer ile sıvı yakıtlarla 
üretim en düşük değere sahip iken, %33 ile kömür 
kullanımı ile en yüksek değere sahiptir. 

2016		YILI	ÜRETİLEN	ELEKTRİK	ENERJİ	
DAĞILIMI

Kömür
33%

Sıvı	yakıtlar
1%

Hidrolik
25%

Doğal	gaz
32%

Yenilenebilir	Enerji	
ve	Atıklar	

9%

Şekil 2. 2016 yılı enerji kaynaklarına göre elektrik 
enerjisi üretim payları 

Şekil 3'de görüldüğü gibi, yenilenebilir enerji ve atıklarla 
üretilen elektrik enerjisi, 2008 yılından 2016 yılına kadar 
çok önemli bir yüzdesel üretim artışı olmuştur. Ancak, 
genel içerisinde bu artış oranı yeterli bir değere sahip 
değildir. 

Şekil 3. Yenilenebilir enerji ve atıkların 1970–2016 
yılları arasındaki yüzdesel elektrik enerjisi üretim payları 

3. Fotovoltaik (PV) Sistemin Elektriksel Modeli

Fotovoltaik (PV) sistemin elektriksel modeli Şekil 1'de
gösterilmiştir. Şekil 4'de gösterilmiş olan PV I-V 
karakteristikleri Denk. (1)'deki gibi verilebilir. 

Şekil 4. Bir güneş pilinin tek diyot beş parametre modeli [11] 

Denklem (1)’ de verildiği üzere sR ve shR sırasıyla PV 

hücresinin seri ve şönt dirençleridir. oI diyot doygunluk 

akımıdır, phI akım kaynağıdır, q elektronun elektrik yükü, 

pvv ve pvi  PV' de üretilen voltaj ve akım, k Boltzmann 

sabiti ve T, °C cinsinden sıcaklığı göstermektedir [12]. 
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İhtiyaç duyulan gerilim ve akımı elde etmek için bazen 
PV hücreli ve panelleri paralel, seri veya bu iki yöntemin 
oluşturduğu karışık bir şekilde bağlanabilir.  
Şekil 4 ve denklem (1)'deki değişkenler incelendiğinde 

kullanılacak PV sistemindeki Fotovoltaik güneş pili 
panellerinin; kısa devre akımı, açık devre akımı, maksimum 
güç noktası gerilimi ve akımı değerlerinin sıcaklığa bağlı 
olarak değişebileceğini göstermektedir. Bu değişim ayrıca, 
Fotovoltaik güneş pili yapılarının p ve n tipi 
katkılandırılmış yarı ilken bir yapıya sahip olmasından ve 
sıcaklık bu yapının çalışma verimini önemli ölçüde 
etkileyebileceğinden de görülmektedir [13]. 

4. Fotovoltaik (PV) Sistem Bileşenleri

Fotovoltaik sistemi oluşturan temel bileşenler Şekil 5'de
gösterilmiştir. Temel bileşenler; güneş enerjisini elektrik 
enerjisine çeviren PV güneş panelleri, panellerin ürettiği 
DC gerilimi 220V-50Hz'lik AC sinüs sinyale çeviren 
evirici, üretilen elektrik enerjisinin fazlasını şebekeye veren 
veya azını şebekeden alan çift yönlü elektrik güç sayacı, 
koruyucu elektrik elemanları ve elektrik kablolarından 
oluşmaktadır. 

Şekil 5. Fotovoltaik sistemi oluşturan temel bileşenler 

Burada üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi kW-saat 
değerine göre hesaplanmaktadır. Bu değerlerde çift yönlü 
elektrik güç sayacında saklanmaktadır. Köroğlu ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada, bir evin günlük elektrik 
enerjisi tüketimi ortalama 5 kW-saat olarak almışlardır. 
Ayrıca, 1 kW-saatlik bir güneş panelinin bir günlük 5 kW-

saat elektrik tüketimi için yeterli olacağı düşüncesi 
doğrultusunda hesaplamalar yapmışlardır [14].  

Bu çalışmada, şebekeye bağlı bir PV elektrik üretim 
sistemi tasarlanacaktır. Söz konusu sistem, sadece evin 
ihtiyacını karşılaması için değil, ekonomik bir getirinin yanı 
sıra bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacı için küçükte olsa bir 
katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, çatılara kurulacak 
olan panel büyüklüğü de önem taşımaktadır. Bir başka 
etken ise, kurulan fotovoltaik panellerin monokristal, 
polikristal ve ince film yapılarına bağlı olarak verim ve 
fiyat aralığının önemli ölçüde değişmesidir. Çok önemli bir 
etmen ise güneşlenme süresidir. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 1929–2017 yılları arasındaki ortalama verilerine 
göre, Mersin ilinin yıllık ortalama güneşlenme süresi 
yaklaşık 2728 saattir [15].  Ayrıca, ülkemizde tüketilen 
elektriğin %24’ü konut ve hizmet sektöründedir [16]. 

Bu çalışma için, saatlik 5 KW elektrik enerjisi 
üretebilecek bir sistem düşünülmüştür. Paneller güneye 
bakmalıdır ve zeminle 30 derecelik bir açıyla monte 
edilmelidir. Mersin ili çok sıcak olduğundan, özellikle 
sıcaklığın daha düşük olduğu Torosların yüksek 
kısımlarındaki evlere kurulması %25'e kadar verim 
düşmesini büyük ölçüde engelleyebilir. Kaliteli bir 250W 
nominal çıkış gücüne sahip güneş paneli kullanılabilir. Bu 
güçte güneş paneli 21.7m alana ve çoğu yaklaşık %16'lık 
bir verime sahiptir. 5 KW kurulum gücü için, 20 adet 250W 
güneş paneline ihtiyaç vardır. Paneller çatıda, 
20* 21.7m = 234m alan kaplarlar. Bu alan yaklaşık 6m*6m 
bir alanın kullanılmasını gerekli kılar. DC ve AC elektrik 
enerjisi iletimi için yaklaşık 500 metre kablo, AC ve DC 
elektrik ekipmanlarına ve 1 adet 5 KW eviriciye (invertere) 
ihtiyaç bulunmaktadır. Online alışveriş sisteler 
araştırıldığında, tercih edilen malzemenin kalitesine göre bu 
sistemin piyasa fiyatı 7200–8500 USD arasında 
değişmektedir [17].  

Tüketim fazlası elektrik, 0,133USD/kws fiyat kurundan 
devlete satılabilmektedir [15]. Mersin iline kurulabilecek bu 
sistem için yıllık üretim 2728*5=13640KW-saat elektrik 
enerjisi şeklinde olabilecektir. Bu değerden yararlanarak 
sistemin yıllık getirisini, 0.133*13640 1814.12= USD 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem kendisini 4 veya 5 yıl 
içerisinde amorti edebilmektedir. 

Tasarlanan sistem devlet proje ve altyapı teşviki 
verilerek, Mersin ilindeki her bir ilçeye 100 adet 
kurulabilirse, 13 ilçe için toplamda 1300 konuta ulaşılabilir. 
Bunun sonucunda yıllık toplam, 13640*1300=17.732 GW-
saat elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu sistem için kayıplar 
dikkate alınarak %90 verimle üretim sağlanırsa bu değer 
15.958 GW-saat elektrik enerjisi üretilebilir. 

Başka bir yaklaşım olarak ise, Mersin ilinde böyle 
sistemin kurulduğu 1 ev,  kendisi haricinde 6 evin yıllık 
elektrik enerji tüketimini karşılayabilmektedir. 
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5. Sonuçlar

Son yıllarda ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
elektrik üreten sistemlere çok önemli oranlarda yatırım 
yapılmasına rağmen, toplam içerisindeki üretim oranı çok 
düşük seviyelerdedir. Bu oranın yükseltile bilmesi için, 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimin topluma 
yaygınlaştırılması, ülkemizi ekonomisine ve enerjide dışa 
bağımlılığı azalmak için çok iyi bir çözüm sağlayabilir. 
Özellikle Fotovoltaic güneş pilleri sistemlerinin evlere 
kurulumunun yaygınlaşması, hem devlet açısında bu 
konuyla ilgili yatırım maliyetlerini azaltacak hem de, 
elektrik hatlarının ve donanımlarının bakım giderlerini 
önemli ölçüde azaltıp hat kayıplarını da düşürebilecektir. 
Ayrıca, söz konusu sistemlerin kurulumu ve alt yapısı için 
yeni iş alanları sağlamış olacaktır. Merisin ilinde bir konuta 
kurulabilecek 5KW-saat'lik bir PV sistemi 4–5 yıllık bir 
süre içerisinde kendini amorti edebilme ve kendisi 
haricinde 6 evin yıllık elektrik enerji tüketimini 
karşılayabilme imkânı bulabilecektir. 

Kısaltmalar 

PV : Fotovoltaik  
T : sıcaklık, °C 
k : Boltzmann sabiti 
n : katkılandırılmış yarı iletken malzeme 
p : katkılandırılmış yarı iletken malzeme 
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EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY, LAGOS FISH; 
[Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) and Epinephelus costae 

(Staindahner, 1878)], NUTRITION CHARACTERISTICS, HUNTING AND 
GROWTH RATES ANALYSIS 
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ABSTRACT 
Lagos from Eastern Mediterranean fish; On the counter and in the restaurants as the most valuable fish. There are 

two species in our country called Sand Lagos, Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (white grouper) and 
Rock Lagos, Epinephelus costae (Staindahner, 1878) (gold blotch grouper). 

Turkey have discovered the Lagos fish in the Eastern Mediterranean Region. To determine the fish's current 
situation, research was made with focus in growth, hunting and feeding characteristics, eighty fishes from E. 
aeneus species and nineteen from E. costae species from 6 stations between February 2016 and August 2016; Height, 
weight, age-height, age-weight and height-weight analyzes. 

E. aeneus reached a minimum of 35 cm, maximum 44 cm at 1 year, the highest age group at 8 years is defined as
minimum 85 cm and maximum 110 cm. It appears that E. aeneus and E. costae species grew rapidly in the first years of 
their long life span and then slowed down. b = 3,114 for E. aeneus species, b = 3,310 for E. costae species. Therefore, 
positive allometry was found in both species. The condition factor of Fulton is K = 1,6 for E. aeneus species, K = 1,2 
for E. costae species. 

Sixty four fishes from E. aeneus species and fifteen fishes from E. costae species was examined for 
the individual's stomach contents, gonadosomatic index, condition factor and the number of eggs analyzes were 
performed. 
In the content of the E. aeneus species, there was 22.1% invertebrates and 11.4% vertebrae. In the content of E. 
costae species, there were 19.3% invertebrates and 8.6% vertebrates. 

E. aeneus and E. costae species have GSI, gonad weight and number of eggs which indicates that the breeding
season starts in May and reaches the highest in July and August. 

Both species are rapidly decreasing. Hunting ban applied in our country is not enough. All Mediterranean 
countries need to act together. 

Keywords: Epinephelus aeneus,  Epinephelus costae, Lagos, Growth, Nutrition, Reproduction Grida,  White Grouper, Gold Blotch 
Grouper 

TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ, LAGOS BALIĞININ; 
[Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)  ve Epinephelus costae 

(Staindahner, 1878)], BESLENME ÖZELLİKLERİ, AVLANMA VE BÜYÜME 
ORANLARININ İNCELENMESİ 

Özet 
Doğu Akdeniz’in balıklarından lagos; tezgahlarda ve lokantalarda en değerli balık olarak yerini almaktadır. 

Ülkemizde, Kum lagosu; Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)(white grouper) ve kaya lagosu; 
Epinephelus costae (Staindahner, 1878) (gold blotch grouper) adı verilen iki türü bulunmaktadır.   

Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesinde Lagos balığının büyüme avlanma ve beslenme özeliklerinin ortaya çıkarılarak, 
balığın güncel durumunun belirlenmesi için,  Şubat 2016 – Ağustos 2016 ayları arasında belirlenen 6 istasyondan E. 
aeneus türünden 80 ,  E. costae türünden 19 bireyin ; boy, kilo,  yaş-boy,  yaş-ağırlık ve boy-ağırlık incelemesi 
yapılmıştır.  
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E. aeneus türünün 1 yaşında minumum 35 cm, maksimum 44 cm ulaştığı, en yüksek yaş grubu 8 yaşında ise
minumum 85 cm, maksimum 110 cm olarak tanımlanmıştır. E. aeneus ve E. costae türlerinin uzun yaşam süreleri 
içerisinde ilk yıllarında hızla büyüdüğü ve sonra yavaşladığı görülmektedir. 

E. aeneus türünden 64, E. costae türünden 15 bireyin mide içeriğinin incelenmesi, gonadosomatik indeks,
kondisyon faktörü ve yumurta sayısı analizleri yapılmıştır. 

E. aeneus türünün içeriğinde % 22,1 omurgasız,  % 11,4 omurgalıya rastlanmıştır, E. costae türünün içeriğinde %
19,3 omurgasız,  % 8,6 omurgalıya rastlanmıştır, 

E. aeneus ve E. costae türlerinin GSİ, gonad ağırlığı ve yumurta sayısı göstermektedir ki üreme mevsimi mayıs
ayında başlayıp, temmuz ve ağustosta aylarında en yüksek verilere ulaşmaktadır. 

Her iki türde hızla azalmaktadır. Ülkemizde uygulanan avlanma yasağı yeterli değildir. Tüm Akdeniz ülkelerinin 
beraber hareket etmesi gerekmektedir.	

Anahtar kelimeler; Epinephelus aeneus, Epinephelus costae, Lagos, Grida, Beyaz orfoz, Altın lekeli orfoz , Büyüme, Beslenme, 
Üreme, 

1. Giriş

Lagos, Akdeniz’ in ekonomik değeri yüksek balıkları
arasında yerini almaktadır. Türkiye’nin güney 
sahillerinde yayılış göstermektedir. Genelde Akdeniz 
bölgesinin güney kesimlerinde yayılış gösteren iki türle 
temsil edilmektedir. Bunlar kum lagosu (Epinephelus 
aeneus, Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) ve kaya lagosu 
(Epinephelus costae,  Staindahner, 1878) (Şekil 1.1).  

Lagos, familyası, Perciformes takımında, Serranidae 
familyasında yer alan geniş bir ailenin, Epinephelus 
cinsine ait türleridir. Bu türlerin çoğu dünyadaki tropikal 
balıkçılık açısından en önemli türler arasındadır. Bu 
grupta yer alan türler, okyanusların tropik ve subtropik 
bölgelerinde ve dipte yaşarlar. Çoğunlukla 100 m’den 
daha az derinliklerde yaşayan türler olsa da, 100-200 m 
aralığında bulunurlar. Resiflerin ana predatörleri arasında 
yer alan bu türler, genellikle çeşitli balıklar, büyük 
kabuklular ve kafadan bacaklılar ile beslenirler. 
Yumurtlama dönemleri hariç çoğu, soliter balıklardır. 
(Heemstra and Randall 1993) 

Türkiye İstatistik Enistitüsü (TÜİK) verilerine göre E. 
aenus türünün 2007 yılında 384 ton, 2010 yılında 682 
ton, avlanan lagos 2015 yılında 166 tona düşmüştür. Bu 
azalmanın artış hızı görülmektedir. 2014 yılı FAO (fish 
Agriculture Organisation)  istatistiklerine göre,  16  
dünya ülkesi üzerindeki toplam avlanma miktarı  7503 
tondur. 

Cengizler ve ark. 2001 yılında durumun önemini şöyle 
ifade etmiştir; “Doğu Akdeniz’de her geçen gün sayıları 
azalmaktadır. Soyunun tükenmesi tehdidi altında olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle acil eylem planı ile stok 
çalışmalarının yapılması ve izlenmesi gereklidir”. E. 
aeneus IUCN’in kırmızı listesinde yer almaktadır 
(International Union for Conservation of Nature).  Bu 
listeye göre,  popülasyonun durumu azalmakta ve tür, 
“Tehdide Yakın” (Near Threatened) olarak 
sınıflandırılmaktadır (Abdul Malak et al. 2011). E. costae 
türünün durumu ise bilinmemektedir. 

Ephinephelus cinsi protoginik hermafrodittir. Birey 
dişi olarak dünyaya gelir ve belli bir büyüklüğe ulaşınca 
cinsiyet değiştirir (5-7 yaşında, 50- 60cm boyunda ve 
yaklaşık 4 kg ağırlığında ) (Bruslé ve Bruslé 1975, 
Bouain ve Siau 1983 ).  Ayrıca belirgin bir ovaryum ve 

testis yapısı olmaksızın, E. aeneus türünün gonadını 
“ovotestis” olarak tanımlamıştır. (Brusle ve Brusle 1976) 

Bouain ve Siau 1983, oositik yapıları incelemiştir. 
Ooplasmik pH değişimlerinin ve vitellogenezin fazlarını 
gösteren oositik olgunlaşma döngüsü tanımlandığı ve 
olgunlaşmanın 2 yılda tamamlandığı ifade edilmiştir.  

Gökçe ve ark. 2003 İskenderun Körfezinden 
yakalanan lagoslarda (E. aeneus) üreme modeli ve gonat 
histolojisini çalışmıştır. E. aeneus türünün üreme 
dönemini, haziran ve ağustos ayları olarak belirtmektedir. 
Ayrıca Lagosların eşzamanlı olmayan yumurtlama 
modeline sahip olduklarını işaret etmiştir. Yani lagosların 
oldukça uzun denebilecek bir üreme süreci içerisinde 
sürekli bırakılmak üzere yumurta üretmekte olduğunu 
ifade etmiştir. 

Sangun ve ark. 2006, boy-kilo ilişkisi en küçük kareler 
yöntemi karşılaştırmış ve yöntemin kullanılabilirliğini 
göstermiştir. 
Ndiaye ve ark. 2015, Batı Afrika Senegal'in güneybatı 
kıyısında beyaz orfoz türünden (E. aeneus) 973 örnek ile 
boy-ağırlık İlişkisi ve güncel durumunu çalışmıştır. 

Glamuzına ve ark. 2011, altın lekeli orfoz (E. costae) 
ile yapay yumurtlama ve embriyonun erken aşamalarında 
yetiştirme denemeleri yapmıştır. E. costae  türünün 
Tunus kıyılarından farklı olarak 2 ay önce geliştiğini 
göstermiştir. 
Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz deki Lagos 
balığının büyüme avlanma ve beslenme özeliklerinin 
ortaya çıkarılarak balığın güncel durumunun belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL YÖNTEM

Şubat 2016 – Ağustos 2016 tarihleri arasında ayda bir
6 istasyonun tamamından (balıkçılardan, balık 
hallerinden ve avlanma yapanlardan) balık örnekleri 
temin edilmiş ve toplanan balıkların, yaş-boy, yaş-ağırlık, 
boy-ağırlık, mide içeriği ve gonad incelemesi yapılmıştır. 

2.1. Araştırma Alanı 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyılarında yer alan 

ve çalışmanın konusu olan E. aeneus (Geoffroy Saint-
Hilaire, 1817), ve E. costae (Staindahner, 1878) türlerinin 
yayılış alanı içerisine giren, batıdan doğuya doğru; 
Mersin’de Silifke, Erdemli, Mersin Merkez; Adana’da 
Karaduvar, Yumurtalık ve İskenderun Merkez olmak 
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üzere (toplam 330 km’lik kıyı şeridi) seçilen 6 istasyonda 
balıkçılardan, balık hallerinden ve avlanma yapanlardan 
temin edilmiştir. Bu istasyonlar Şekil 2.1 de 
gösterilmiştir. 

Şekil 2.1. Örneklerin temin edildiği istasyonların harita 
üzerinde görünümü. Google map – 2016 programının 
uydu görüntülerinden alınarak değiştirilmiştir. 

E. aeneus için, Silifke 2, Erdemli 31, Mersin 26, 
Karaduvar 2, ve İskenderun 19 birey. E costae için 
Silifke 1, Erdemli 7, Mersin 5, ve İskenderun 6 birey 
toplam 99 birey üzerinde yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık 
incelemesi yapılmıştır.  

Mide içeriği ve gonad incelemesi yapılan 
bireyler ise E. aeneus için 64, E costae için 15 toplam 79 
bireydir. 

Yumurtalık bölgesindeki balıkçılarda her iki 
türede rastlanılmamıştır. 
  Ölçüm yapılmadan önce tür teşhisi yapılmıştır. 
Örneklerin boy ölçümü standart boy (SB) ve tam boy 
(TB), olmak üzere ölçülmüştür. (Türkmen ve ark., 2005), 
Teşhis edilen ve ölçümü yapılan örneklerin her biri 10 cm 
ölçeğinde fotoğraflanmıştır. 

	 2.2. Yaş Tayini 
 Kemikli balıkların yaş tayininde genel olarak, 
pul, otolit, operculum, omur, kleitrum, yüzgeç ışınları ve 
dikenleri gibi sert dokular kullanılmaktadır. (Başusta ve 
Özer 2012) 
 Kum lagosu; E. aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 
1817) türü için yatık uçlu pens ile yan yüzgeç altından 
başlayarak kuyruğa doğru, genelde sırt yüzgecine yakın 
bölgelerden pul örnekleri alınmıştır. Kaya lagosu; E. 
costae (Staindahner, 1878) türünde pullar daha derinde 
olduğu için sivri uçlu pens ve mızrak uçlu diseksiyon 
iğnesi yardımı ile yüzgeç altından başlayarak kuyruğa 
doğru, genelde sırt yüzgecine yakın bölgelerden pul 
örnekleri alınmıştır. Pullar etiketli kağıt zarflar içinde 
muhafaza edilmiştir (Şekil 2.3). 
 Pulların büyüklük ve morfolojileri farklı 
olduğundan yaş halkalarını tanımlamak için çok sayıda 
pul alınmıştır. Özellikle her bir balık örneğinden 20 adet 
pul alınmaya özen gösterilmiştir. Buna rağmen 
okunamayan örnekler çıkarılmıştır. Örnek hazırlanırken 
her zaman var olan pulların yarısı hazırlanıp olası 
bir hata için yedek alınmıştır. (Karataş, 2010) 

 Kuruma işlemi biten örnekler iki gözlemci 
tarafından ikişer kez farklı zamanlarda okunmuştur. 
Karşılaştırma sonucu büyük farklar gözlenmeyip, farklı 
okunan pullar tekrar aynı yöntemle okunmuştur. 

	

Şekil 2.2.  Pul preparatı örnekleri. (foto : H. E. ÇETE) 

	 	 2.3. Yaş – Boy, Yaş – Ağırlık ve Boy – Ağırlık 
incelemesi 

 Çalışmalarda elde edilen verilerin istatiksel 
değerlendirilmesinde SPSS for Windows Release 17.0.0 
ve yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkilerini 
anlamlandırmak için SPSS One-way Anova testi 
kullanılmıştır.  

Aşağıda verilen Von Bertalanffy Büyüme Eşitliği  
(VBBE) denklemine göre yaş boy ilişkisi hesaplanmıştır . 

 

 Aşağıda verilen VBBE denklemine göre yaş-ağırlık 
ilişkisi hesaplanmıştır. (Türkmen, 2005) 

Boy Ağırlık ilişkisi;  W= a × Lb formülü ile hesaplanıp 

doğrusal hale getirilmiştir,  

Fultonun kondisyon faktörü K = (Ağırlık/ (Boy)3) × 100 
hesaplanmıştır.(Avşar, 1998). 
  2.4. Mide İçeriğinin İncelenmesi  
 Ekonomik değeri yüksek bir balık olduğu için, balık 
pazarı, restaurant vb. balık satan yerlerden toplanmıştır. 
Balık satıldıktan sonra balıkçının temizleme esnasında 
ölçüleri alınan balıkların yemek borusundan anüse kadar 
sindirim aygıtı makasla kesilerek, içerik alınmış ve 
etiketlenmiştir. İçerik % 70’ lik alkol çözeltisi içerisine 
konularak, laboratuvarda, karanlık ve serin bir yerde 
inceleme gününe kadar korunmuştur.  
 Laboratuvarda kavanozlar açılıp suyu 
süzüldükten bir süre sonra sindirim sistemi dışındaki 
yapılar (örneğin solungaçlar, gonadlar gibi) ayrılarak 
sindirim sistemi hassas terazide tartılmıştır. Mide ve 
bağırsaklardaki içerik petri kaplarına konularak stereo ve 
ışık mikroskobunda incelenmiştir. İçerik tespiti yapılan 
örnekler hem fotoğraflanmış, hem de not edilmiştir. 
Sayım omurgalı, omurgasız ve tanımlanmayan olarak 
gruplandırılmıştır. Lagler’in (1956) belirttiği formüle 
göre hesaplanmıştır. (Başusta, 2012)	

	 	
	

1.	İstasyon	 Silifke	

2.	İstasyon	 Erdemli	

3.	İstasyon	 Mersin	

4.	İstasyon	 Karaduvar	

5.	İstasyon	 Yumurtalık	

6.	İstasyon	 İskenderun	
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2.5. Gonad İncelemesi 
 Ölçülen ve içerik analizi yapılan balıkların, eşeysel 
olgunlaşma ve üreme zamanlarını tespit etmek için 
gonadları çıkarılıp hasas terazide tartılmıştır. Tartılan 
gonadlardan 1 gr alınarak içerdiği yumurta sayısı 
sayılmıştır. Ovaryumun üst, orta ve alt kısımlarından 
yumurtalar alınarak yumurta boyları ölçülmüştür . 

% GSİ = ( Gonad Ağırlığı / Vücut Ağırlığı-gonad 
ağırlığı ) × 100,  
Kondisyon faktörü K =( (Vücut ağırlığı – gonad 
ağırlığı)/(Balık Boyu)3  )× 100 (Karataş, 2010)	

3. SONUÇ

3.1. Yaş Tayini Ait Veriler

E. aeneus türüne ait 80 ve E. costae türüne ait 19
bireyin yaş tayini yapılmıştır.  E. aeneus türünün 1 - 8
yaş aralığında olduğu ve en çok birey sayısının 3-4
yaş aralığı olduğu, E. costae türünün de 2 – 5 yaş
aralığında olduğu ve en çok bireyin 3-4 yaş aralığında
olduğu görülmektedir(Şekil 4.1).

Şekil 3.1. E. aeneus ve  E. costae türlerinin yüzde olarak 
yaş dağılımı. 

3.2. Yaş- Boy İlişkisi 
E. aeneus türüne ait 80 ve E. costae türüne ait 19

birey üzerinde boy ölçümlü yapılmıştır. E. aeneus 
türü boy min. 35 - maks. 110 cm ve E. costae türünde 
boy min. 24 - maks. 47 cm olarak bulunmuştur. 

Tablo 3.1. E. aeneus ve E. costae türlerinin yaş 
dağılımına ait veriler. 

E. aeneus ve E. costae türünde, SPSS One-way

Anova testine göre, tüm yaşlarda boyca büyümenin 

önemli olduğu belirlenmiştir (P<0,05). Bu da bize her iki 

türünde yaşları arasında boy ortalamaları arasındaki 

farkların anlamlı olduğunu göstermektedir (Tablo 3.1). 

Von Bertalanffy Büyüme Eşitliği değerleri (VBBE) 

Şekil 3.3. E. aeneus türünün VBBE denklemine göre yaş 

boy ilişkisi grafiği. 

Tür	 Yaş	 N	 	Min.	boy	 Max.	boy	 Boy	ort.	 p	

E.
	a
en
eu
s

1	 3	 35	 51	 45,33	

P<0,05	

2	 10	 45	 65	 51,60	

3	 17	 35	 82	 61,14	

4	 23	 40	 96	 65,21	

5	 12	 43	 105	 66,08	

6	 6	 45	 105	 71,50	

7	 6	 59	 110	 88,83	

8	 3	 68	 104	 89	

Toplam		 80	

E.
	co
st
ae

2	 2	 24	 24	 24,00	

P<0,05	

3	 9	 29	 34	 30,33	

4	 6	 31	 39	 36,08	

5	 2	 45	 47	 46,00	

Toplam		 19	

VBBE	
parametreleri	
a1				=	12,247	
b1				=	0,906	
K				=	0,098	
L∞	=	130,93	
a2				=	4,587	
b2				=	-0,103	
t0					=	-2,926	
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Şekil 3.4. E. costae türünün VBBE denklemine göre yaş-
boy ilişkisi grafiği. 

3.3. Yaş – Ağırlık İlişkisi 

Şekil 3.5. E. aeneus türünün VBBE denklemine göre yaş-
ağırlık ilişkisi grafiği.	

Şekil 3.6. E. costae türünün VBBE denklemine göre yaş-
ağırlık ilişkisi grafiği. 

E. aeneus ve E. costae türünde, SPSS One-way
Anova testi yapılarak,  yaşlara göre ağırlık oranlarına 
bakıldığında, tüm yaşlarda ağırlık artışının önemli olduğu 
belirlenmiştir (P<0,05). Bu da bize her iki türünde yaşları 
arasında ağırlık ortalamaları farklarının anlamlı olduğunu 
göstermektedir. 

3.4.  Boy – Ağırlık İlişkisi 
Boy ile ağırlık arasındaki ilişkiden yararlanılarak 

boyu ağırlığa ya da tersine çevirmek mümkün 
olduğundan boy-ağırlık ilişkisi pratik bir ölçüye sahiptir. 
Balığın boyu ile ağırlığı arasında üstel bir ilişki vardır. Bu 
ilişki logaritmik değişimlerle doğrusal hale getirilmiştir. 
Boy ağırlık ilişkisinde yer alan doğrunun eğimi, balığın 
vücut şeklinin ortaya çıkarır. Balığın yaşadığı çevrenin 
özelliklerinden doğrudan etkilenir. Cinsiyetler, mevsimler 
ve yaşam dönemleri arasında da değişim gösterebilir. 
Doğrunun eğim değerinin 3 ten farklı olması; boy 
büyümesine karşılık ağırlık artışının fazla veya az olduğu, 
vücut şeklinin de değişiklik gösterdiği manasına 
gelir(Karataş, 2010). 

E. aeneus türünün b değeri 3,114, E. costae için
b değeri 3,310 hesaplanır. Buna göre her iki türde de 
pozitif allometri görülür.	

Şekil 3.7. E. aeneus türünde boy-ağırlık ilişkisi grafiği. 

3.5. Mide İçeriğinin İncelenmesi İle Edilen Veriler 

E. aeneus türünde 64 bireyin 52 sinde
omurgasız canlılara(% 81,25), E. costae türünde 15 
bireyin 14 ünde omurgasız canlılara rastlanmıştır (% 
93,30). 
Tablo 3.2. E. aeneus ve E. costae türlerinin içerikte 
rastlanan omurgasız sayısına ait veriler. 

Tür	 N	 Min.	 Max.	 Ortalama	
Std.	
Sapma	

E.	aeneus 52	 1	 10	 2,73	 1,535	

E.	costae 14	 1	 3	 2,07	 0,730	

VBBE	
parametreleri	
a1				=	11,50	
b1				=	0,838	
K				=	0,175	
L∞	=	71,29	
a2				=	4,071	
b2				=	-0,189	
t0					=	-1,110	

VBBE	
parametreleri	
a1	 	=	1,583	
b1	 	=	0,906	
K	 	=	0,098	
W∞	=	16,92	
a2						=	2,99	
b2						=	-0,129	
t0							=	1,724	

VBBE	
parametreleri	
a1	 	=	3,768	
b1	 	=	0,763	
K	 	=	0,270	
W∞	=	15,92	
a2						=	3,153	
b2						=	-0,349	
t0							=	-1,426	

W	=	0,016	×	L	3,114

W	=	0,0036	×	L	3,310

Ağ
ırl
ık
		(
gr
)	

Ağ
ırl
ık
		(
gr
)	
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E. aeneus türünde 64 bireyin 28 inde omurgalı
canlılara (% 43,75), E. costae türünde 15 bireyin 10 unda 
murgalı canlılara rastlanmıştır (% 66,66). 

Tablo 3.3. E. aeneus ve E. costae türlerinin içerikte 
rastlanan omurgalı sayısına ait veriler. 

Tablo 3.4. E. aeneus ve E. costae türlerinin Lagler’in 
formülüne ait veriler. 

Tür	

Balık	başına	organizma	sayısı	(BBOS)	

Bir	cinsin	balık	sayısı	toplam	sayısı	/	

İncelenen	balık	sayısı	

%	

E.
	a
en
eu
s

Omurgasızlar	 BBOS	 =142/64	

=	2,218	

%22,1	

Omurgalılar	 BBOS	=		73/64		=	

1,140	

%11,4	

Tanımlanmayan	 BBOS	=	 	8/64	

=	0,125	

%		1,2	

E.
	co
st
ae

Omurgasızlar	için	 BBOS	=	 	 	 29	 /15	

=	1,933	

%19,3	

Omurgalılar	için	 BBOS	=	 	 	 	 13/15	

=	0,866	

%		8,6	

Tanımlanmayan	 BBOS	=	 	1/15	

=	0,066	

%		0,6	

İçerikteki omurgalıları balıklar oluştururken, 
omurgasızların çoğunluğunu Crustacea taksonundan 
yengeç ve karidesler oluşturmaktadır. Besinleri arasında 
olan yumuşakçalara (Mollusca) rastlanılmamıştır.  

3.6. Gonad İncelemesi İle Elde Edilen Veriler 

E. aeneus türüne ait 64 bireyden 46’sında ve E.
costae ait 15 bireyden 9’ unda gonad incelemesi 
yapılmıştır. İncelemelerde her iki türünde erkek 
bireylerine rastlanmamıştır. 
Tablo 3.5. E. aeneus ve E. costae türlerinin gonad 
ağırlığına ait veriler.	

Tür	 N	 Min.	 Maks.	 Ortalama	 Std.	Sapma	
E.	aeneus 46	 0,650	 120,07	 14,79	 26,930	

E.	costae 9	 0,536	 9,010	 6,34	 3,187	

Tablo 3.6. E. aeneus ve E. costae türlerinin GSİ değerine 
ait veriler. 

Şekil 3.8 E. aeneus ve E. costae türünün GSİ zaman 
grafiği 

GSİ değeri artması grafiklerde de görüldüğü gibi 
bize üreme mevsimini göstermektedir. Her iki türde de 
Mayıs ayında başlayıp, Temmuz ve Ağustos ayında en 
üst seviyeye ulaşmaktadır. 

Tablo 3.7. E. aeneus ve E. costae türlerinin K değerine 
ait veriler. 

Tablo 3.8. E. aeneus  türünün yumurta sayısı değerine ait 
veriler. 

4. TARTIŞMA
4.1. Yaş-Boy ilişkisi 

Bouai ve Siau 1983 yılında Tunus bölgesinde 17 
yaşında olduğu tahmin edilen E. aeneus türünün, boyu 
115 cm ve ağırlığı 25 kg olarak kaydetmiştir. Heemstra 
ve Randall 1993 yılında yapılan çalışmada E. aeneus 
türünde boy 120 cm ve ağırlık  25 kg bildirilmiştir. 

Tür	 N	 Min.	 Max.	 Ortalama	 Std.	Sapma	

E.	aeneus 28	 1	 9	 2,61	 1,873	

.	costae	 10	 1	 4	 1,30	 0,949	

Tür	 N	 Min.	 Maks.	 Ortalama	 Std.	Sapma	

E.	aeneus	 46 0,396	 3,1989	 1,2444	 0,406	

E.	costae	 9 0,813	 1,0813	 0,9270	 0,080	

Tür N Min. Maks. Ortalama Std. Sapma 
E. aeneus 46 0,010 3,1239 0,3426 0,5907 

E. costae 9 0,395 2,6245 1,2255 0,7116 

Tür	 N	 Min.	 Maks.	 Ortalama	 Std.	ssapma	

E.	aeneus 31	 20	 500	 221,06	 164,104	
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Çalışmamızda ise E. aeneus türünde 8 yaşında , boy 110 
cm ve ağırlık 15,1 kg,  E. costae türünde 5 yaşında , boy 
47 cm ve ağırlık 1,52 kg ölçülmüştür. 
    E. aeneus yaş dağılımı 1-8 yaş aralığındadır. 3-4 yaş 
aralığı birey sayısı daha fazla olduğu görülmektedir. Yaş 
- boy analizine bakıldığında ilk yıllarda boyca hızlı bir 
büyüme varken yaşın ilerlemesi ile boyca büyüme hızı 
azalmaktadır. 2-3 yaş (35 - 45 cm) aralığındaki bireylerde 
genelde üreme olgunluğuna erişmiş olmaktadır. 
Kondisyon faktörünün azalmasından anlaşılacağı gibi, 
üremeye başlaması boyca büyümenin yavaşlamasını 
neden olmaktadır.  

E. costae türünde yaş –boy analizine bakıldığında hızlı 
boy uzaması ve erken olgunlaşma görülmekte 20-25 cm 
aralığında olgunluğa erişmektedir. Daha iyi sonuçlar 
almak için örnek sayısının çoğaltılması gerekmektedir. 

E. aeneus türünde yasağın olması nedeniyle ileri yaşlara 
ve boyca büyük bireylere rastlanırken E. costae türünde 
yasağın olmamasından dolayı hep yaşça ve boyca küçük 
bireylere rastlanmıştır. 

4.2. Yaş-Ağırlık ilişkisi 
Yaş ağırlık analizinde görüldüğü üzere bireylerde 3-4 

yaştan sonra ağırlık artış hızı yavaşlamaktadır. Ağırlık 
artışının yaz mevsiminde azalması, üreme döneminden 
kaynaklandığı analizlerde görülmektedir. (Şekil 4.10-11)  

E. aeneus türünde yasağın olması nedeniyle ileri yaşlara 
ve ağırlıkça büyük bireylere rastlanırken E. costae 
türünde yasağın olmamasından dolayı hep yaşca ve 
ağırlıkça küçük bireylere rastlanmıştır. 

Von Bertalanffy Büyüme Eşitliği değerleri türden türe 
değiştiği gibi, aynı türde bile değişim gösterebilir. Bir 
türün yayılış alanı içindeki farklı gruplar, farklı değerlere 
sahip olabilir. Aynı zamanda bir stokta birbirini takip 
eden yıl, sınıflarının büyümeleri de habitat paylaşımı, 
çevresel koşullar, cinsiyet ve beslenme alışkanlıkları 
nedeniyle farklı olur ve bu değerlere yansır (Başusta ve 
Özer 2012). 

4.3. Boy-Ağırlık ilişkisi 
   Fulton’un Kondisyon faktörünü Ndiaye ve ark. (2015) , 
E. aeneus türünde 1,3 bulmuştur. Çalışmamızda E. 
aeneus türü için K=1,6,   E. costae türü için, K=1,2 
bulunmuştur. 

Ağırlık ve boy analizlerine bakıldığında mevsimsel 
değişim görülmektedir. Üreme mevsimi sonunda yani yaz 
sonunda ağırlıkları azalmakta, üreme mevsiminden sonra 
artmaktadır. E. aeneus ve E. costae allometrik hızlı bir 
büyüme göstermektedir.  E. aeneus bir kaç yılda 35-45 
cm ulaşmaktadır.  Sonra boyca ve ağırlıkça büyümeleri 
yavaşlamaktadır.  

E. costae türü örneklerinde 1 kg üzeri sadece bir balığa 
rastlanmıştır. Ağırlık ve boyca artışına fırsat vermeden 
avlanmaktadır.  

E. aeneus türünde Özbek ve arkadaşları, Antalya 
Körfezi'ndeki çalışmada negatif allometrik büyüme rapor 
etmiştir (b=2,5-2,9). Ndiaye ve arkadaşları, Senegal 
kıyılarında yapmış olduğu çalışmada 3 bölgeden birinde 
izometrik (b= 3,00), diğer 2 bölgede ise negatif allometri 
olduğunu bildirmiştir (b= 2,96). Bizim çalışmamızda ise, 
E. aeneus türünün b değeri 3,114, E. costae için b değeri 
3,310 hesaplanmıştır. Buna göre her iki türde de pozitif 
allometri görülür. 

 

4.4. Mide İçerik İncelemesi 
E. aeneus türünde 64 bireyin 28 inde omurgalılara, E. 

costae türünde 15 bireyin 10 unda omurgalı canlıya 
rastlanmıştır. E. aeneus  türü % 22, 1 omurgasız, %11,4 
omurgalı ile beslenirken, E. costae türü % 19,3 
omurgasız, % 8,6 omurgalı ile beslenmektedir. 
İçerik incelemesinde görüldüğü üzere E. aeneus ve E 

costae türleri daha çok omurgasızla beslenmektedir. 
Ephinephelus cinsinin besinleri arasında yumuşakçalarda 
(Mollusca) bulunmaktadır (Lopez ve ark. 2005). 
Çalışmamızda yumuşakçalara rastlanılmamıştır. Bunun 
sebebi olarak, balıkların satılana kadar buzda veya soğuk 
zincirde bekletilmesi sonucu, yumuşakçaların sindirim 
devam ettiği için, sindiriliyor olmaları olabilir.   

Lagoslar zıpkınla ya da parakete denilen bir yöntemle 
avlanmakta bu şekilde avlandığında balıkçılar balığı 
yukarı hızla çekmekte bu esnada basınç farkından dolayı 
mide ağızdan dil gibi dışarı çıkmakta ve mide içeriği 
boşalmaktadır (Boyle kanunu). Bu nedenle balık 
yakalandığında yavaş yukarı çekilmeli ya da sığ 
bölgelerde avlanmalıdır. Sindirim devam ettiği için içerik 
hemen çıkarılmalıdır. 

4.5. Gonad İncelemesi 
Vadiya 1994,  E. aeneus türünün üreme dönemini, 

temmuz ve ağustos ayları olarak belirtmektedir. 
Gökçe ve ark. (2002),  E. aeneus türünün üremelerinin 

daha çok ılık sularda ve 2-3 aya kadar uzayabilen 
periyotta olduğunu ve Haziran aylarından başlayıp 
Ağustos sonuna kadar devam ettiğini, Ayrıca eşzamanlı 
olmayan yumurtlama modeline sahip olduklarını ve 
oldukça uzun denebilecek bir üreme süreci içerisinde 
sürekli bırakılmak üzere yumurta üretmekte olduklarını 
ifade etmiştir. 

Bizim çalılmamızda Ortalama gonad ağırlığına  (E. 
aeneus türünde ; 14,798,  E. costae türünde  6,341),   
ortalama gonadosomatik indeks değerine (GSİ) (E. 
aeneus türünde ; 0,342,  E. costae türünde  1,225) 
ortalama kondisyon faktörü değerine (E. aeneus türünde ; 
1,244,  E. costae türünde  0,927) ve ortalama yumurta 
sayısına (E. aeneus türünde ; 221,06) bakıldığında E. 
aeneus ve E. costae türlerinin üreme döneminin, Mayıs 
ayında başlayıp temmuz ve ağustosta en üst noktaya 
ulaştığı görülmektedir. Ancak üreme mevsimi dışında da 
olgun yumurtalara rastlanmıştır. 

Brusle ve Brusle 1975 , Belirgin bir ovaryum ve testis 
yapısı olmaksızın, E. aeneus türünün gonadını “ovotestis” 
olarak tanımlamıştır. 

Çalışmalar sırasında erkek balığa rastlanılmamıştır.  
E. aeneus türünün avcılığı 1 Eylül 2016 dan 2020 yılına 

kadar yasaklanmıştır (4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su 
Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ No: 
2016/36).  

E. costae türünün av baskısı altında olduğu açıktır. 
Avlanma yasağı olmaması ve uzun zamandır avlanıyor 
olması sayılarını oldukça azaltmıştır. Sadece 6. İstasyon 
olan İskenderun’da sayıca fazlalığı gözlemlenmiştir. 
Avlanma boyları oldukça küçüktür.  

Ephinephelus cinsine ait türlerin üreme şekilleri aynı 
olmasına rağmen avlanma yasağı veya sınırlandırılması 
şu an sadece iki tür için geçerlidir. Bunlar E. marginatus 
(orfoz) ve E. aeneus (kum lagosu) türleridir. Türkiye 
sularında bulunan Ephinephelus cinsine ait türlerin 
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tamamı aşırı ve bilinçsiz avlanma tehdidi altındadır. Bu 
nedenle avlanma yasağı veya sınırlandırılması cinsin tüm 
türlerine getirilmelidir. 

Ülkemizde uygulanan avlanma yasağı yeterli değildir. 
Tüm Akdeniz ülkelerinin beraber hareket etmesi 
gerekmektedir.  Örneğin Ephinephelus cinsi genelde 
insanlardan kaçmamaktadır.  Aksine meraklı oldukları 
için sualtında insanlara yaklaşmaktadır. Özellikle E. 
marginatus bu davranışı ile ünlüdür. Bu nedenle zıpkınla 
avcılığı kolaydır. Bu türlerin avlanması Akdeniz 
ülkelerinin  bir çoğunda serbesttir. Hatta bu balıkları 
avlayıp sosyal medyada paylaşan bir çok grup 
bulunmaktadır. 

Lagos’un yaşam bölgelerinin deniz koruma alanları 
olarak ilan edilmesi populasyonun yapılanması açısından 
önemlidir. 	
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Abstract 

Structural analysis and the socio-cultural structure of the fishery should be determined for the sustainable 
management of small-scale fishery with trammel nets at Erdemli Fisherman's Harbour. In this study, trammel nets used 
at Erdemli Fisherman's Harbour, the characteristics of the vessels using these nets and catch compositions were 
compared between 2011 and 2017 years. According to the results, the number of boats involved in trammel net fisheries 
in 2011 (50) decreased to 40 in 2017.	For 2011,	it was determined that the boats had an average power of 84,36 ± 7,66 
HP and the average length of 8,9 ± 0,23 m.	Reductions in average boat size and engine power were also determined 
from 2011 to 2017. These boats use mainly sole, cuttlefish and shrimp trammel nets.	It was also found that a fishing 
vessel used an average 6000 m sole trammel net, 5500 m cuttlefish trammel net and 3000 m shrimp trammel net. 
Amount of landed catch in Erdemli Fisherman's Harbor for 2017 was recorded as 6440 kg sole (Solea solea), 3280 kg 
cuttlefish (Sepia officinalis) and 6880 kg shrimp (Penaeus sp.). When compared with 2011, the amount of landed sole 
increased by 25%. However, the discards rate also increase by 10%. The most important problems of active fishermen 
in Erdemli Fisherman's Harbor were found to be illegal fishing, discard in trammel nets, dolphin problem in sole 
trammel net and especially in recent times, the problem of the puffer fish.	With this study, solution proposals for these 
problems are presented. 

Keywords: Trammel Nets, Erdemli, Fisheries, Catch Composition 

Erdemli Uzatma Ağı Balıkçılığına Yönelik Bir Araştırma 
Özet 

Erdemli balıkçı barınağında uzatma ağı ile yapılan küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir bir şekilde 
yönetilebilmesi için öncelikle balıkçılığın yapısal analizinin yapılarak, sosyo-kültürel yapısının belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu araştırmada Erdemli Balıkçı Barınağında kullanılan uzatma ağları ile bu ağları kullanan teknelerin 
özellikleri ve avlanan tür kompozisyonunun 2011 ve 2017 yıllarına ait verileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre 2011 yılında 50 olan uzatma ağı tekne sayısı 2017 yılında 40’a düşmüştür. Bu teknelerin ortalama 84,36 ± 7,66 HP 
motor gücüne sahip olduğu ve teknelerin ortalama uzunluklarının 8,9 ± 0,23 m olduğu tespit edilmiştir. Yıllar arasında 
gerek tekne boyu gerekse teknelerin motor gücünde bir azalma saptanmıştır. Bu teknelerde yoğun olarak dil, sübye ve 
karides ağı kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca bir teknenin ortalama 6000 m dil ağı, 5500 m sübye ağı ve 3000 m karides 
ağı kullandığı saptanmıştır. 2017 yılı verilerine göre Erdemli balıkçı barınağında uzatma ağı tekneleri ile 6440 kg sübye 
(Sepia officinalis), 3280 kg dil (Solea solea) ve 6880 kg karides (Penaeus sp.) avlandığı saptanmıştır. 2011 yılına göre 
dil balığı av miktarında %25’lik bir artış tespit edilmiştir. Ayrıca ıskarta av miktarında ise %10’luk bir artış olduğu 
saptanmıştır. Erdemli balıkçı barınağında faaliyet gösteren balıkçıların en önemli sorunlarının kaçak balıkçılık, karides 
ağlarına takılan ıskarta türler, dil ağlarına zarar veren yunuslar ve özellikle son zamanlarda ağlara zarar veren balon 
balıkları olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Uzatma Ağları, Erdemli, Balıkçılık, Av Kompozisyonu 
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1. Giriş 

2011 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 
12673 adet uzatma ağı teknesi vardır [1]. Bu sayı 2016 
yılında 7.428 düşmüştür [2].  Bu teknelerde kullanılan en 
önemli av araçları uzatma ağlarıdır. Uzatma ağlarının 
teknik özellikleri farklılık gösterse de genel olarak fanyalı 
ve sade olmak üzere iki farklı yapıdadır [3].  

Küçük ölçekli balıkçılık bir bölgeden diğerine, sadece 
biyolojik ve çevresel şartlara değil aynı zamanda sosyal, 
ekonomik ve tarihi yapısına bağlı olarak da çok büyük 
farklılıklar gösterir [4,5]. Küçük ölçekli balıkçılık sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan özellikle eğitim seviyesinin 
düşük, ekonomik imkânların sınırlı olduğu kıyı 
bölgelerinde ve iç su kıyılarında yaşayan topluluklar 
açısından hayati öneme sahiptir. Yapısal olarak, küçük 
ölçekli balıkçılıkta daha küçük motor ve ekipman 
kullandığı için daha çevrecidir. Kullanılan avcılık 
yöntemi endüstriyel balıkçılığa göre çevreye ve balık 
stoku üzerinde daha az etkiye sahiptir. Pasif av araçları 
kullanıldığı için yakıt ve enerji tüketimi azdır. İnsan gücü 
daha çok kullanıldığı için istihdama önemli katkıda 
bulunmaktadır. Dünya çapında avlanan balıkların yarısı 
küçük ölçekli balıkçılar tarafından yakalanmaktadır. 
Küçük ölçekli balıkçılığın sektördeki istihdamın % 
90’nını sağladığı belirtilmektedir [6]. 

Türkiye’de de balıkçılık genel olarak bireysel çaba 
sınırlaması ve bazı teknik tedbirler ile yönetilmektedir. 
Bu nedenle sahip olunan av araç gereçlerinin, çalışan 
balıkçı sayısı ve balıkçı teknesinin, bu teknelerin 
boylarının, motor güçlerinin, denizde çalıştıkları gün 
sayısının, hatta alınacak bir yönetim kararının 
etkileyeceği balıkçı topluluğunun sosyo-ekonomik ve 
demografik yapısının bilinmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle çalışmada Erdemli balıkçı barınağında uzatma 
ağı ile yapılan küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir bir 
şekilde yönetilebilmesi için öncelikle balıkçılığın yapısal 
durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu 
araştırma ile 2011 ve 2017 yılları için Erdemli Balıkçı 
Barınağında kullanılan uzatma ağları ile bu ağları 
kullanan teknelerin özellikleri ve av kompozisyonu 
verileri karşılaştırılarak mevcut durumun değişim 
incelenmiştir. 

2. Materyal Metot 

Bu çalışma 2011 ve 2017 yılları için ayrı ayrı olarak 
Mersin Körfezi Erdemli balıkçı barınağında faaliyet 
gösteren 40 farklı uzatma teknesi ile yürütülmüştür. 
Araştırma Mersin Körfezi Erdemli balıkçı Barınağında 
balıkçılarla yüz yüze anket çalışması şeklinde 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Araştırma bölgesi 

3. Bulgular 

3.1. Uzatma Ağı Tekneleri 

2011 yılı verilerine göre Erdemli balıkçı barınağında 
aktif olarak çalışan 50 uzatma ağı teknesin faaliyet 
gösterdiği tespit edilmiştir. 2017 yılında ise bu sayı 40 
olarak belirlenmiştir. 2011 yılında bir teknenin ortalama 
motor gücü 84,36 ± 7,66 HP, ortalama tekne boyu 8,9 ± 
0,23 m olarak tespit edilmiştir. 2017 yılında ise ortalama 
motor gücü 59,75 ± 36,78 HP, ortalama tekne boyu 8,22 
± 0,9 m olarak saptanmıştır. 

3.2. Fanyalı Uzatma Ağları 

Erdemli balıkçı barınağında dil, sübye ve karides 
fanyalı uzatma ağlarının yoğun olarak kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Bu ağların özellikleri belirlenerek teknik 
planları çıkarılmıştır. 

3.2.1. Dil Uzatma Ağının Teknik Özellikleri 

Dil uzatma ağları temel olarak tor, fanya, mantar yaka 
ve kurşun yakadan oluşmaktadır. Bu ağların donatılmış 
bir postası, 100 m uzunluğunda ve torun her iki tarafında 
fanyası bulunmaktadır. Ağlarda kullanılan torlar; 210 
denye 3 numara ip kalınlığında, Poliamid (PA), 80 mm 
tam göz boyunda ve ağın derinliği 40 gözden 
oluşmaktadır. Fanyalar ise; 210 denye 4 numara ip 
kalınlığında, PA, 280 mm tam göz boyunda ve 5 göz 
derinliğindedir. Mantar yakada 100 m uzunluğunda 
Polipropilen (PP) 5 mm çaplı ana halat ile 26 adet plastik 
(Pl) 3 numara siyah renkli yüzdürücü kullanılmıştır. 
Kurşun yakada ise; 102 m uzunluğunda (PP) 5 mm çaplı 
ana halat ve PP 4 mm çaplı koşma halat ile 137 adet 50 gr 
lık kurşun (Pb) kullanılmıştır (Şekil 2). Bu ağ mantar 
yakaya % 50, kurşun yakaya ise % 51 donam faktörü ile 
donatılmıştır. Mantar yakada çako boyu 180 mm kurşun 
yakada ise 183 mm dir. 
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Şekil 2. Dil uzatma ağının teknik planı ve ağın kesiti. 

3.2.2. Sübye Uzatma Ağının Teknik Özellikleri 

Sübye uzatma ağları temel olarak tor, fanya, mantar 
yaka, ve kurşun yakadan oluşmaktadır. Bu ağların 
donatılmış bir postası, 100 m uzunluğunda ve torun her 
iki tarafında fanyası bulunmaktadır. Ağlarda kullanılan 
torlar; 210 denye 3 numara ip kalınlığında, Poliamid 
(PA), 64 mm tam göz boyunda ve ağın derinliği 50 
gözden oluşmaktadır. Fanyalar ise; 210 denye 4 numara 
ip kalınlığında, PA, 250 mm tam göz boyunda ve 5 göz 
derinliğindedir. Mantar yakada 100 m uzunluğunda 
Polipropilen (PP) 5 mm çaplı ana halat ile 98 adet plastik 
(Pl) 3 numara siyah renkli yüzdürücü kullanılmıştır. 
Kurşun yakada ise; 102 m uzunluğunda (PP) 5 mm çaplı 
ana halat ve PP 4 mm çaplı koşma halat ile 192 adet 50 gr 
lık kurşun (Pb) kullanılmıştır (Şekil 3). Bu ağ mantar 
yakaya % 50, kurşun yakaya ise % 51 donam faktörü ile 
donatılmıştır. Mantar yakada çako boyu ise 128 mm 
kurşun yakada ise 130 mm dir. 

Şekil 3. Sübye uzatma ağının teknik planı ve ağın kesiti. 

3.2.3. Karides Uzatma Ağının Teknik Özellikleri 

Karides uzatma ağları temel olarak tor, fanya, mantar 
yaka,  ve kurşun yakadan oluşmaktadır. Bu ağların bir 
postası, 100 m uzunluğunda ve torun her iki tarafında 
fanyası bulunmaktadır. Ağlarda kullanılan torlar; 110 
denye 2 numara ip kalınlığında, Poliamid (PA), 48 mm 
tam göz boyunda ve ağın derinliği 60 gözden 
oluşmaktadır. Fanyalar ise; 210 denye 3 numara ip 
kalınlığında, PA, 250 mm tam göz boyunda ve 5 göz 
derinliğindedir. Mantar yakada 100 m uzunluğunda 
Polipropilen (PP) 5 mm çaplı ana halat ile 119 adet 
plastik (Pl) 3 numara siyah renkli yüzdürücü 
kullanılmıştır. Kurşun yakada ise; 102.00 m uzunluğunda 

Polipropilen (PP) 5 mm çaplı ana halat ve PP 4 mm çaplı 
koşma halatı ile 278 adet 50 gr lık kurşun (Pb) 
kullanılmıştır (Şekil 4.). Bu uzatma ağı mantar yakaya % 
50, kurşun yakaya ise % 51 donam faktörü ile 
donatılmıştır. Mantar yakada çako boyu 120 mm kurşun 
yakada ise 122 mm dir. 

Şekil 4. Karides uzatma ağının teknik planı ve ağın kesiti. 

3.3. 2011 ve 2017 Yıllarında Erdemli Balıkçı 
Barınağındaki Uzatma Ağların Genel Durumu 

2011 yılı verilerine göre Erdemli balıkçı barınağında 
aktif olarak çalışan 50 uzatma ağı teknesi tespit 
edilmiştir. Bir teknede ortalama 29 posta toplamda ise 
1450 posta fanyalı karides uzatma ağı, ortalama 57 
toplamda 2850 posta fanyalı dil ağı,  ortalama 52 
toplamda 2600 posta sübye ağı, ortalama 14 toplamda 
700 posta fanyalı molozma ağı ve ortalama 10 toplamda 
500 posta sade lüfer ağı kullanıldığı belirlenmiştir. 
Erdemli balıkçı barınağında uzatma ağı kullanan 
teknelerin tamamının toplamda 8100 posta uzatma ağına 
sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu ağların hangi 
aylarda kullanıldığı da Tablo 1’ de verilmiştir.  

2017 yılı verilerine göre Erdemli balıkçı barınağında 
aktif olarak çalışan 40 uzatma ağı teknesi tespit 
edilmiştir. Bir teknede ortalama 30 posta toplamda ise 
1200 posta fanyalı karides uzatma ağı, ortalama 60 
toplamda 2400 posta fanyalı dil ağı ve ortalama 55 
toplamda 2200 posta sübye ağının kullanıldığı 
belirlenmiştir. Erdemli balıkçı barınağında tüm uzatma 
ağı teknesi filosunun da 5800 posta uzatma ağına sahip 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu ağların hangi aylarda 
kullanıldığı da Tablo 2’ de verilmiştir.  
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Tablo 1. 2011 yılı Erdemli balıkçı barınağında kullanılan uzatma ağlarının genel durumu. 

 O Ş M N M H T A E E K A Tekne sayısı  Teknedeki 

ortalama 

miktarı  

Toplam 

(posta) 

Karides Ağı √      √ √   √ √ 50 29 posta 1450 

Dil Ağı   √ √    √     50 57 posta 2850 

Sübye Ağı   √ √ √ √ √ √ √ √   50 52 posta 2600 

Molozma Ağı      √ √ √ √    50 14 posta 700 

Lüfer Ağı √ √ √ √ √        50 10 posta 500 

 

Tablo 2. 2017 yılı Erdemli balıkçı barınağında kullanılan uzatma ağlarının genel durumu. 

 O Ş M N M H T A E E K A Tekne sayısı  Teknedeki 

ortalama 

miktarı  

Toplam 

(posta) 

Karides Ağı   √ √ √    √ √ √  40 30 posta 1200 

Dil Ağı      √ √ √   √ √ 40 60 posta 2400 

Sübye Ağı √ √ √ √       √ √ 40 55 posta 2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıldığı aylar 

Kullanıldığı aylar 
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3.4. Uzatma Ağı Av Kompozisyonu 

Araştırma sonunda Erdemli balıkçı barınağında gerek 
2011 gerekse 2017 yıllarında en çok avlanan hedef türün 
dil balığı (Solea solea), sübye (Sepia officinalis) ve 
karidesin (Penaeus sp.) avlandığı belirlenmiştir. Iskarta 
tür olarak ise karavida (Squilla mantis), terzi yengeç 
(Charybdis longicollis) ve herkül yengecin (Atergatis 
latissimus) yakalandığı saptanmıştır. 2017 yılı verilerine 
göre karides 6880 kg, sübye 6440 kg ve dil balığının da 
3280 kg avlandığı tespit edilmiştir [7]. Avlanan dil 
balığının 2011 yılına göre % 25 arttığı saptanmıştır. 
Bunun yanında avlanan sübye ve karides av miktarında 
önemli bir değişiklik olmadı tespit edilmiştir. Ayrıca 
2017 yılında ıskartada 2011 yılına göre %10’luk bir artış 
olduğu saptanmıştır. 

3.5. Erdemli Balıkçı Barınağındaki Sorunlar 

Erdemli balıkçı barınağında balıkçılarla yapılan yüz 
yüze uygulanan anket sonuçlarına göre balıkçıların en 
önemli sorunlarının kaçak olarak yapılan trol ve gırgır 
avcılığının yanında balon balığı, yunuslar ve ıskarta av 
miktarının yüksek olması ve bu durumunda ağların 
yıpranmasına, ticari ürünün zarar görmesi ve iş gücü 
miktarının artmasına neden olduğu bildirilmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

  Bu çalışmada Erdemli Balıkçı Barınağında 2011 ile 
2017 yıllarında kullanılan uzatma ağları ile bu ağları 
kullanan teknelerin özellikleri ve bu ağlarla yakalanan 
türlerin kompozisyonunda nasıl bir değişim olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca balıkçıların sorunları belirlenmiş ve bu 
çalışma ile sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.  

Gerek Türkiye’de gerek Mersin’de gerekse Erdemli 
Balıkçı Barınağında aktif olarak çalışan uzatma ağı tekne 
sayısında bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 
en önemli sebebinin 10 m üzerindeki teknelerin devlete 
satılması ve balıkçılıktan elde edilen gelirin azalmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca yıllar arasında 
gerek motor gücünde gerekse tekne boylarının kısalması 
maliyet açısından bakıldığında bu durumu 
doğrulamaktadır. 

2011 ile 2017 yıllarında Erdemli Balıkçı Barınağında 
bir teknenin kullandığı fanyalı dil, sübye ve karides 
uzatma ağlarında ortalama posta sayıları benzerdir. Fakat 
2011 yılında molozma ve lüfer ağı kullanılırken 2017 
yılında ise bu ağların kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu 
duruma bölgedeki hedef türe ait av miktarındaki 

azalmanın neden olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında 
bölgede kullanılan uzatma ağlarının teknik özellikleri 
arasında önemli bir değişiklik olmamıştır. 

2011 yılında avlanan dil balığının 2017 yılında % 25 
artmasının en önemli nedeninin kaçak avcılık 
denetimlerinin arttırılmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Ayrıca balıkçılarla yapılan görüşmeler 
neticesinde kaçak olarak avlanan dil balığı avcılığının 
yapıldığı sahalarda ıskarta av miktarının yüksek olduğu 
bildirilmiştir. Bu durumun kaçak avcılığın daha az 
yapılmasına etkisi olabilir. 2017 yılında bu ağlar ile 
yakalanan ıskarta av miktarında 2011 yılına kıyasla 
%10’luk bir artış görülmektedir. Bunun nedeninin ise 
2011 yılında uzatma ağları ile çok az miktarlarda bir 
ıskarta türü olan herkül yengecinin (Atergatis latissimus) 
2017 yılında ağlarda çok daha fazla yakalanmasından 
kaynaklanmaktadır.    

Erdemli balıkçı barınağında balıkçıların en önemli 
sorununun kaçak trol avcılığı olduğu belirlenmiştir. 
Uzatma ağı tekneleri ile yapılan bu avcılık “Şebeke Trol” 
olarak isimlendirilmektedir. Özellikle avlanma yasağının 
olduğu aylarda, kıyıya yakın bölgelerde yapılmaktadır. 
Ayrıca son zamanlarda kaçak gırgır avcılığının da arttığı 
balıkçılar tarafından beyan edilmektedir. Kaçak avcılığı 
önlemek için öncelikle denetimler arttırılmalı ve daha 
caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bunun yanında bu konu 
ile ilgili eğitimler verilerek gerekli bilinçlendirmeler 
sağlanmalıdır.  

Ağlara takılan balon balıkları bir diğer sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ağları parçalayarak ağların 
kullanılamaz duruma getirmekle birlikte ağa takılan 
balıkları yiyerek balıkçılara ekonomik olarak zarar 
vermektedirler. Balon balığı sorununu önlemek için 
bilimsel araştırmalarla balon balığının davranışları 
öğrenilerek bu türün ağdan tasfiyesine yönelik 
modifikasyonlara gidilebilir. 

Dil balığı avcılığında yunuslar da uzun zamandır 
Erdemli balıkçısı için önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
Yunuslar ağa takılan dil balıklarını yediklerini ve bu 
esnada da ağlara ciddi zararlar verdikleri balıkçılar 
tarafından bildirilmektedir. Bu konunun çözümü üzerine 
de dünyada ve ülkemizde yapılmış çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu araştırmalar detaylı bir şekilde 
incelenip bu bölgede kullanılan ağlar için tasarlanıp test 
edilebilir. 

Son zamanlarda artan ıskarta av sorunu Erdemli 
balıkçısı için de ciddi bir sorun teşkil etmektedir. 
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Özellikle karides uzatma ağlarına takılan karavida ve 
yengeçler ağlara ciddi zararlar vererek ağın daha çabuk 
yıpranmasına neden olmakla beraber, balıkçılar için bu 
türlerin ağdan çıkarılması sırasında ekstra bir iş gücü 
kaybına da neden olmaktadır. Bu konunun çözümü 
üzerine de dünyada ve ülkemizde yapılmış çalışmalar 
bulunmaktadır. Ağın alt bölümüne sardon veya benzeri 
donanımların eklenmesi bu sorunu asgariye indirmek için 
kullanılabilir. 

Unutulmamalıdır ki anket verileri tamamen 
balıkçılarla yüz yüze görüşme neticesinde alınmış 
bilgilerdir. Olası bir yer, zaman veya kullanılan av araç 
gerecinin miktarında yapılacak yasak ya da bir kısıtlama 
durumunda ilgili yöneticilerin öncelikle yerinde araştırma 
yaparak durumu tespit etmek ve gerekirse balıkçının 
resmi beyanlarından yararlanmak daha akılcı bir yaklaşım 
olacaktır. Ayrıca araştırma kuruluşlarınca uzatma 
ağlarında yapılacak olan yenilikler tüm filoya tanıtılmalı 
ve balıkçılar bu konuda bilinçlendirilmesine özen 
gösterilmelidir.  
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Özet 

Dinamik bir süreç olan iklim, yerküre tarihi boyunca birçok kez değişikliğe uğramıştır. Geçmişte doğal süreçlerin 
etkisiyle uzun periyodlar şeklinde gerçekleşen iklim değişikliği, 18. yüzyıldan itibaren insanların yerküre üzerindeki 
faaliyetlerinin artması neticesinde hızlı değişkenlik göstererek farklı bir karakter kazanmıştır. Bu değişkenliğin temel 
iklim parametrelerinden sıcaklık ve yağış üzerinde etkisinin fazla olduğu düşünülmektedir. Yüzey sıcaklıklarındaki 
artışların zamansal ve mekânsal ölçekte rekor seviyelere ulaşması ve yağış desenlerinin değişmesi iklimsel 
varyasyonların en temel göstergelerinden birisidir. İklimsel değişimlerin bir sonucu olarak sıcaklık artışları yeryüzünde 
daha çok 40° ve 70° kuzey enlemlerindeki ana karalar üzerinde meydana gelmektedir. Türkiye’nin Akdeniz bölgesi 
sınırları içerisinde bulunan Mersin ili ve çevresi de yüksek sıcaklık artışlarıyla birlikte şiddetli yaz kuraklıklarının 
hissedildiği hassas iklimsel karaktere sahip alanlardan bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı küresel ısınmanın bir sonucu 
olarak ortaya çıkan yüksek sıcaklık değişimlerinin Mersin ve çevresindeki durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada, 
Anamur, Erdemli, Mersin ve Silifke meteoroloji istasyonlarına ait 1970-2017 yılları arasındaki aylık maksimum ve 
minimum sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Çalışma alanındaki istasyonların aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık 
eğilimlerini ortaya koyabilmek için Nonparametrik bir test olan Mann-Kendall, Sen’s Slope ve Lineer regresyon 
teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, yıllık maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklarda Anamur, Mut ve Mersin 
istasyonlarında %99 güven aralığında anlamlı artışların olduğunu gösterirken, Erdemli istasyonunda yıllık maksimum 
sıcaklık hariç yıllık minimum ve ortalama sıcaklıklarda %95 güven aralığında anlamlı artışların olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ortalama minimum sıcaklıklarda ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde Erdemli istasyonu hariç 
diğer tüm istasyonlarda %99 güven aralığında anlamlı artışlar olmuştur. Sıcaklıklarda gözlenen bu değişimler küresel 
ısınmaya ait temel göstergelerle benzer sonuçlar vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: İklim Değişkenliği, Sıcaklık, Mann-Kendall, Trend, Mersin 

 

1. Giriş 

Dünya iklimi yerkürenin başlangıcından günümüze kadar 
jeolojik devirler boyunca birçok defa değişikliğe 
uğramıştır (Karabulut ve Cosun, 2009). Bu değişim 
geçmişte doğal nedenlere bağlı olarak yavaş bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Ancak insanoğlunun yerleşik hataya 
geçmesi ve özellikle de sanayi devriminden itibaren 
iklimde meydana gelen değişimin nedenleri arasına doğal 
olmayan insan faktörü de dahil olmuş ve iklimsel 
varyasyonlar daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. 19. 
yüzyılda yoğun olarak başlayan sanayileşme 
hareketleriyle birlikte doğanın sanayi hammaddesi ve 
sömürü aracı olarak görülmesiyle ekolojik dengede 
bozulmalar meydana gelmiştir (Karabulut vd., 2015) 

Sanayi faaliyetleri ve ormanların yok edilmesi gibi 
aktiviteler ile birlikte yerküre atmosferi içerisine çeşitli 
oranlarda sera gazı eklenmiştir (Türkeş ve Öztürk, 2008). 
Sera gazları atmosferde bulunan ve yer yüzeyinden 
yayılan ve güneşten gelen kızılötesi dalga boyundaki 
enerjiyi absorbe ederek ortamın ısınmasına neden olan 
gazlardır (Karabulut, 2008). İnsan aktivitelerine bağlı 
olarak artan sera gazlarından CO2 (Karbondioksit), CH4 
(Metan), N2O (Azot proksit), CFC (Kloroflorokarbon) ve 
O3 (Ozon)	 dünya atmosferindeki enerji dengesinin 
bozulmasına neden olmuş ve küresel ısınmayı 
beraberinde getirerek iklimsel değişkenlikler üzerinde 
etkili olmaya başlamıştır (Karabulut, 2008).  
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İklim sistemlerinin ana elementleri olan yağış ve 
sıcaklıkla ilgili bilgiler global ısınmanın karakterlerinin 
belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.   Her iki eleman 
hem mekânsal hem de zamansal ölçekte büyük 
değişkenlikler gösterir. Sıcaklık ve yağış 
parametrelerinde meydana gelen salınımlar, iklim 
karakterinin anlaşılması için önemli ipuçları ortaya koyar. 
Bu nedenle son zamanlarda iklim değişikliği ile ilgili 
çalışmalar bu iki parametrenin trend analizlerine 
odaklanmış durumdadır (Kadıoğlu, 1997; Karabulut ve 
Cosun, 2009; Karabulut vd., 2015; Topuz, 2017). 
İklimdeki değişiklikler dünyanın birçok bölgesinde 
ortalama sıcaklıklarda meydana gelen önemli 
varyasyonalar, aşırı yağışlar, kuraklık şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Küresel ortalama sıcaklıklarda 1905-2005 
yılları arasında 0,74°C artış gerçekleşmiştir (Türkeş, 
2007). Altan ve Türkeş, (2013),  1950 yılından bu yana 
özellikle günlük ekstrem hava sıcaklıklarında, donlu gün 
sayılarında ve sıcak hava dalgalarının sıklığı ve 
uzunluğunda da önemli değişiklikler ortaya çıktığını 
belirtmişlerdir. Diğer yandan  Türkeş vd., (2002), 
ortalama, minimum ve maksimum sıcaklıkların alansal ve 
zamansal eğilimlerini konu alan çalışmada şehirleşmenin 
hızlı olduğu ve şehirleşmiş istasyonlarda ısınma eğilimin 
net bir şekilde görüldüğünü ileri sürmüşlerdir.  

Global ortalama sıcaklıklarda tespit edilen artış eğilimi, 
gezegenimiz üzerinde dengeli bir coğrafi dağılış 
göstermemekle birlikte,	 40° K ve 70° K enlemleri 
arasındaki anakaralarda uzun süreli ısınma eğilimi daha 
fazla gerçekleşmektedir (Türkeş, 1995). Yani iklim 
değişiminin en büyük etkileri orta ve yüksek enlemlerde 
yer alan ülkelerde meydana gelme ihtimali çok daha 
yüksektir	 (Karabulut ve Cosun, 2009). Türkiye ve 
dolayısıyla Akdeniz havzası sahip olduğu özel ve 
matematiksel konumu nedeniyle bu değişimden en fazla 
etkilenecek alanlar arasında yer almaktadır (Karabulut ve 
Cosun, 2009). Bu çalışmada, ülkemizde gerçekleşen 
iklimsel varyasyonların yerel ölçekteki durumunu 
belirlemek amacıyla 1970-2017 yılları arasında Akdeniz 
bölgesinde yer alan Erdemli ilçesi ve çevresindeki 
istasyonlara ait yıllık, mevsimlik ve aylık maksimum ve 
minimum ortalama sıcaklık eğilimleri çeşitli istatistiksel 
yöntemler kullanılarak incelenmiştir.  

2. Materyal ve Metot 

Erdemli ve çevresindeki sıcaklıkların ne yönde 
değişim gösterdiğini incelemek amacıyla Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nden Erdemli ve çevresinin ait aylık 
ortalama sıcaklık verileri alınmıştır. Çalışmada 5 ölçüm 
istasyonu kullanılmıştır (Tablo 1.) Mersin merkez, 
Erdemli,  Anamur ve Mut istasyonlarında 1970-2017 
yıllarına ait veriler elimizde mevcut olup, bu 
istasyonlarda kayıp dönemler bulunmamaktadır.  

Tablo 1. Çalışma alanında yer alan istasyonlar 

İstasyon	 Yükselti	(m)	 Koordinat	 Periyot	(yıl)	

Erdemli	 9	
K	36°	36'	27''	

47	D	34°	18'	58''	

Anamur	 5	
K	36°	04'	30''	

47	D	32°	50'	18''	

Mersin	 3	
K	36°	48'	00''	

47	D	34°	18'	00''	

Mut	 344	
K	36°	38'	50''	

47	D	33°	24'	36	''	

Silifke	 15	
K	36°	22'	31''	

43	D	33°	55'	59''	
 

Ancak Silifke istasyonu için 1970-2013 periyodu 
kullanılmıştır. Aylık sıcaklık verileri mevsimlik ve yıllık 
ortalama sıcaklık verilerine dönüştürülmüştür. İklim 
değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri olan 
sıcaklık artışlarının Erdemli ve çevresi için ne yönde bir 
gelişim gösterdiğini belirlemek amacıyla ortalama 
sıcaklık verilerine uygulanan çeşitli metotlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

 
Şekil 1. Çalışma alanının lokasyon haritası. 

2.1 Lineer Trend Analizi   

 Regresyon analizi, aralarında sebep- sonuç ilişkisi 
bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi 
tespit etmeye yarar (Karabulut, 2009) Lineer Regresyon 
testi verilerin normal dağıldığını varsayan parametrik bir 
testtir (Karabulut, 2009). X ve Y değişkenleri arasındaki 
ilişkiyi, doğrusal bir trendin var olup olmadığını test eder 
(Karabulut, 2009). Çalışmada kullanılan bu analiz ile 
istasyonların sıcaklık değerlerinin regresyon modelleri 
oluşturularak doğrusal eğilimleri analiz edilmiştir. Böylece 
uzun dönemler boyunca sıcaklık verilerine ait değerlerin 
artma veya azalma gösterip göstermediği kolaylıkla 
izlenebilmiştir. 
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2.2 Mann- Kendall Testi 

Mann- Kendall testi parametrik olmayan bir istatistik 
yöntemidir ve Kendall’ın Tau olarak bilinen testinin özel 
bir uygulamasıdır. Bu yöntem verilerin büyüklüğünden 
çok sıraları üzerine esastır (Karabulut ve Cosun, 
2009).  Bu trend analizi ile ayların mevsimlere ve 
mevsimlerin yıllık ortalama değerlere katkısını tespit 
etmek amacıyla aylık ve mevsimlik olarakta 
hazırlanmıştır. Bu yönteme göre sıralanmış 
(X1,  X2….Xn)  seriler, H0 hipotezine göre zamandan 
bağımsız ve benzer dağılmış rastgele değişkenlerdir. H1 
alternatif hipotezine göre ise 
(k≠j) ve n≥k, j (n, data kayıt uzunluğu) olmak üzere 
seride Xk ve Xj ardışık veri değerlerinin dağılımı benzer 
değildir. Yani seride lineer bir trend vardır 
(Kalaycı ve Kahya, 1998).  
 
Bu yöntem eksik verilerin olmasına izin verdiği ve 
verilerin belirli bir dağılıma uyma zorunluluğu aramadığı 
için kullanışlıdır (Kalaycı ve Kahya, 1998). Bu testin en 
önemli tarafı uygulanması kolay olması ve sıralar üzerine 
esas olarak serisel korelasyon etkisini yok etmiş 
olmasıdır (Partal, 2003). Buna yönelik olarak ortalama, 
maksimum ve minimum sıcaklık serilerinin olası gidiş 
bileşenini saptamak ve istatistiksel anlamda önemli bir 
artma ya da azalma eğiliminin olup olmadığını 
belirlemek amacı ile çalışma alanına ait sıcaklık 
verilerine Mann- Kendall trend analizleri uygulanmıştır 
 
3. Bulgular 
3.1 Lineer Trend Analizi  

3.1.1 Maksimum Sıcaklık 

Türkeş vd., (2002), yaptıkları çalışmada maksimum 
sıcaklıkların özellikle Türkiye’nin güney bölgelerinde 
artma eğilimi gösterdiğini belirtmişlerdir. Çalışma alanı 
da konumu gereği bu artma trendinin görülebileceği 
bölgede yer almaktadır. Maksimum sıcaklık değerlerinin 
1970–2017 dönemi boyunca istasyonların büyük bir 
çoğunluğunda artış göstermesi bu görüşü geçerli kılacak 
niteliktedir.  

Yıllık Maksimum yıllık sıcaklık için oluşturulan 
regresyon modeline göre çalışma periyodunu kapsayan 
47 yıllık süre zarfında istasyonlarda değişim artış 
yönünde gerçekleşmiştir. 1970-2017 periyodu boyunca 
2,58 °C  47y-1  gibi yüksek bir artış değeri ile Mersin 
birinci sırada yer almıştır. Silifke (1,40°C  43y-1  ), 
Erdemli (1,29 °C  47y-1),  Mut (1,26 °C  47y-1) ve 
Anamur (1,02 °C  47y-1 ) istasyonlarda da Benzer artışlar 
tespit edilmiştir (Tablo 2). 

 

 

Tablo 2. 1970-2017 Dönemi Maksimum Sıcaklıkların 
Trend Analizi 

 
Anamur  Erdemli Mersin Mut Silifke 

Ocak 1,15 0,68 1,01 1,47 0,66 

Şubat 2,31 3,19 3,47 3,49 2,68 

Mart 1,63 0,97 1,49 0,78 0,81 

Nisan -0,50 0,86 -0,44 1,32 0,61 

Mayıs 0,15 0,02 1,75 -0,14 0,72 

Haziran 0,42 2,27 3,80 0,78 2,64 

Temmuz 0,24 2,10 4,16 3,13 1,26 

Ağustos 1,41 2,48 4,85 1,16 2,06 

Eylül 0,96 0,15 2,94 2,59 0,43 

Ekim 1,39 1,29 3,65 -1,09 0,75 

Kasım 1,27 0,26 1,51 0,76 1,49 

Aralık 1,76 1,17 2,71 0,79 2,72 

YıllıkOrt 1,02 1,29 2,58 1,26 1,40 

İlkbahar 0,42 0,62 0,94 0,65 0,72 

Yaz 0,69 2,28 4,27 1,73 1,98 

Sonbahar 1,21 0,57 2,70 0,75 0,89 

Kış 1,74 1,68 2,40 1,92 2,02 
 

Çalışma alanında en yüksek maksimum sıcaklık artışları 
yaz mevsiminde, en düşük artışlar ise ilkbahar 
mevsiminde gerçekleşmiştir. Küçük de olsa azalma 
eğilimleri Anamur ve Mersin’de Nisan ayında 
gerçekleşirken, Mut istasyonunda Mayıs ve Ekim 
aylarında meydana gelmiştir (Tablo 2). Kış mevsimi 
bütün istasyonlarda sıcaklıklarda artış şeklinde kendini 
gösterirken, bu anlamda en belirgin artışlara Mersin, 
Silifke, Mut ve Anamur’da rastlanmıştır. İlkbahar 
mevsiminde istasyonlar arasında kayda değer bir artış 
görülmezken, Sonbaharda en yüksek artış Mersin’de 
olmuştur. Yaz mevsiminde ise genel anlamda çok 
belirgin artışlar yaşanırken en yüksek değerler Mersin ve 
Erdemli ’de meydana gelmiştir.  

3.1.2 Minimum Sıcaklık 

1970-2017 döneminde istasyonların birçoğunda 
minimum sıcaklık değerlerinde çok belirgin artışların 
olduğu görülmektedir. Sonuçlar, çalışma alanı ile ilgili 
daha önce yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. 
Minimum yıllık sıcaklık için oluşturulan regresyon 
modeline göre istasyonlar genel olarak artış yönünde bir 
eğilim göstermektedir. Çalışma süresi boyunca 7,60°C  
47y-1  gibi yüksek bir artış değeri ile Mut ilk sırada yer 
almıştır. Diğer yüksek artış eğilimlerine ise Anamur 
(6,87°C  47y-1) ve Mersin’de (6,80°C  47y-1) rastlanmıştır 
(Tablo 3). Yapılan çalışmada en yüksek minimum 
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sıcaklık artışları yaz mevsiminde, en düşük artışlar kış 
mevsiminde gerçekleşmiştir. İstasyonlardaki azalma 
eğilimleri kış mevsiminde Erdemli ve Silifke’de meydana 
gelmiştir (Tablo 3).  

Kış mevsimi bazı istasyonlarda sıcaklıklarda artış 
şeklinde kendini gösterirken, bu anlamda en belirgin 
artışlara Mersin ve Mut’ta rastlanmıştır. Ayrıca bu 
mevsimde Silifke ve Erdemli’de negatif yönlü azalma 
eğilimlerinin olduğu tespit edilmiştir. İlkbaharda en 
önemli artışlar Mersin, Mut ve Anamur’da 
gerçekleşmiştir.  Yaz mevsiminde genel olarak belirgin 
artışlar yaşanırken en yüksek değerler Mut, Mersin ve 
Anamur’da meydana gelmiştir. Sonbaharda ise en yüksek 
artışlar Mersin’de yaşanırken, Mut ve Anamur ise bu 
istasyonu takip etmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. 1970-2017 Dönemi Minimum Sıcaklıkların 
Trend Analizi 

 
Anamur Erdemli Mersin Mut Silifke 

Ocak -0,03 -1,02 2,24 1,14 -0,63 

Şubat 0,98 0,01 3,59 1,79 -0,08 

Mart 3,82 1,06 5,66 4,33 1,47 

Nisan 2,12 -0,40 3,73 3,72 0,68 

Mayıs 3,71 1,56 4,90 4,45 1,42 

Haziran 3,53 1,46 5,96 5,96 2,39 

Temmuz 4,70 2,56 5,92 7,46 2,54 

Ağustos 6,87 3,47 6,80 7,60 3,51 

Eylül 4,18 1,81 4,65 5,27 1,02 

Ekim 2,52 1,30 5,16 4,99 0,74 

Kasım 3,59 0,08 5,12 3,41 1,35 

Aralık 0,86 0,23 4,10 3,08 0,03 

YıllıkOrt 3,07 1,01 4,82 4,25 1,20 

İlkbahar 3,22 0,74 4,85 4,17 1,19 

Yaz 5,03 2,50 6,22 7,05 2,82 

Sonbahar 3,29 0,75 4,98 4,55 1,04 

Kış 0,61 -0,27 3,31 2,00 -0,23 
 

3.2 Mann- Kendall Trend Analizi  

Geçmişte doğal süreçlerin etkisiyle uzun periyodlar şeklinde 
sürekli ve genel bir değişim içerisinde olan dünya iklimi, 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların yerküre 
üzerindeki faaliyetlerinin artması neticesinde hızlı 
değişkenlik göstererek farklı bir karakter kazanmıştır 
(Karabulut ve Cosun, 2009). Türkeş ve ark. (2002), yıllık 
ortalama sıcaklık dizilerinin özellikle Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kentleşmenin yüksek 
olduğu istasyonlarda anlamlı ısınma eğilimleri gösterdiğini 
belirtmektedir. Bu olası gidiş bileşenlerini incelemek 

amacıyla çalışma alanın sıcaklık verilerine çeşitli parametrik 
olmayan yöntemler uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada 
yukardaki düşüncelerle benzer nitelikte sonuçlar 
göstermektedir. Çalışma alanında esasen uzun yıllık 
sıcaklıklarda gerçekleşen artışta en büyük etken minimum 
sıcaklıklarda görülen anlamlı artışlardır. Maksimum 
sıcaklıklarda ise daha zayıf bir artış eğilimi görülmüştür 

3.2.1 Maksimum Sıcaklık: 

Maksimum sıcaklıkların yıllık ortalama sıcaklık trendi 
incelendiğinde çalışma alanında yer alan tüm istasyonlarda 
%99 güven aralığında anlamlı artışlar gerçekleşmiştir (Tablo 
4 ve Şekil 2). Kış mevsiminde Erdemli ve Mersin 
istasyonlarında %99 güven aralığında anlamlı bir artış, Mut 
ve Anamur’da ise %95 güven aralığında anlamlı artışlar 
gerçekleşmiştir. Aralık ayında Mersin, Anamur ve Silifke; 
Ocak ayında Anamur ve Mersin istasyonlarında; Şubat 
ayında ise Erdemli Anamur, Mersin, Silifke’de 
maksimum sıcaklıklardaki anlamlı artışlar izlenmektedir 
(Tablo 4 ve Şekil 2). İlkbahar mevsiminde yıllık ortalama 
maksimum sıcaklıklarda istatistiksel yönden anlamlı 
olmayan artışlar gözlenmiştir. Yalnızca Mayıs ayında 
Anamur istasyonu için  %95 güven aralığında anlamlı 
artış gerçekleşmiştir (Tablo 4 ve Şekil 2). Yaz mevsimi, 
artışların en belirgin olduğu mevsim durumundadır.  

Tablo 4. Maksimum sıcaklıkların Mann-Kendall trend 
analizi sonuçları (** %95 ve *** %99, güven aralığında 
anlamlılık seviyesini göstermektedir) 

Aylar Anamur Erdemli Mersin Mut Silifke 

Ocak 2,21** 1,50 1,98** 1,43 1,28 

Şubat 3,15*** 3,30*** 3,32*** 2,16** 2,56*** 

Mart 2,31** 0,47 1,33 0,59 0,34 

Nisan 0,01 0,91 -0,27 0,80 0,47 

Mayıs 0,30 0,13 1,35 -0,09 0,74 

Haziran 1,07 2,04** 4,18*** 0,69 1,97** 

Temmuz 0,66 2,23** 5,72*** 2,65*** 1,16 

Ağustos 2,10** 3,18*** 5,57*** 1,05 2,22** 

Eylül 1,32 0,12 3,39*** 2,09** 0,44 

Ekim 1,86 1,43 3,33*** -0,88 0,77 

Kasım 1,43 0,60 1,79 0,35 1,29 

Aralık 2,76*** 1,11 2,99*** 0,65 2,97*** 

YıllıkOrt 2,83*** 3,53*** 5,76*** 3,18*** 3,43*** 

İlkbahar 0,51 1,06 1,74 0,42 1,07 

Yaz 1,39 3,19*** 6,21*** 2,60*** 2,43** 

Sonbahar 1,96** 1,31 4,13*** 1,30 1,15 

Kış 3,73*** 3,42*** 4,09*** 2,18** 3,10*** 
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Bu bakımdan en dikkate değer artış %99 güven aralığında 
artışlara rastlanılan Mersin, Erdemli ve Mut’ta izlenmiştir.  
Bu istasyonları %95 güven aralığında anlamlı artışların 
görüldüğü Silifke takip etmiştir. Haziran ayında Mersin, 
Erdemli ve Silifke’de artışlar anlamlı iken, Temmuz ayında 
Erdemli, Mut, Mersin’de; Ağustos ayında ise Mut istasyonu 
hariç diğer tüm istasyonlarda önemli artış trendleri 
gerçekleşmiştir. Sonbahar mevsiminde %99 güven 

aralığında Mersin istasyonunda önemli artış trendi, 
Anamur’da ise %95 güven aralığında artış trendi tespit 
edilmiştir. Eylül ayında Mersin ve Mut istasyonlarında 
önemli bir artış gerçekleşmiştir. Ekim ayında ise sadece 
Mersin’de %99 güven aralığında anlamlı artışlar 
gözlenmiştir. Mut istasyonunda Mayıs İle Ekim ayında ve 
Mersin’de Nisan ayında önemsiz azalışlar gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 2. Maksimum sıcaklıkların Mann-Kendall trend analizi sonuçları.

3.2.2 Minimum Sıcaklık 

Minimum sıcaklıklarda gerçekleşen artışlar, maksimum 
sıcaklıklardaki artışlara göre daha belirgindir. Tüm 
istasyonlarda yıllık minimum sıcaklık ortalamalarında artış 
trendi %99 güven aralığında istatistiksel açıdan önemlidir. 
Uzun yıllık ortalamalara göre en dikkat çekici artışlar (%99 
güven aralığında) Mersin, Anamur ve Mut’ta gerçekleşmiştir 
(Tablo 5 ve Şekil 3). Kış mevsiminde sadece Mersin’de %99 
güven aralığında minimum sıcaklık değerlerinde anlamlı 
artış trendleri gerçekleşmiştir. Diğer istasyonlarda gözlenen 
ısınma yada soğuma eğilimi istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir. Çalışma alanında kış mevsiminde Erdemli ve 
Silifke istasyonlarında önemsiz de olsa soğuma trendlerinin 
varlığı göze çarpmaktadır. Ocak ayında istatistiksel açıdan 
önemsiz de olsa Silifke ve Erdemli hariç diğer istasyonlarda 
ısınma eğilimi tespit edilmiştir. Aralık ayında Anamur’da 
önemsiz artış eğilimi varken, Mersin’de  %99 ve Mut’ta 
%95 güven aralığında anlamlı bir artış trendi tespit 
edilmiştir. Silifke’de ise önemsiz azalma trendlerinin varlığı 
dikkat çekmektedir. Şubat ayında yalnızca Mersin 
istasyonunda %99 güven aralığında anlamlı artma eğilimi 
meydana gelmiştir (Tablo 5). İlkbahar mevsiminde ise %99 
güven aralığında istatistiksel açıdan anlamlı sıcaklık 

350



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

değişimi Mersin, Anamur ve Mut’ta izlenmektedir. Ayrıca 
Silifke’de % 95 güven aralığında anlamlı artışlar meydana 
gelirken, Erdemli’de gerçekleşen artış istatistiksel açıdan 
anlamlılık göstermemektedir. Mart ayında bütün 
istasyonlarda ısınma trendi hâkimken, Mersin, Anamur ve 
Mut’ta %99 güven aralığında önemli artış trendi 
gerçekleşmiştir. Yine bu ayda Erdemli ve Silifke 
istasyonlarında anlamlı olmayan artışların olduğu tespit 
edilmiştir. Nisan ayında Anamur, Mersin ve Mut’ta %99 
güven aralığında önemli artış trendleri yaşanmıştır. 
Erdemli’de ise anlamlı olmayan hafif azalma eğilimleri 
belirlenmiştir. Mayıs ayında Mersin, Erdemli,  Anamur ve 
Mut’ta  %99 güven aralığında önemli artış trendlerinin 
olduğu tespit edilmiştir. Silifke istasyonunda ise önemsiz 
artış trendi gerçekleşmiştir (Tablo 5). Yaz mevsimi 
minimum sıcaklık değerlerindeki değişimin en belirgin 
hissedildiği dönemi oluşturmaktadır. Bu mevsimdeki 
artışların uzun yıllık ortalamalara katkısı oldukça büyüktür. 
Ayrıca yaz mevsimi çalışma alanında izlenen sıcaklık 
artışlarında en önemli faktör durumundadır. Alandaki 
istasyonların tamamında, %99 güven aralığında, oldukça 

dikkat çekici ve istatistiksel açıdan önemli artışlar 
gerçekleşmiştir. Haziran ayında Erdemli (%95 güven 
aralığında) ve diğer istasyonlarda  %99 güven aralığında 
anlamlı artışlar izlenmiştir. Temmuz ayında istasyonların 
tamamında %99 güven aralığında artış eğilimleri önemlidir. 
Ağustos ayındaki sıcaklık artışları ise daha belirgin olup, 
istasyonların tamamında önemli artış eğilimleri tespit 
edilmiştir (Tablo 5 ve Şekil 3).  

Sonbahar mevsiminde Mersin, Anamur ve Mut 
istasyonlarında çok kuvvetli ısınma eğilimi söz konusudur. 
Ancak Erdemli ve Silifke’de önemsiz artış eğilimi ortaya 
çıkmıştır. Eylül ayında Anamur, Mersin ve Mut’ta %99 
güven aralığında anlamlı artışlara rastlanırken, Erdemli’de  
%95 güven aralığında anlamlı artışlar gerçekleşmiştir. Ekim 
ayında Mersin, Anamur ve Mut’ta  %99 güven aralığında 
anlamlı artışlarla karşılaşılmaktadır. Aynı ayda Erdemli ve 
Silifke istasyonlarında ise anlamlı olmayan	 trend pozitif 
yönlüdür. Kasım ayında Mersin ve Anamur’da trend %99 
güven aralığında artış yönündeyken, Erdemli, Silifke ve 
Mut’ta önemsiz artışlar meydana gelmiştir (Tablo 5). 

Şekil 3. Minimum sıcaklıkların Mann-Kendall trend analizi sonuçlar
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Tablo 5. Minimum sıcaklıkların Mann-Kendall trend 
analizi sonuçları (** %95 ve *** %99, güven aralığında 
anlamlılık seviyesini göstermektedir). 

Aylar Anamur Erdemli Mersin Mut Silifke 

Ocak 0,41 -1,33 1,21 0,42 -0,68 

Şubat 0,77 -0,07 2,38** 1,16 -0,40 

Mart 3,51*** 0,94 4,37*** 3,11*** 1,00 

Nisan 3,12*** -0,29 4,13*** 3,76*** 1,57 

Mayıs 5,19*** 2,78*** 5,21*** 4,04*** 1,86 

Haziran 5,07*** 2,19** 5,45*** 5,08*** 3,41*** 

Temmuz 5,21*** 3,56*** 6,37*** 5,49*** 4,16*** 

Ağustos 6,91*** 4,01*** 6,67*** 5,46*** 5,28*** 

Eylül 5,11*** 2,41** 4,51*** 4,81*** 1,18 

Ekim 3,50*** 1,51 4,18*** 2,49*** 0,91 

Kasım 2,76*** 0,20 3,35*** 1,89 0,82 

Aralık 0,90 0,53 3,38*** 2,14** -0,11 

YıllıkOrt 6,56*** 2,59*** 6,97*** 5,83*** 2,68*** 

İlkbahar 4,35*** 1,25 6,04*** 5,14*** 2,38** 

Yaz 6,71*** 4,12*** 7,64*** 5,80*** 5,99*** 

Sonbahar 4,82*** 1,65 5,63*** 4,67*** 1,61 

Kış 1,81 -0,43 3,37*** 1,59 -0,23 
 

4. Sonuçlar 

Dinamik bir karaktere sahip olan İklim zamansal ve 
mekânsal ölçekte sürekli bir değişim içerisindedir 
(Karabulut vd., 2015). Küresel anlamda sıcaklıkların 
artması ve yağış paternlerindeki değişim olarak ifade 
edilen iklim değişikliği bazı bilim adamları tarafından 
kabul edilmektedir (Karabulut ve Cosun, 2009). Türkiye 
genel olarak kompleks bir iklim yapısına sahiptir. Bu 
nedenle, küresel ısınmaya bağlı olarak meydana 
gelebilecek olan iklim değişikliğinden oldukça fazla 
etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır (Karabulut 
vd., 2008). Türkiye’nin konum itibarıyla üç tarafının 
denizlerle çevrili, parçalanmış bir topoğrafyaya sahip 
olması, her bölgenin iklimdeki değişiklikten farklı 
biçimde etkileneceği ifade edilmektedir.  

Klimatik koşullarda gerçekleşen varyasyonlar 
hakkında fikir sahibi olmak amacıyla en önemli iklim 
parametrelerinden birisi olan sıcaklıkların yıllara göre 
değişimi izlenmektedir. Yapılan çalışmayla Erdemli ve 
çevresinde yer alan istasyonların zamansal sıcaklık eğilim 
ve değişimleri incelenmiş ve çıkan sonuçlar özetle 
şöyledir:  Lineer trend analizi sonuçlarına göre, çalışma 
alanında aylık ortalama maksimum ve minimum 
sıcaklıklarda birkaç istasyon dışında artışlar 
gerçekleşmiştir. Alandaki en yüksek artışlar ise 

Mersin’de gözlenmiştir. Mann- Kendall trend analizi 
sonuçlarına göre ise tüm istasyonlarda aylık ortalama 
maksimum sıcaklıkların ilkbahar mevsiminde 
gerçekleşen artışları istatistiksel olarak önemli değilken 
diğer mevsimlerde genel olarak anlamlı artışlara 
rastlanmaktadır. Minimum sıcaklıklardaki artışlar ise 
genel olarak istatistiksel açıdan önemlidir. 

 Gerek regresyon modeline gerekse Mann- Kendall 
trend analizine göre, genel olarak istasyonların 
tamamında Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları ve 
dolayısıyla yaz mevsimi, artışların en yüksek olduğu 
dönemi oluşturmaktadır. İstasyonlar arasında anlamlı 
artışların ise yaz mevsiminde olduğu tespit edilmiştir. 
Çıkan sonuçlar yaz mevsiminin uzun yıllar ortalama 
sıcaklıklarının istatistiksel açıdan anlamlı çıkmasında çok 
büyük bir orana sahip olduğunu göstermektedir. 
Şehirlerde radyasyon dengesindeki değişmeyle birlikte 
daha sıcak ortamlar oluşmaktadır. Böylece bu alanlarda 
kentsel ısı adaları meydana gelmektedir. Çalışma 
alanımızda da bu durumun örneklerini görmekteyiz. 

Çalışma alanında yer alan bazı istasyonlarda 
gözlemlenen minimum sıcaklıklardaki trendlerde sanayi 
tesislerinin de bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. 
Bakıldığında bu alanlarda atmosfere yüksek oranda SO2 
birikimi gerçekleşmektedir. SO2 gazı atmosferde 
bulutlanma miktarını artırmakta ve bulutların daha parlak 
gözükmelerine yol açmaktadır. Böylece bulutlar gündüz 
güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşma oranını azaltarak 
serin bir ortamın oluşmasına neden olurken, geceleri 
enerjiyi ortamda tutarak yüzeyin ısınmasına sebep 
olmaktadır (Kadıoğlu 1997). 
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Abstract 

Cultural tourism is very important for the introduction of value that exists in the region. Identification of potential value 
for Erdemli culture tourism resource and needs to be evaluated. Deep traces of nomads living in the region culture plays a 
guiding role in this context. In this study, the identification of hand woven by women who live in the culture and tourism, 
thereby contributing to the region's economic and cultural work that can be done to contribute to the socio-cultural 
development are discussed. Fabrics which have been in constant change and development together with the vital needs of 
the changing social, economic, emerged influenced by cultural and religious values. It builds bridges between the region's 
history and future of hand-woven production will help the development of the region evaluated in various ways. The study 
was limited of Erdemli  village located within district boundaries as field research. The scope of the study only hand-woven 
products of the nomadic women in this tent, carpet-rug-gunny sacks, saddle and girth were assessed. 

Keywords: Hand Weaving, Erdemli, Cultural Tourism, Nomad. 

 
 

ERDEMLİ YÖRÜK KADINLARINDA EL DOKUMACILIĞI VE BU GELENEĞİN 
TURİZME KAZANDIRILMASI 

 
Özet 

Kültür turizmi bir bölgenin var olan değerlerinin tanıtılması bakımından oldukça önemlidir. Erdemli ilçesinin kültür 
turizmi açısından potansiyel kaynak değerlerinin tespiti ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bölgede yaşayan Yörük 
kültürünün derin izleri bu bağlamda yol gösterici bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada söz konusu kültürün içinde yaşayan 
kadınlara ait el dokumalarının tespit edilmesi ve kültür turizmine kazandırılması ve böylelikle bölgenin ekonomik ve sosyo-
kültürel kalkınmasına katkı sağlaması için yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır. Değişen yaşamsal ihtiyaçlarla beraber 
sürekli olarak değişim ve gelişim göstermekte olan dokumalar, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini değerlerden etkilenerek 
ortaya çıkmıştır.  Bölgenin geçmişi ve geleceği arasında köprü kuran el üretimi dokumalar, çeşitli biçimlerde 
değerlendirilerek bölgenin kalkınmasına yardımcı olacaktır. Çalışma, araştırma sahası olarak Erdemli ilçe sınırları içinde 
bulunan köylerle sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında ise yalnızca bu bölgedeki Yörük kadınlarının el dokuma ürünleri 
olarak çadır, halı-kilim-çul, çuval, heybe ve kolan değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: El Dokumaları, Erdemli, Kültür Turizmi, Yörük.  
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1. Giriş 

İnsanların kendilerini, yaşadıkları dünyayı ve evreni 
anlamlandırma çabası, onları yaşam, edim ve ilişkiler 
hakkında soru sormaya yönlendirir. Bu soruların 
oluşturduğu inanç ve görüşler hem bireysel hem de 
toplumsal yaşamı yapılandırıp düzenleyen âdet, gelenek 
ve ritüelleri biçimlendirir. Bu biçimlenişin tümü ise 
kültürü oluşturur. Bu kültür, kuşaklar arası aktarım 
yoluyla yaşamayı sürdürür. 

Sahip olduğumuz kültürel miras, atalarımızın binlerce 
yıllık yaşam deneyiminin, aklının ve yaratıcılığının 
bugüne ulaşmayı başarmış kalıntılarıdır. Geçmişin 
izlerini taşıyan kültürel mirasımız, kimliğimizle, 
kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut olan ve olmayan 
varlıkların ve değerlerin tümüdür [10]. Bu mirasın 
korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda turizm, bu kültürel mirasın 
yaşama şansı bulabileceği alanlardan biridir.  

Turistik ürün çeşitlendirilmesinde, dünya markası 
yaratmada en etkili rolü kültürel miras oynamaktadır. 
Başka bir söyleyişle, talep yaratma, talep çeşitlendirme, 
turistik ürün yaratma ve ürün çeşitlendirmede kültürel 
turizm ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Turizm ve kültürel miraslarımızdan biri olan el 
sanatları ortak bir çalışmada olumlu sonuçlar 
doğurabilecek bir işbirliği potansiyeline sahiptir. Bu 
nedenle halkbilim çalışmalarının başlıca konularından 
birisi olan el sanatları, sosyal bilimcilerin üzerinde 
durduğu disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu bildiride 
Erdemli Yörük kadın üretimleri arasında yer alan el 
dokumalarının turizme kazandırılmasının gerekliliği ve 
yöntemleri üzerinde durulmuştur.  

2. Erdemli Yörükleri  

Geçimi tamamen hayvancılığa bağlı, kışı sahil veya 
ılıman iklimde, yazı yaylada geçiren topluluklara 
“Yörük” denir [3]. Yörüklük, ülkemizde sayıları ve 
toplam nüfusları hakkında hiçbir zaman kesin bilgilere 
sahip olmadığımız, günümüzde varlıkları giderek azalan, 
toprağa ve sabit bir konuta bağlı olmadan çadır hayatı 
yaşayan, üyeleri arasında akrabalık bağları olan, geçim 
kaynağını çoğunlukla hayvancılığın oluşturduğu göçebe 
ya da yarı göçebe olarak yaşayan toplulukların yaşama 
biçimidir. 

Yörüklerin sosyal yaşamı pek çok bakımdan 
geleneksel kültür öğelerini koruyan bir yapıya sahiptir. 
Bunun yanında son yıllarda hızlı bir sosyal ve kültürel 
değişim sürecinin yaşandığı da bir gerçektir. Bu süreç 
içinde sosyal ve kültürel içerikli birçok değerin, kurumun 
ve hayat tarzının kaybolduğu da görülmektedir. Ancak 

Yörükler, sosyal yaşamlarını düzenleyen birçok hususta 
yerleşiklere göre geleneklerine daha bağlı bir görünüm 
sergilemektedir. 

Yörüklerin bir başka özelliği de özgür yaşamlarıdır. 
Bu yaşam içerisinde kadınların da oldukça özgür 
oldukları görülür. Yörük yaşantısında kaçgöç yoktur. Fes, 
çarşaf, peçe bu yaşam biçimine hiç girmemiştir. Kadınlar 
tam anlamıyla pek çok konuda söz sahibidirler. Örneğin 
kız verileceğinde son söz kadındadır. Haremlik selamlık 
da bu yaşam biçiminin doğasına aykırıdır. İş zamanları 
dışında kadınlar, erkekler, çocuklar hep bir aradadır. 
Böyle zamanlarda türküler söylenir, fıkralar anlatılır, 
günlük sohbetler yapılır. Anlatılan fıkraların bir kısmı 
müstehcen içeriklidir ancak bu kimseyi rahatsız etmez. 
Yörüklerin inanç dünyaları da yalındır. Biçimselliğe ve 
ayrıntıya yer verilmez [8]. 

Yörüklerde çadırın yönetimi evin en yaşlı 
kadınındadır. Bu yaşam tarzında kadın evin ayakta 
kalmasını sağlayan, kilimi, çadırı, heybeyi dokuyan, 
hayvanlardan süt sağan, giysileri diken ve keçiden, 
koyundan kırkılan yünü, kılı temizleyip eğiren, boyayan 
ve çeşitli motiflere dönüştüren kişi olarak son derece 
önemli bir işleve sahiptir [7]. 

Yörükler, genel olarak kendi ihtiyacını kendi üreten 
bir yapıya sahiptir. Bunun dışında kalan ihtiyaçlarını ise 
yine kendi ürettiklerini satarak elde ettikleri gelirle satın 
almaktadırlar. Bu bağlamda eskiden Yörüklerin kendi 
kendine yeten bir ekonomik sistemlerinin olduğu 
söylenebilir. Ancak günümüzde değişen ihtiyaçlarla 
birlikte bu yaşam biçimi yeniden şekillenmek zorunda 
kalmıştır.  

Tarihi süreç içerisinde göçerlerin yerleşik hayata 
soğuk bakmalarına rağmen, giderek yerleşik hayata 
geçmek zorunda kaldıkları görülmektedir. Günümüzde 
göçerliği devam ettirenlerin sayısı oldukça azalmış 
durumdadır. Bu insanların yerleşik hayata geçmesinde 
otlakların kalmayışı, eskiden olduğu gibi hareket 
alanlarının geniş olmayışı ve giderek kısıtlanması, gün 
geçtikçe meraların ziraat amaçlı kullanılması, hayvanları 
besleme ve korumanın zorlaşması, hayvancılığın eskisi 
gibi karlı olmayışı ve riskinin artışı gibi nedenlerin etkili 
olduğu söylenebilir. Ayrıca köylere, şehirlere yerleşme 
arzusunun artması da önemli bir faktör olmuştur. Yine 
yerleşmeyi hızlandıran önemli nedenler arasında 
çocuklarını okutmak istemeleri, bir köye yerleştiklerinde 
köyün otlaklarından rahatça faydalanabilmeleri yer 
almaktadır. 

Anadolu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi 
Erdemli’de de konar-göçer hayattan yerleşik hayata 
geçen aşiretler mevcuttur. Bunlar; Ayaş, Bolacalı, 
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Boynuinceli, Cerrahlı, Karakeşli, Kemikli, Koçaş Tekeli 
ve Tırtar aşiretleridir. Bu aşiretlerin tamamı ekonomi,  
eğitim gibi sebepler başta olmak üzere çeşitli nedenlerden 
dolayı yerleşik hayata geçmiştir. Bu aşiretlerin genç 
üyeleri yerleşik hayata geçilmesinden duyulan 
memnuniyetlerini dile getirirken bir önceki kuşak, eski 
günlerine olan özlemlerinden bahsetmektedir. İlçede 
konar-göçer hayatı devam ettiren aşiret kalmamıştır [6]. 

Erdemli, Mersin iline bağlı, Mersin-Antalya karayolu 
üzerinde bulunan büyük bir ilçedir. Coğrafi açıdan dağlık 
olan ve nüfusunun büyük çoğunluğunun kendisini bir 
Yörük aşiretine dayandırdığı ilçede, tarım ve hayvancılık 
başlıca geçim kaynağıdır. Buna bağlı olarak yöre halkı 
yazın yaylaya çıkar, kışın sahile iner. Geçmiş yıllarda 
geniş ve yemyeşil otlaklarıyla, hayvanların beslenme 
alanı olan yaylalar, günümüzde yazlık sebze ve meyve 
tarımının yapıldığı merkezler olmuştur. Halk kültürü 
açısından bakıldığında zengin bir görünüm arz eden 
ilçede, göçebe yaşam biçimi halk kültürü ürünlerinde 
belirgin bir şekilde etkisini göstermektedir. Bu zengin 
kültür hazinesinin mutlaka kültür turizmine 
kazandırılması gerekmektedir. Böylelikle, hem milli ve 
manevi değerlerimiz yaşatılmış hem ilçe ekonomisine 
katkı sağlanmış olacaktır.  

İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Kıyı kesimlerinde 
turfanda sebzecilik yapılmaktadır. Rüzgâr olmayan 
kesimlerde ise muz yetiştirilmektedir. Turunçgil 
bahçelerinin büyük kısmı limonluktur. İlçenin iç 
kesimlerinde buğday ve arpa yetiştirilmektedir. Dağlık 
bölgelerde ise geçim kaynağı hayvancılıktır. Kıyı 
kesimlerinde balıkçılık yapılmaktadır. Köylerde el 
dokumacılığı ve sepet örücülüğü de önemini 
sürdürmektedir [3]. 

Erdemli, 1954 yılında idari yapıya kavuşmakla 
birlikte köklü bir tarihe sahip olan bir ilçedir. Bundan 
dolayı ilçe sınırları içerisinde farklı medeniyetlerin 
izlerini bulmak mümkündür. Siyasi ve coğrafi 
sebeplerden ötürü Osmanlı Dönemi’nde Silifke’ye, 
Cumhuriyet Dönemi’nde ise Mersin’e bağımlı kalan 
ilçede, kentleşme süreci henüz tamamlanmamıştır. Ancak 
gerek kırsal kesimlerde gerekse de yerleşik hayata geçişin 
yaşandığı ilçe merkezinde kayda değer bir kültürel 
birikim söz konusudur. İlçede uzun yıllar dış etkenlere 
kapalı yaşayan Yörüklerin demografik ve kültürel 
hâkimiyeti söz konusudur. Bu toplum yapısı sayesinde 
kültürel unsurlar uzun yıllar korunmuştur. Tarım ve 
hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu ilçede, 
sayıları ilçe nüfusuna oranla az olmakla birlikte Kürtler 
ve Tahtacılar gibi farklı etnik ve dinî gruplar da 
yaşamaktadır. Bu anlamda Erdemli çok kültürlülüğün 
örneklerinden birisidir [6]. 

İlçe halkı, milli ve manevi değerler ile gelenek ve 

göreneklerine bağlı, sosyal aktivitesi yüksek, günün 
çağdaş ve teknolojik yeniliklerine duyarlı ve açıktır. İlçe; 
tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri, tabiat güzellikleri 
açısından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Erdemli, 
yaz mevsiminde tarihi-turistik değerler ve uzun bir kıyı 
şeridiyle yerli ve yabancı turistleri çekmektedir. Bu 
hareketlilik ilçeye, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 
büyük canlılık kazandırmaktadır. 

 

3. Erdemli Yörük Kadınlarında El Dokumacılığı 

Yörükler, Anadolu’ya geldikleri tarihten itibaren 
göçebe bir yaşam sürdürmüş ve hayvancılıkla 
uğraşmışlardır. Yörüklerin temel geçim kaynakları 
hayvancılıktır ancak bunun yanında birçok ekonomik 
faaliyetleri de bulunmaktadır. Bu faaliyetler arasında 
dokumacılık, süt ve süt ürünleri üretimi, taşımacılık vb. 
yer [3]. 

Yörükler bakımını üstlendiği ve etinden, sütünden, 
derisinden yararlandığı hayvanlarının yünlerini, çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsellikteki eşyaları üretmek 
için kullanmaktadır. Az yer kaplayan ve hafif eşyalar 
üretilmesinden dolayı dokumacılık, sürekli bir yerden bir 
yere taşınan bu topluluklar için konargöçer hayatın 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Çoğu el sanatı, yüzyıllardan beri süregelen köklü bir 
geçmişe sahiptir. Yörüklerde, el sanatları bakımından 
büyük bir zenginlik görülmektedir. Yörükler arasında 
mevcut el sanatları ürünlerine bakıldığında, onların 
yaşamlarında, bu tür uğraşların bir boş zaman etkinliği 
olmanın ötesinde, son derece işlevsel olan sanatların 
gelişip var olduğu görülebilmektedir. Bu bağlamda, 
Yörüklerin belli başlı el sanatları göçer yaşamın temel 
ihtiyaçlarından olan “çadır, çul, çuval, heybe ve kolan” 
üretme etkinliğini içine alan dokumacılıktır. 

Yörükler genellikle kendi kıyafetini kendileri temin 
ederler. Kadınlar, hünerli başlarına kendi işledikleri oyalı 
yazmaları takarlar ve hemen hemen bütün kıyafetlerini 
kendileri dikerler. Endüstri tekniğinden uzakta yaşayan 
Yörüklerin, kendi kendine yeterli olmada başarılı olduğu 
alanlardan biri de kumaş üretimidir. Yörükler giysilerini 
diktikleri kumaşların yanında çarıklarını, çoraplarını da 
kendileri üretirler. Böylece başkalarına muhtaç olmadan 
yaşamlarını sürdürürler [9]. 

Yörükler, gerek çadırlarda gerekse diğer eşyalarında 
doğal olarak yetiştirdikleri hayvanların yününden 
yararlanmış, çul, çuval, kilim, heybe, kolan vb 
ürünlerinin yapımını kendi geleneksel yöntemleriyle 
gerçekleştirmişlerdir. Yaşamlarını kendilerinin yaptığı, 
kolay sökülüp kolay kurulan çadırların içinde 
sürdürmektedir. Bunlar, kıl çadır adı da verilen kara 
çadırlardır. Kara çadır, keçi kılından yapılmaktadır ve tek 
katlı, uzunca bir ev biçimindedir. 
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Yörükler çadır, çul, çuval vb. dokuma ürünlerini 
“ıstar” adı verilen tezgâhta yaparlar. Özellikle kadınlara 
has bir iş olan dokuma sanatı Yörüklerin geleneklerini, 
hayata bakışlarını, dünyayı algılayışlarını, yaşadıkları 
coğrafyanın, sahip oldukları tarihi dokunun özelliklerini 
yansıtması bağlamında çok değerlidir. Söz konusu 
dokuma ürünlerinde de beğenilerinin yansımaları olan 
çok çeşitli motifler kullanırlar. Köylere göre farklılıklar 
gösteren motif adlarından bazıları ise şöyledir: Kirmenli, 
dana gözü, su, çapraz, çifte yaybaşı, pıtırak, gözlü pıtırak, 
kıvrımlı pıtırak, elma, turunç, kaşıklık, tahril, sülük, 
kurbağa, yarım kurbağa, tabakalı deligöz, ala boncuk, 
eyer kaşı, karnıyarık, çubuk, bıçkır, yıldızlı, çam dalı, eli 
belinde, karı boşatan, sinek, şakka, sığır sidiği, kelebek 
vb. [K1, K2, K3, K4, K7, K8, K9, K10, K11,K13,K14]. 

Dokuma sanatı, Yörükler arasında usta-çırak ilişkisi 
içinde gelişmekte; bu ilişki ebeveyn ve çocuk arasında 
yaşanmaktadır. Dokuma işlerinde usta olan anne sahip 
olduğu bilgileri, yamacındaki kızına zaman içerisinde 
öğretmektedir. Motiflerinin bir kalıp halinde öğrenilmesi 
ve kuşaklar boyu devam ettirilebilmesi bu sayede 
mümkün olmaktadır. Çalışmamıza konu olan dokuma 
ürünlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

3.1. Çadır 

Günümüzde çadır dokumacılığı özel amaçlı üretimler 
dışında neredeyse bitmiş durumdadır. Erdemli Yörükleri, 
daha çok hazır olarak aldıkları mavi muşamba çadırları 
kullanmayı tercih eder hale gelmiştir.  

Yörük çadırı keçi kılından yapılır. Kıl keçisi kırkılır, 
taranır ve elde edilen kıl eğrilir ve burma yapılır. Daha 
sonra bu burmalar kollara takılır ve kirmenlerle eğrilir. 
Elde edilen ipler bükülür. Bükme işlemi iki ipin birbiri ile 
dolanıp kalınlaştırılmasıdır. Buna “goğşama” adı verilir. 
Kırkılan kıllar taranarak pisliklerinden arındırılır. 
Goğşanan ipler dokunarak çul haline getirilir. Bu çul bir 
ucundan yere, ağaç kazıklarla tutturulur, diğer ucundan 
da kuvvetlice asılarak bir kişi tarafından dövülür. Dört 
tarafının uzunluğu eşitlendikten sonra, çuvaldızla, yan 
yana getirilerek ve özel bir teknikle dikilir [5]. 

Keçi besleyen Yörükler, kıldan yapılmış çadırlarda, 
diğerleri ise keçeden yapılmış çadırlarda otururlar. Evi 
andıran Yörük çadırlarında, oturma, yatma ve yemek 
pişirme için bölümler vardır. Büyük çadırlarda, binek 
hayvanlarının bağlandığı bölümler de bulunabilir. Çadırın 
oturma bölümü, Yörük kilimleriyle döşenir, kenarlarda 
minderler bulunur. Çadırda, herkesin oturacağı yer 
bellidir. Yürüklerin kullandıkları çadırlar ve onların 
döşemeleri Türk sanatının gelişmesinde ve birçok mimarî 
yapının şekillenmesinde de ilham kaynağı olmuştur [5]. 

3.2. Halı-Kilim-Çul 

Yörükler, çadırda yaşadıkları süre içerisinde yer 
döşemesi olarak keçe kullanır. Yünden yapılan bu keçeler 

Yörüklerce Konya’dan hazır olarak alınmaktadır. Alınan 
keçeler çok renkli motiflerle süslü olup köşesinde ya keçe 
ustasının ya da keçeyi alanın adı yazılır. Yörüklerin çoğu 
sadece keçi beslediğinden koyunyününe sahip değildir. 
Fakat az sayıda Yörük’te rastlanan koyunların yünleri 
keçe alımında takas edilebilmektedir. Keçe, yere serilen 
bir çulun üzerine serilerek kirlenmekten korunur. 
Yörükler eşyaların üzerini örtmek veya yere sermek için 
çokça çula sahiptirler.  

Günümüzde Yörüklerin hazır dokuma, fabrika ürünü 
halılar satın aldıkları da gözlenmiştir. Özellikle yaylada 
manarın (yayla evi, peynir yapılan ve saklanan oda) 
içinde yere, bu halılar serilmektedir. 

Nakışlı kıl çul olarak adlandırılan dokuma çulun sağ 
kısmında “çifte yaybaşı” motifi, sol kısmında ise 
“kıvrımlı bıtırak” motifi kullanılır. Ortadaki çizgi 
şeklindeki motiflere ise “mutaf” denilmektedir. Bu çulun 
orta kısmı keçi kılından, motiflerin yer aldığı yan 
kısımlar ise yünden yapılmaktadır [K2, K3, K4, K5, K6, 
K12, K13, K14].  

Günümüzde dokumalar doğal yün yerine “orlon” adı 
verilen suni yünlerle yapılmaktadır. Doğal boyama 
tekniklerinin zahmetli ve masraflı olduğu için 
uygulanamaması ve bu bilgiye sahip kişilerin giderek 
azalmasıyla motifler hazır olarak alınan yünlerle 
dokunmaya başlanmıştır. 

3.3. Çuval 

Göç sırasında Yörüklerin en gösterişli ürünleri 
develerin üzerine iki taraflı yüklenen çuvallarıdır. 
Çuvalların çok renkli ve gösterişli olmasını sağlayan şey, 
çuvalların üzerindeki “yanış” adı verilen motiflerdir. 
Asırların verdiği birikimle üst düzey bir motif dünyası 
meydana getirmiş olan Yörükler, bu motiflerini özenle 
diktikleri çuvallarına da işlemektedirler. 

Erdemli Yörükleri arasında ala çuval, kıl çuval ve un 
çuvalı olmak üzere 3 farklı türde ve işlevde çuval 
bulunmaktadır. Bunların dışında bir de erzak, tuz vb. 
taşınan torbalar vardır. Çuvallar içerisine konulan 
eşyalara göre farklı renk, yün/ kıl ve desende 
dokunmaktadır. 

3.3.1. Kıl Çuval: Keçi kılından dokunan bu çuvallar, ala 
çuvala göre daha dayanıklı ve hacim bakımından biraz 
daha büyüktür. İçerisinde kap-kacak ve erzak taşınan bu 
çuvallar, ağırlık olarak en fazla yükün taşındığı 
çuvallardır [K8, K9, K10, K11]. 

Kıl çuvalların üzerinde genellikle motif 
bulunmamakta, atkılığı ve çözgülüğü kıldan 
oluşmaktadır. Çözgülüğe belli tinlerle konulacak renk 
çoğunlukla beyaz olur ve dikine bantlar halinde uzanır. 
Aynı şekilde argaçta da renkli ip kullanılırsa yatık bant 
halinde uzanır. Eğer kıl çuvallarda motif kullanılacaksa 
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basit olduğu için bıtırak, sinek, meneğ, şakka motifleri 
tercih edilir. Saman taşımada kullanılan kıl çuvalların 
daha büyük tiplerine ise “harar” denilmektedir [4]. 

3.3.2. Un Çuvalı: Rengi beyaz olduğu için “ak çuval” da 
denilen un çuvalı, koyunyününden yapılmaktadır. 
Motifsiz olan un çuvalının aralarından siyah iplikle nakış 
geçmektedir. Develerin yüklenmesi sırasında en son 
deveye çadır, ondan bir önceki deveye ise un çuvalları 
yüklenmektedir [K4, K5, K6, K7, K8, K9]. 

Kıl çuvalların aksine un çuvallarının atkılığı ve 
çözgülüğü yün veya pamuktur. Yaylaya çıkıldığında 
çuvalın altına yassı bir taş, üzerine de “yük çulu” denilen 
bir örtü konulur. Un çuvallarının kendine özgü bir motifi 
yoktur denilebilir. Diğer dokuma türlerinde olduğu gibi 
belli bir kalıp dâhilinde motifler tekrar edilmeyebilir. 
Çoğunlukla basit ve küçük ebatlı motifler tercih edilir. 
Bıtırak, sinek, şakka, meneğ, sığır sidiği motiflerini çuval 
üzerine serpiştirilmiş halde her zaman görmek 
mümkündür [4]. 

3.3.3. Ala Çuval:  Yörüklerin eşyalarının yer aldığı 
çuvallar, ala çuvallardır. Yaşam biçimleri dolayısıyla 
çeyiz kültürünün pek gelişemediği Yörüklerde, kızların 
en önemli çeyizleri rengârenk ve üzeri motiflerle 
süslenmiş olan ala çuvallardır. Ala çuvalın içerisine; tüm 
özel eşyalar, elbiseler, bezler, para ve ziynet eşyaları, 
misafir için ayrılan yorganlar konulmakta ve 
taşınmaktadır. Bir misafir geldiğinde yorganı, yastığı, 
battaniyesi ala çuvalda hazır bulunur. 

Ala çuvalların kenarındaki kulpları da farklı 
motiflerden olur. Genellikle bir çiftinde bıtırak, diğerinde 
kelebek motifleri kullanılır. Önüne kırmızı, beyaz keçe 
dikilir [K1, K2, K3, K4, K7, K8, K9, K10, 
K11,K13,K14]. 

3.3.4. Torba:  Düz dokuma teknikleri ile dokunmuş ve 
küçük boyutta tek parça halinde olan taşıma eşyasıdır. 
Torba, heybenin kullanıldığı yerlerde ama genellikle azık 
taşımak için ya da çadırın süslenmesinde kullanılır. 
Hayvanların saman ve yemleri de torbalar içerisine 
konularak taşınır, ancak saman torbası desensizdir. Torba 
sapından tutularak omuzda veya göğüs üzerine çapraz 
asılarak kullanılır. Torba sapları elde, birden fazla iplik 
grubu ile tek renk ya da birden fazla renk ve farklı 
teknikler ile örülür. Çadırda tuz torbası, kaşık torbası, 
iğlik (bir çeşit dikiş torbası) gibi amaçlarına göre değişik 
ölçülerde torbalar asılarak kullanılmaktadır [1]. 

3.4. Heybe 

Heybeler, çobanların içinde yiyecek taşıması, alış-
veriş merkezlerinden karşılanan ihtiyaçların eve 
getirilmesi, yerleşim yerine uzak olan pınarlardan alınıp 
kaplara konulan suyun taşınması gibi pek çok fonksiyonu 
olan ve bütün Yörüklerde vazgeçilmez bir dokuma 
türüdür.   

Heybenin işlevi sadece içine eşya konulup, taşınan 
dokuma değildir. Heybe aynı zamanda para gibi bir 
ödeme aracıdır [1]. Köylerde insanların birbirlerine 
borçlarını ödemek için kullandığı değiş- tokuş unsuru ya 
da düğünlerde hediyeleşme geleneğinde önemli bir eşya 
niteliği taşımaktadır [K1, K3, K4, K7, K8, K9, K10, 
K11,K13]. 

3.5. Kolan  

Yörükler, kolan adı verilen bağları çeşitli amaçlar 
doğrultusunda farklı kalınlıklarda dokuyarak kullanırlar. 
Kolan dokumalar hayvanlara yük bağlamada, çocuğu 
beşiğe veya sırta bağlamada, beşiği sırta almak için, sırtta 
taşınan dokuma eşyaların sap kısmında, çeşitli yük taşıma 
işlerinde kullanılmaktadır. Kullanım şekillerine göre 
çeşitlenmekte ve “bağcak”, “durmaş ipi” gibi isimler 
almaktadır [K1, K2, K3, K4, K7, K8, K9, K10, 
K11,K13,K14]. 

Bu dokuma, tabletler ile dokunabildiği gibi, saç 
örgüsü, üç ayaklı tezgâhlar ile birçok teknikte aynı amaca 
uygun olarak üretilmektedir. Kolan dokumaların 
hammaddesi genellikle Yörüklerde çok miktarda elde 
edilen ve kullanım alanı bulan kıl lifleridir. Desenli 
dokunabildikleri gibi boyuna çizgili de dokunabilirler [2]. 

Yörükler, bebeklerini çoğunlukla sırtlarına bağlayarak 
günlük işlerine devam ederler. Bebeklerin rahat ve 
korunaklı bir biçimde taşınabilmesi için kullanılan 
kolanlar da günümüzde çeşitli renklerdeki orlon iplerden 
dokunmaktadır.  

 

4. Değerlendirme 

Günümüzde turizm, küresel gelişmelerin getirdiği 
teknoloji, ulaşımda kolaylık, bilgiye hızlı ve çabuk erişim 
sayesinde, toplumların gelişmişliğine bağlı olarak bir 
ayrıcalık olmaktan çıkmış, konusu itibariyle 
çeşitlenmiştir. Turistler ve ziyaretçiler gidecekleri turistik 
yerleri farklı amaçlar doğrultusunda seçmektedir.  

Dünyadaki turizm anlayışı değişmeye başlamış, doğa 
ile bütünleşme, geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, 
kültürel temaslar, yaşam tarzı, inanç sistemleri, el 
sanatları alış-veriş ortamları, eğlence biçimleri ilgi çeker 
olmuştur. Her yerde olabilen standart, kimliksiz ürünler 
ve yerlere ilgi azalmakta, bu gibi yerler itici 
bulunmaktadır. 

İnsanlar eski medeniyetlerin ya da kültürlerin izlerini 
görmenin yanı sıra kendi kültürleri dışındaki yerel 
kültürlere de ilgi duymaya başlamışlardır. Doğa 
koşullarına bağlı kalmadan turizmi tüm yıla yaymak, 
turizme bir dinamizm kazandırmak, ülke kültürünü yerli 
ve yabancılara tanıtmak, korumak, geçmişe ve geleceğe 
sahip çıkmak için kültürel turizmin geliştirilmesi önemli 
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bir avantaj sağlamaktadır. Kültür mirasının turistik 
kullanımında koruma-kullanma arasındaki dengeyi 
sağlamak oldukça önemlidir. 

Kültürel ve toplumsal ürünler, nesilden nesile oluşan 
ve kendine has özellikleriyle benzersiz sosyal ürünlerdir. 
Tüm bu nedenlerden dolayı turizmin hangi türü olursa 
olsun, sosyal, toplumsal ve kültürel kimliğin korunması 
ve sürdürülebilirliği, doğal, tarihi, kültürel tüm 
kaynakların korunması anlayışı ile ele alınmalıdır. 

Yörüklerin yaşamına el sanatları açısından 
bakıldığında, dokumacılığın eskisi kadar yapılamadığı, 
dokuma kültürünün giderek yerini hazır ürünlere bıraktığı 
gözlenmektedir. Bölgeye özgü doğal ve kültürel mirasın, 
geleneklerin kültürel turizm kaynağı olarak 
kullanılmasını sağlamak gerekmektedir.	Maddi kültürün 
bir parçası olan bu ürünlerin de kullanılan hammadde, 
araç, gereç, yayılma alanları, dokuma teknikleri, 
kullanılan renk ve motifler gibi açılardan incelenmesi 
gerekmektedir. 

Sürdürülebilir kültür turizmi uygulamaları ve gelişimi 
için bazı temel ilkelerin ortaya konması, incelenmesi, 
turizm planlamalarına eklenmesi gerekmektedir. 

Maddi-manevi kültürel değerler, turizm yoluyla 
maddi değer kazanır. Kültürel turizmin kendisi bir 
propaganda ve reklâm aracıdır. Öncelikle, Kültürel 
turizmin mevsimlik olma özelliği yoktur. Yıl boyu 
sürdürülebilir bir yapıdadır.  

Kültür turizminin birinci amacı kültürel varlıkları 
korumak olmalıdır. Söz dokusu el dokumaları bölgenin 
yerel ve ulusal bağlamda tanıtımı açısından oldukça 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Ancak turizm alanında el sanatlarından sağlanan 
gelirlerinin artırılması ve sürdürülebilir olması için yerel 
halk, devlet kurumları ve özel kuruluşlar, üniversiteler, 
yerel yönetimler, işyerleri kültür turizminin geliştirilmesi 

sürecinin içinde yer almalı ve işbirliği içinde çalışmalıdır. 
Kültür turizmi, toplumun her kesimine yarar sağlamalıdır. 

Aynı zamanda merkezi ya da yerel yönetimin, el 
sanatları alanında örgün ve yaygın eğitime kaynak ayırıp, 
üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek 
alarak bu bölgedeki halkı, turizm ve el sanatları 
konularında eğitmeleri, çeşitli projelere yönlendirmeleri, 
aynı zamanda da finansal olarak desteklemeleri 
gerekmektedir. 

El dokumalarında kullanılan motifler modernize 
edilerek günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, yine el 
yapımı çanta, kişisel ya da dekoratif aksesuar, ev eşyası 
vb. amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Bu dokuma 
ürünlerin, fuar alanlarında stant açılarak tanıtımı ve 
pazarlanması mümkün olabilir. 

Fuar alanları dışında gerek ilçede, gerek ilçenin bağlı 
bulunduğu şehir merkezinde ve diğer illerde 
pazarlanabilecek yerler kurulabilir. Günümüzde de 
gittikçe yaygınlaşan ve devlet politikalarıyla desteklenen 
kadın üretici pazarları bu amaç doğrultusunda 
kullanılabilecek bir mekân gibi görünmektedir. 

Ürünlerin satışı, hem üretici olarak Yörük kadınlarına, 
hem pazarlayan kişilere istihdam yaratmaya katkı 
sağlayacaktır. Böylelikle Yörük kadınının işgücü olarak 
bölge ekonomisine de yararı olacaktır.  

Çeşitli el dokumaları aracılığıyla yapılacak kültür 
tanıtımı sayesinde bölgeye turistlerin de ilgi duymaları 
sağlanacak, bölgede var olan deniz ve yayla turizmleri de 
biraz daha canlanacaktır.  

Yörük el dokuma sanatında kullanılan motifler ve bu 
motiflerin sembolik ifadeleri özelinde yeni araştırmaların 
yapılması, yine bu motiflerin günümüz estetik ve sanat 
anlayışıyla yeniden yorumlanarak yeni sanat eserlerinde 
kullanılması, Yörük kültürü ve sanatının tanıtılmasına ve 
devamına da büyük katkısı olacaktır. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of sanding and crossing on the surface roughness of the lemon tree 
(Citrus) wood. The lemon tree was cut with a circular saw blade in the radial and tangential directions, and the test 
specimens were sanded with sandpaper numbers 60, 80, 100 and 150 respectively. The surface roughness parameter values 
of the test specimens were measured according to ISO 4287 standard. As a result, it has been determined that the surface 
roughness values are improved due to the increase of the number of grinding on both radial and tangential directions. It has 
been found that this improvement in surface quality is greater in the tangential direction than in the radial direction. 

 
Keywords: Lemon tree, Surface roughness, Sanding, radial and tangential section 
 
 

Erdemli’ de Yetişen Limon Ağacının (Citrus) Yüzey Kalitesi Üzerine Zımparalama 
ve Kesiş Yönü Etkisinin Araştırılması  

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Limon ağacı (Citrus ) odununun yüzey pürüzlülüğü üzerine zımparalama ve kesiş yönünün etkisini 
araştırmak olacaktır. Limon ağacı odunu radyal ve teğet yönde daire testere ile kesilmiş ve test numuneleri sırasıyla 60, 80, 
100 ve 150 numaralı zımpara ile zımparalama işlemi uygulanmıştır. Test numunelerinin yüzey pürüzlülük parametre 
değerleri ISO 4287 standardına göre ölçülmüştür. Sonuç olarak hem radyal hem de teğet yönde zımpara numarasının 
artmasına bağlı olarak yüzey pürüzlülük değerlerinin iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Yüzey kalitesindeki bu gelişmenin 
radyal yöne kıyasla teğet yönde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Limon ağacı, Yüzey pürüzlülüğü, Zımparalama, Radyal ve teğet kesit 

 

1. Giriş 

Limon ağacının orijinal adı Citrus limonum olmakla 
birlikte ana vatanı Hindistan ve bazı uzak doğu 
ülkeleridir. Limon ağacı ılıman olan birçok iklim 
bölgelerinde ve ülkemizde ise Ege ile özellikle Akdeniz 
bölgelerinde yetiştirilmektedir [URL-1]. 

 Turunçgillere ait olan Sedefotugiller familyasındandır. 
Boyu 3-6 m. olabilen, kışın yapraklarını dökmeyen bir 
ağaçtır. Gövde ve dal kabukları koyu gri, yaprakları açık 
yeşil renkli almaşık dizili, elips şeklinde, iri, derimsi 
dokuya sahip olup sivri uçludur [URL-1]. 

Limon ağacı bulnduğu çevreye hem güzel bir renk hem 
de güzel bir koku salar. İklimin sıcak olduğu yerlerde 
limon ağacı yıl boyunca çiçek açabilmektedir. Oval 
şekilli olan açık sarı renkli meyvesi tüketilir. Hem 
meyvesi hem de odunu kullanılabilmektedir. Limon 

ağacının meyve suyu leke çıkarmada, çilleri hafifletmek 
için bazı yüz temizleyici kremlere de eklenmektedir. 
Kabuktan elde edilen yağlar ise sabun, şampuan, deterjan, 
parfüm ve kolonya yapımı ile mobilya cilalarında 
kullanılmaktadır. Kurutulmuş limon kabukları ise sığır 
beslemede, ağacın dalları ile birlikte hoş kokulu 
yaprakları çıra olarak yakılabilmektedir. Limon ağacı 
odunu kolay oyulabilmesi sebebi ile oyuncak, satranç, 
kaşık ve diğer ahşap eşya yapımları gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır. Limon ağcı mobilya sektöründe de 
masif ya da kaplama olarak kullanılmaktadır. 

Ağaç malzemenin işlenmesi esnasında yüzey yapısı 
birçok işlemi etkilemektedir. Ağaç malzeme üzerine 
tutkallama, vernik, cila ve yapılacak uygulamaların 
kolaylığını, ürün sınıfı, ağacın kalitesi ve yüzey 
özellikleri etkilemektedir. Ağaç malzemenin yapısına 
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göre yüzey pürüzlülükleri de değişmektedir [2]. Yüzey 
pürüzlülüğü, ağaç malzemenin yüzeyinde meydana gelen 
milimikron boyutlarında ölçülen küçük ve periyodik bir 
şekilde tekrarlanması ile oluşan düzensiz yapıya 
denilmektedir [3,4]. Bu nedenle yüzey özelliklerinin iyi 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı limon 
ağacı odununun yüzey pürüzlülüğü üzerine zımparalama 
ve kesiş yönünün etkisini araştırmak olacaktır. 

 
 

2. Materyal ve Metot  

2.1 Materyal  
Limon ağacı (Citrus) odunu daire testere kullanılarak 

radyal (R) ve teğet (T) yönde olmak üzere kesilerek test 
numuneleri elde edilmiştir. 

2.2 Metot 
Numuneler zımpara yapılmadan önce klimatize edilmiş 

ve 20˚C ± 2 sıcaklık ve % 65 ± 5 bağıl nem koşullarına 
maruz bırakılmıştır. Limon ağacının zımparalama işlemini 
gerçekleştirmek için 60, 80, 100 ve 150 numaralı Grand 
(Asia Abrasive Industry) marka zımparalar kullanılmıştır. 
Zımparalama işlemi dekor zımpara mala oynar başlıklı el 
zımpara makinası kullanılarak yapılmıştır. 

Zımparalama işlemi uygulanan test numunelerin yüzey 
pürüzlülük değerleri ISO 4287 standardına göre MarSurf M 
300 markalı yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı kullanılarak 
ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülüğü, aşağı-yukarı hareket 
etmek suretiyle 5µm çaplı elmas uçlu tarama iğnesi yardımı 
ile numune yüzeyinde bulunan boşluk ve tepe nokta 
profillerinin çıkarılması yöntemi ile ölçülmektedir.  

Test numunelerinin ölçümlerinde yüzeyde var olan 
pürüzlülüklerin profil çıkıntı ve girintileri arasında kalan 
merkez çizgisi ortalama pürüzlülük değerleri Ra, on nokta 
pürüzlülüğü Rz ve en büyük pürüzlülük değeri (Rmax) 
değerleri ölçülmüştür. Oda sıcaklığında yapılan ölçümler 
için sınır dalga boyu λc = 2.5 mm, tarama uzunluğu 12.5 
mm, ölçme hızı 0,5 mm/sn, olarak belirlenmiştir. 
Numunelere ait her bir parametre için 4 ölçüm yapılmış ve 
bu ölçüm10 kez tekrarlanarak toplamda 40 ölçüm 
yapılmıştır. Test numunelerine uygulanan zımparalara 
aitzımpara numarası ve numune kesiş yönü Tablo 1’ de 
verilmiştir 

 
Tablo 1.Test Örneklerine Uygulanan Zımpara numarası ve Kesiş Yönü 

 
Yüzey pürüzlülüğüne ait deney parametreleri Tablo 2’ de 

verilmiştir. 
 

Tablo 2. Deney Parametreleri 

 Yüzey parametreleri 

Kontrol 

Ra Rz Rmax 
Z-60 
Z-80 
Z-100 
Z-150 
 
Yüzey pürüzlülüğü ölçüm parametreleri Şekil 1’ de 

verilen Marsurf M300 ölçüm cihazı ile yapılmıştır.  
     

 
Şekil 1. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı 

3. Bulgular ve Tartışma 
Limon ağacı teğet yönde yapılan ölçümlerde elde edilen 

Ra, Rz ve Rmax yüzey parametrelerine ait ortalama yüzey 
pürüzlülüğü değerleri ve standart sapma değerleri Tablo 3’ 
de verilmiştir 

 
Tablo 3. Yüzey pürüzlülüğü parametreleri ve standart sapma verileri 

Yüzey parametreleri Ra Rz Rmax 
Kontrol 7,37 (0,47)* 43,5 (4,04) 51,7 (2,90) 

Z-60 4,67 (0,11) 29,2 (1,82) 40,5 (3,89) 
Z-80 3,61 (0,18) 19,6 (1,01) 24,9 (1,37) 

Z-100 3,02 (0,05) 21,7 (0,98) 23,9 (1,24) 
Z-150 1,75 (0,14) 10,8 (0,59) 13,9 (0,99) 

*Parantez içindeki değerler standart sapma değerlerini 
göstermektedir 

 
Teğet yöndeki test numuneleri 60, 80, 100 ve 150 

numaralı zımparalarla zımparalama işlemine maruz 
bırakılmış ve yüzey pürüzlülük parametreleri belirlenmiştir. 
Teğet yön kontrol numunesinin ortalama Ra değeri 7,37 
µm, Rz 43,52 µm ve Rmax 51,7 µm bulunmuştur. Z-60 test 
numuneleri için Ra değeri 4,67 µm, Rz 29,2 µm ve Rmax 
ise 40,50 µm, Z-80 numuneleri için Ra değeri 3,61 µm, Rz 
19,60 µm ve Rmax 24,9 µm, Z-100 numuneleri için Ra 
değeri 3,02 µm, Rz 21,70 µm ve Rmax 23,90 µm ve Z-150 
numuneleri için Ra değeri 1,75 µm, Rz 10,80 µm ve Rmax 
ise 13,90 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). 

 

Örnek No 
Kesiş Yönü ve Zımpara No 
Teğet Radyal 

Kontrol 0 0 
Z-60 60 60 
Z-80 80 80 
Z-100 100 100 
Z-150 150 150 
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Şekil 2. Yüzey Pürüzlülüğü parametre ölçüm değerleri 

Tablo 4 . Radyal yön yüzey pürüzlülüğü parametreleri ve standart 
sapma verileri 

 
Radyal yönde kesilmiş limon ağacına ait yüzey 

parametre değerleri tespit edilmiştir. Radyal yön kontrol 
numuneleri için ortalama Ra değeri 7,34 µm, Rz 443,1 µm 
ve Rmax 56,7 µm olarak belirlenmiştir., Z-60 numuneleri 
için Ra 4,83 µm, Rz 29,2 µm ve Rmax 37,5 µm, Z-80 
numuneleri için Ra 3,60 µm, Rz 26,6 µm ve Rmax 34,5 
µm, Z-100 numuneleri için Ra 2,90 µm, Rz 19,4 µm ve 
Rmax 23,5 µm ve Z-150 numuneleri için Ra 1,85 µm, Rz 
13,3 µm ve Rmax 17,2 olarak tespit edilmiştir (Şekil 3). 

 

 
 
Şekil 3. Yüzey Pürüzlülüğü parametreleri ölçüm değerleri 

 
Limon ağacı odunu yüzey pürüzlülüğü ölçüm 

değerlerinde elde edilen verilere göre zımpara numarasının 
artmasına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü özellikleri 
azalmıştır. Literatür çalışmalarında da benzer sonuçlar 
bulunmuştur [5].  Teğet yön radyal yönde kesilen test 
numunelerine göre daha düzgün yüzey özellikleri 
göstermiştir. Teğet yöndeki ölçümlerin radyal yönde 
kesilmiş numunelere göre daha düzgün yüzeyler vermesi 
odun yüzey yapısının ve yüzey yapı büyüklüklerinin farklı 
olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Yalçın Örs ve ark., Brad J. Schoenfeld ve ark. yaptıkları 
çalışmada zımpara numarasının artmasına bağlı olarak 
yüzey pürüzlülüğünün olumlu etkilenerek azaldığını 
bildirmişlerdir [6,7,8]. 

Söğütlü [9] tarafından yapılan çalışmalar ile 
karşılaştırıldığında sonuçların limon ağacı çalışması ile 
uyumlu olduğu belirlenmiştir. Zımpara numarası belirli bir 
alandaki tanecik sayısı ile ilgili olup, küçük numaralı 
zımparalarda tanecik sayısı daha büyük ve sayısı az iken 
büyük numaralı zımparalarda tanecik sayısı daha küçük ve 
sayı daha fazladır. İri hacimde olan aşındırıcılar yani küçük 
numaraya sahip zımparalar yüzeyde çizikler meydan 
getirmekte ve aşındırma yapmaktadır. Küçük taneli olması 
sebebiyle büyük numaralı zımpara sınıfındaki zımparalar ile 
muamele edilen malzeme yüzeylerinde aşınma miktarı 
azalmaktadır. Bu yüzden de çok derin yüzey pürüzlülükleri 
oluşmamaktadır. Sönmez ve ark. [10] ile Efe ve ark. [11] 
tarafından yapılan çalışmalarda küçük kum taneli büyük 
numaralı zımparaların, büyük taneli küçük numaralı 
zımparalara göre, yüzey pürüzlülüğü açısından avantaj 
sağladığı literatürle uyumludur [12]. Limon ağacı odunu, 
teğet ve radyal yönde kesilmiş test örneklerine ait yüzey 
pürüzlülük profilleri Şekil 4 ve Şekil 5’ te verilmiştir. 

 
Şekil 4. Teğet Yön Yüzey Pürüzlülüğü Profili 

 

 
Şekil 5. Radyal Yön Yüzey Pürüzlülüğü Profili 

 
4. Sonuçlar 
 
Elde edilen sonuçlara göre: 
• Kontrol numunesine kıyasla teğet yönde zımparalama 

işlemi uygulanan numunelerin radyal yöndeki numunelere 
göre yüzey pürüzlülük değerlerinin daha olumlu etkilendiği 
belirlenmiştir. 

• Yüzey pürüzlülüğünde iyileşmeler zımpara 
numarasının artmasına bağlı olarak iyileşmiştir.  

• Yüzey pürüzlülüğü değerleri için en olumlu değerler 
teğet yönde Z-150 test numunelerinde Ra 1.75 µm, Rz 10,8 
µm ve 13,9 µm olarak elde edilirken, radyal yönde de en iyi 
yüzey pürüzlülüğü değerleri Z-150 test numunelerinde Ra 
1.85 µm, Rz 13,3 µm ve 17,2 µm olarak tespit edilmiştir..  
• Ra, Rz ve Rmax yüzey pürüzlülük parametre değerleri 
iyileşme yüzde oranları radyal yöne kıyasla teğet yönde 
(%5,7, %23,1 ve %23,7 µm ) daha fazla elde edilmiştir. 

Yüzey 
parametreleri Ra Rz Rmax 

Kontrol 7,34 (0,65) 43,1 (4,04) 56,7 (5,64) 
Z-60 4,83 (0,18) 29,2 (2,93) 37,5 (2,36) 
Z-80 3,60 (0,27) 26,6 (2,13) 34,5 (3,18) 
Z-100 2,90 (0,15) 19,4 (1,86) 23,5 (2,22) 
Z-150 1,85 (0,11) 13,3 (1,01) 17,2(0,98) 
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Abstract 

Of the most important natural disasters directly affecting human life flood disaster takes the lead. The correct analysis of 
these events resulting in the loss of life and property is crucial to the reduce the loss to the least  in its repetition. This context 
Erdemli city center, which has experienced flood disaster many times in its history, came up against  a similar situation in 
2012, shows that adequate precautions hadn’t been taken. 

In this study, a meteorological analysis of the flood disaster has been carried out by using daily and hourly precipitation 
data taken from the General Directorate of Meteorology (MGM  in Turkish acronym)  and HYSPLIT Model.  

Finally, the basin characteristics of the rivers has been determined and its relation with flood disasters has been 
established by creating a digital elevation model (DEM) over a 1 / 25.000 scale topography map of the region. According to 
HYSPLIT model; it has been understood that the air mass responsible for maximum precipitation is an unstable marine polar 
(mPu) air mass dominating in the Mediterranean climate zone in winter. The total daily precipitation reached a maximum 
level on November 9th, 2012, exceeding 99 mm in per m2.  In addition, the structural features of the basins and their 
lithological structures have also been found out the to be other factors that increased the effectiveness of flood disaster. 
Keywords: Erdemli, Flood Disaster, HYSPLIT Model, Geographical Analysis. 

 

Erdemli’de 9 Kasım 2012’de Meydana Gelen Sel Felaketi: Sebepleri ve Sonuçları 
Özet 

İnsanoğlunun yaşamına doğrudan etki eden doğa kaynaklı afetlerin başında sel felaketi gelmektedir. Can ve mal kaybına 
yol açan bu olayların analizlerinin doğru yapılması, bir sonraki tekrarında zararların en aza indirgenebilmesi için çok 
önemlidir. Bu bağlamda tarihinde pek çok kez sel felaketi yaşayan Erdemli kent merkezinin Kasım 2012’de  benzer şekilde 
bir durumla karşı karşıya kalması, yeterince gerekli önlemlerin alınmadığını göstermektedir.  

Yapılan bu çalışmada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan günlük ve saatlik yağış verileri ve HYSPLIT Modeli 
kullanılarak meydana gelen sel felaketinin meteorolojik analizi yapılmıştır. 

 Son olarak bölgenin 1/25.000 ölçekli topografya haritası üzerinden bir sayısal yükseklik modeli (SYM) üretilerek 
akarsuların havza özellikleri belirlenmiş ve sel felaketi ile ilişkisi kurulmuştur. HYSPLIT modeline göre; maksimum 
yağıştan sorumlu hava kütlesinin Akdeniz İklim kuşağında kışın egemen olan kararsız denizel polar (mPu) bir hava kütlesi 
olduğu anlaşılmıştır. Günlük toplam yağışların ise 9 Kasım 2012’de m2’ye 99 mm’yi geçerek maksimum düzeye ulaştığı 
görülmüştür. Ayrıca havzaların şekilsel özellikleri ve litolojik yapısının da sel felaketinin etkisini arttırıcı diğer etmenler 
olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, Sel Felaketi, HYSPLIT Modeli, Coğrafi Analiz. 

 

1. Giriş 

İnsanoğlunun yaşamını derinden etkileyen doğa kaynaklı 
afetlerin başında gelen sel veya taşkınlar; sağanak 
yağışlar veya ani sıcaklık yükselmelerine bağlı kar ve buz 
erimeleri sonucunda akarsu yatağında toplanan bol 
miktardaki suyun normal yatağından taşarak sel yatağı 
denilen daha geniş bir alana yayılması ile oluşur 
(Karabulut vd., 2007; Topuz ve Karabulut, 2017).  
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de her yıl sel ve taşkın 
afetleri yaşanmakta; ve yaşanan bu olaylar ciddi can ve 
mal kaybına neden olmaktadır (Koçman vd., 1996; Sezer, 

1997). Özcan (2006)’ya göre; Türkiye’de sellerin 
mevsimsel dağılışı %51’i ilkbahar sonları ve yaz 
başlarında yaşanırken, geriye kalanın çok büyük bir kısmı 
kış, çok az bir kısmı da sonbahar aylarında görülmekte 
olup sel olayının en fazla görüldüğü bölgeler ise, sırasıyla 
Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgeleridir. Sellerin 
%52’si bu bölgelerde oluşurken, %48’i diğer bölgelerde 
meydana gelmektedir. 
Akarsu havzalarının yatak kapasiteleriyle taşıyamayacağı 
oranda yağış alması neticesinde meydana gelen seller, 
klimatik ve jeomorfolojik faktörlerin birlikte ortaya 
çıkardıkları bir durum olup yanlış arazi kullanımı ile 
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birleşerek ciddi can ve mal kaybına neden olan bir afete 
dönüşmektedir (Koçman vd., 1996; Karabulut vd., 2007; 
Turgu vd., 2017).   
Sel felaketine neden olan meteorolojik faktörler global ve 
bölgesel ölçekli diğer büyük boyutlu olaylarla yakından 
ilgilidir (Türkeş, 2010). Atmosferik nem varlığı ve nem 
transferini sağlayan büyük ölçekli taşınım yollarının 
konumu; mevsimsel frekansları, tipik lokasyonları ve 
nemi taşıyan sistemin sürekliliği; iklimin mevsimsel 
değişikliği, yüzeysel akışı etkileyen zemin koşulları, 
antesedan toprak nem durumu ve kar örtüsü bu süreçleri 
etkilerken (Cook and Doornkamp, 1990; Karabulut vd., 
2007); Sezer (1997)’e göre; güneş lekeleri ile yağış artışı 
yakından ilişkilidir.  
Geçmişte pek çok kez özellikle Kasım ve Aralık 
aylarında) sel ve taşkın afetine maruz kalan Erdemli’nin 
idari yapı olarak bağlı bulunduğu Mersin’de de sık sık sel 
ve taşkın afetleri yaşanmaktadır. Geçtiğimiz 40 yılda 
Mersin’de  3 büyük sel ve taşkın afeti olmuştur (Bilici ve 
Everest, 2017). Bunlardan birincisi; 1 Aralık 1983 
tarihinde görülen taşkındır.  Bu taşkında iki kişi ölmüş, 
onlarca hektar tarım alanı su altında kalmış ve 
milyarlarca TL’lik zarar meydana gelmiştir (DSİ, 1998; 
Karabulut vd., 2007). İkincisi; 20 Kasım-9 Aralık 2001 
tarihleri arasında meydana gelen sel ve taşkın afeti olup, 
90 trilyon TL hasara neden olmuştur. 54 ev, 6 işyeri 
kullanılamaz hale gelmiş; 3432 ev, 692 işyeri, 47 resmi 
bina ve cami ile şehirdeki yol ve kaldırımlar hasar 
görmüştür (Dinç, 2001). Şehrin dışında ise 33 köyde 
1985 çiftçi ailesinin 12.155 da arazisi selden zarar 
görmüştür (DSİ, 2002). Özellikle seracılığın yaygın 
olduğu inceleme alanında turunçgil bahçeleri, seralar ve 
birçok tarım arazisi sular altında kalmış, sel sularının yol, 
elektrik ve telefon hatlarını tahrip etmesi sonucu iş 
kollarında üretim durmuş, ticari yaşam, eğitim ve iletişim 
aksamış, birçok konut sular altında kalmıştır (Karabulut 
vd., 2007). Üçüncü sel ve taşkın afeti ise; 21 -31 Aralık 
2016 tarihleri arasında meydana gelmiş olup Mersin İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre 
toplamda 116.073.573 TL maddi hasara neden olmuştur. 
56 köy, 2472 çiftçi, 136.604 da arazi, 1.083 tonluk 
depolama alanı, 5200 büyük ve küçükbaş hayvan zarar 
görmüştür. Yaşanan bu sel felaketinde ise 2 kişi hayatını 
kaybetmiş, 1 kişi ise hala bulunamamıştır 
(http://www.mersin.gov.tr). Yaşanan bu sel felaketinin 
zararlarının bu denli büyük olmasında temel faktör 
meteorolojik faktörler olmakla birlikte, topografya, 
litolojik özellikler, toprak yapısı ve özellikle arazi 
örtüsü/arazi kullanımı ile akarsu yataklarına beşeri 
müdahaleler etkili olmuştur.  Ayrıca bölgede sel ve taşkın 
afetleri incelenen bu tarihler dışında da meydana 
gelmiştir. Örneğin; 3 Mart 2017’de Erdemli İlçesi’nde, 
14 Mart 2017’de Mersin’de benzer durumlar yaşanmıştır. 
Yapılan bu çalışmada, 9 Kasım 2012’de Erdemli’de 
meydana gelen sel felaketinin oluşum, gelişim ve 
etkilerinin meteorolojik ve jeomorfolojik açıdan 
incelenmesi hedeflenmiş; bölgede meydana gelebilecek 
yeni bir sel felaketine ilişkin alınacak önlemler için 
öneriler sunulmuştur. 

2. Çalışma Alanının Coğrafi Özellikleri

Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde; Mersin İli’nde
yer alan Erdemli’de (Şekil 2), jeolojik olarak tabandan 
tavana doğru yer alan birimler; allokton Göktepe 
Formasyonu (Jurasik-Kretase) Sorgun Formasyonu ( 
Jurasik-Kretase), Mersin Ofiyoliti ve ofiyolitik melanjı (Üst 
Kretase), üzerine Tersiyer çökelleri olarak tanımlanan 
Sarıtaş, Kaplankaya, Köselerli, Karaisalı formasyonları ve 
son olarak Kuvaterner yaşlı kaliçi ve güncel alüvyon 
birimleri yer alır (Şekil 3). Resmi kayıtlara göre bölgede 
80.000’i aşan nüfusun büyük bir bölümü narenciye 
yetiştiriciliği başta olmak üzere tarımla uğraşmaktadır. 

Şekil 2. Lokasyon Haritası (Karabulut vd., 2013) 

Şekil 3. Jeoloji Formasyonları Haritası (Karabulut vd., 2013) 

Çalışma sahasının litolojisine ve iklimine bağlı olarak 
oluşan jeomorfolojisi, farklı morfolojik üniteleri içerisinde 
barındırır (Şekil 3). Karstik erime ve biriktirme şekillerinin 
yoğun olarak bulunduğu sahada lapyadan doline, polye 
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ovalarından mağaralara birçok morfolojik şekil yer alır. 
Bütün havzaların en üst kesimleri hariç tutulduğunda tipik 
Akdeniz iklimi görülür (Karabulut vd., 2013). Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü kaynaklı 1975-2011 yılları arası veriler 
kullanılarak elde edilen uzun yıllar sıcaklık ortalaması 
Erdemli için 18,3 °C olup, yıllık toplam yağış ortalaması 
556,41 mm’dir (Şekil 4). Çalışma alanının hemen batısında 
bulunan Silifke için ise yıllık toplam ortalama yağış 468,31 
mm; uzun yıllar ortalama sıcaklık ise 19,1 °C’dir (Topuz, 
2014). Yağışların yıl içindeki dağılışı her iki istasyonda da 
benzer bir özellik göstermekte olup; büyük bir bölümü kış 
mevsiminde düşmektedir. Thornthwaite iklim sınıflama 
sistemine göre Erdemli’nin iklimi “C1 B3 s2 b4” harfleri ile 
tarif edilir. Yani kurak-az nemli, mezotermal, su noksanı 
yaz mevsiminde ve çok şiddetli olan, okyanus tesirine yakın 
tali iklim tipidir (Topuz ve Karabulut, 2016). 

Şekil 4. Erdemli Meteoroloji İstasyonu Yağış Ve Sıcaklıkların 
Aylara Göre Dağılışı 

3. Materyal ve Metot
Yapılan bu araştırmada; Erdemli İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nden selin vermiş olduğu zarara 
ilişkin alınan verilerin (Ek 1) yanı sıra ilk olarak sele neden 
olan meteorolojik koşullar ve bunların yaşanan sel 
felaketine etkileri ABD Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları 
Merkezi'nin (NOAA) hava kaynakları laboratuvarı 
HYSPLIT Modeli (Ek 3) ve Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden alınan Erdemli istasyonuna ait saatlik ve 
günlük yağış verileri kullanılmıştır. 
Son olarak ise bölgenin 1/25.000 ölçekli topografya haritası 
üzerinden bir SYM üretilerek akarsuların havza özellikleri 
belirlenmiş ve sel felaketi ile ilişkisi kurulmuştur. 
Jeomorfometrik bir indis olan havza şekil oranı indisi 
kullanılarak yaşanan sel felaketi ile ilişkisi araştırılmıştır. 
Son olarak ise uydu görüntüleri kullanılarak şehir ve yakın 
çevresinde arazi örtüsü/arazi kullanımı değişimlerinin sel 
felaketine olan etkileri örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.  

4. Bulgular ve Tartışma

Yaşanan sel felaketinde bölgenin coğrafi özellikleri oldukça 
önemli bir rol oynamıştır. Şöyle ki; topografik açıdan 
engebeli bir görünüme sahip araştırma sahasında güneyden 
kuzeye doğru gidildikçe yükselti artmakta ve bölge, boyları 
kısa ancak havza şekil özellikleri açısından kısa ve dar olup 
sel ve taşkına müsait akarsular tarafından derince 

parçalanmıştır (Şekil 1). Araştırma alanındaki arazinin 
genelde eğimli olması, toprak derinliğinin sığ olması ve 
erozyonun varlığı  nedeniyle yüksek yüzeysel akış 
oluşmaktadır (Anonim, 1991; Anonim, 1998; Karabulut 
vd., 2007). Litoloji de sel ve taşkınlarda önemli bir aktör 
olup, geçirimlilik ve gözeneklilik oranı bakımından su 
tutma kabiliyetini belirlemekte ve böylelikle afetin 
boyutunu etkilemektedir (Day, 1980; Karabulut vd., 2007). 
Bölgenin güneyinde yer alan karbonat ve ofiyolit kökenli 
birikinti malzemelerinin içerisindeki kil ve silt oluşumları 
yağışlı sezonda bölgede görülen erozyonu içsel sürtünme 
açısı ve kayma direncini azaltarak hızlandırmaktadır 
(Karabulut vd., 2007). Yapılan beşeri müdahaleler (tarla 
açma, yerleşim yeri oluşturma, havza ıslahı vs.) ise bu 
erozyonal süreci hızlandırmakta ve yaşanan kaybı 
arttırmaktadır.  
Tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğundan 
Erdemli’de genelde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve 
yağışlıdır. Yöredeki sel olaylarında şiddetli yağmurlar ile 
kuzeydeki yüksek kesimlerde meydana gelen ani kar 
erimelerinin etkisi bulunmaktadır (Bilici ve Everest, 2017). 
Sıcaklığın yıl içerisinde farklı bir dağılış göstermesi, 
mevsimlik hava olaylarını yönlendiren hava kütlelerinin 
hareketini etkilemektedir. Sıcaklık ve nemlilik bakımından 
farklı olan hava kütlelerinin karşılaşma alanı durumundaki 
Akdeniz havzasını etkileyen hava olayları çalışma alanını 
çok yakından ilgilendirmektedir (Sezer, 1997). Erdemli’de 
yağışlara neden olan en önemli klimatik olaylar; siklonal 
hareketlerle ilgili cephe sistemleri, konveksiyona bağlı 
orajlar ve orografik yükselmeler olarak sıralanabilir. 
İnceleme alanında çoğunlukla kış mevsiminde Akdeniz 
ikliminin karakteristik özelliği olan cephesel yağışlar 
görülmektedir. Ayrıca dağların denize paralel uzanması 
sebebiyle orografik yağışlar da belirgin durumdadır 
(Karabulut vd., 2007). Sele neden olan etmenlerin birisi de 
komşu akarsu havzalarda olduğu gibi (Buldur vd., 2007) 
bölgenin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar 
erimeleridir (Bilici ve Everest,2017). 

Meydana gelen sel felaketine meteorolojik olarak 
bakıldığında; sel felaketi, 09 Kasım 2012 tarihinde kısa 
sürede etkili olmuştur. Bu tarihte kısa sürede etkili olan 
yağış, Kasım ayı yıllık ortalama yağışın üzerinde bir yağışa 
tekabül etmektedir. 1970-2018 yılları arası Kasım ayı 
ortalama yağış miktarı 77.8 mm iken 9 Kasım 2012’de 99.4 
mm yağış gerçekleşmiştir (Ek 2a). 9 Kasım 2012 tarihinde 
maksimum yağış ise saat 08:00’de gerçekleşmiş olup 40.2 
mm olarak ölçülmüştür (Ek  2b). HYSPLIT modeline göre; 
maksimum yağıştan sorumlu hava kütlesinin Akdeniz İklim 
kuşağında kışın egemen olan kararsız denizel polar (mPu) 
bir hava kütlesi olduğu anlaşılmıştır. 

Seller, aşırı yağışların yanı sıra eğim, bakı, yükselti, 
havza şekli ve genişliği ile de ilişkilidir (Mount, 1995; 
Karabulut vd., 2007). Havzalar farklı şekillerde olup bu 
şekillerin belirlenmesinde çeşitli kat sayılar 
kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de şekil katsayısıdır 
(Hoşgören, 2010). Talveg uzunluğunun karesinin havza 
toplam alanına oranı olarak ifade edilen havza şekil oranı, 
litolojik yapının, iklimin ve tektonizmanın  etkisinde gelişir 
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(Leopold vd., 1963; İzbırak, 1970; Knighton, 1984; 
Özşahin, 2008; Cürebal ve Erginal, 2010). Sel ve 
taşkınların oluşumunda diğer faktörler sabit kılındığı 
takdirde kaynaktan ağza ulaşma için gereken zaman, 
havzanın şekli ile yakından ilişkilidir. Havza şekil oranı 
büyüdükçe, havza dar ve uzun bir yapı göstermektedir 
(Tablo 1; Şekil 2). 

 
Tablo 1. Havzanın Drenaj yoğunluğu, sıklığı ve şekil oranı 

 
Havza Drenaj 

Yoğunluğu 
Drenaj  
Sıklığı 

Havza 
Şekil 
Oranı 

Alata  0,34 km/km2 0,073(km2’de) 0,01 
 
 Bölgede yüzeysel akış, sızmanın azalmasına bağlı olarak 

artmakta ve yağmur suları havza şekil özelliklerine de bağlı 
olarak çok kısa sürede hidrolojik sisteme dahil olarak sel 
olayına neden olmaktadır (Karabulut vd., 2007). Yerleşim 
alanlarının genişlemesi ve şehir içinde kalan dere 
yataklarının daraltılması, yönlerinin değişmesi ve hatta 
bazılarının ortadan kaldırılması sellerin oluşması ve 
etkilerinin artmasında büyük rol oynamıştır (Karabulut vd., 
2007). Yakın geçmişte bölgede meydana gelen sel 
felaketlerine arazi örtüsü/arazi kullanımı açısından 
bakıldığında meteorolojik faktörlerin ve topoğrafyanın 
yanında doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi ile kendisini 
hissettirmeye başlayan çarpık kentleşmenin etkisi net olarak 
görülmektedir (Sandal ve Gürbüz, 2003). 
5. Sonuçlar ve Öneriler 

Ana sebebi meteorolojik faktörler olan ancak fiziki ortam 
koşullarının ve beşeri etkenlerin tesiri ile birlikte 9 Kasım 
2012’de Erdemli ’de ciddi bir sel felaketi yaşanmıştır. 
Sonuç olarak; kısa zamanda düşen yüksek miktarda yağışın, 
selin ana nedenini oluşturduğu, selin meteorolojik 
nedeninin Kuzey Atlantik’ten doğan, batı Akdeniz 
üzerinden geçen ve bol nem taşıyan bir alçak basınç 
sisteminin Erdemli ve çevresine bol yağış bırakmasının 
olduğu anlaşılmıştır (Ek 3).  

Sel felaketinin bu derece etkili olmasında doğal bitki 
örtüsünün tahrip edilmesinin etkisinin olduğu (Ek 4), son 
yıllarda meydana gelen bu değişiklikler nedeniyle yüzeysel 
akışın artışına bağlı olarak bölgede sel riskinin tüm 
zamanlardan daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Tarihte bu sebeple ilçede yer değiştirmiş yerleşmelerin 
bulunduğu (Ek 4 ve 5) ve riskin devam ettiği için alınacak 
tedbirlerin ve erken uyarı sistemlerinin aktif kullanımının 
hayati öneme sahip olduğu görülmüştür. MGM’nin de 
erken uyarı sistemi üzerinden toplumu bilgilendirdiği bu 
durumların daha detaylı değerlendirilerek iklim 
değişikliğine bağlı farklı senaryolarda (iyimser, kötümser) 
bölgesel modellemelerin yapılmasının zorunlu olduğu 
anlaşılmıştır. 

Kumkuyu Belediyesi eski binasının çatısında yer alan ve 
Çevre Koruma tarafından yerleştirildiği belirtilen Davis 
Vantage Pro2 tipi meteoroloji ölçüm istasyonun ve 
benzerlerinin Dünya standartlarına uydurularak aktif 
kullanımı sağlanmalıdır. Bu cihazlar kayıt yapabildiği gibi 

erken uyarı sistemine sahiptir. Dolayısı ile bölgesel 
ölçümler, tahminler ve uyarılar için oldukça kullanışlı 
olduğu düşünülmekte ve aktif kullanımı önerilmektedir. 
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KÖY/MAHA
LLE

ZARAR	
GÖREN	KİŞİ SERA

AÇIK	
SEBZE

MEYVE	
BAHÇESİ

HAYVAN SERA
AÇIK	
SEBZE

MEYVE HAYVAN
DİĞER	

HASRLAR
TOPLAM	(TL)

ÇEŞMELİ 1 10.000 18.000 1.500 19.500
KUMKUYU 4 13500 33.800 33.800
KARGIPINARI 5 13.500 32.400 3.475 35.875
KARAKEŞLİ 12 17.003 2.500 2(K.B.) 84.814 6.000 800 2.750 94.364
KÖSBUCAĞI 13 2000 28.500 1500 70.000 25.000 96.500
KOCAHASANLI	 269 276.350 15.500 184.800 2.534.000 46.500 544.440 14.750 3.139.690
ÜÇTEPE	 214 555.910 35.500 78.000 2.668.368 63.900 187.200 2.500 2.921.968
LİMONLU	 148 429.458 151.300 407.798 1(K.B.) 2.018.309 446.400 1.095.005 400 4.500 3.564.614

AKDENİZ	 107 180.477 29.000 165.616

2(B.B)	
33(K.B.)
400(küm.h

ay.)

1.266.616 79.000 432.311 21.700 16.650 1.816.277

BARBAROS	 24 3.600 56.280 17.280 135.072 2750 155.102
TABİYE	 44 6.500 76.000 11.700 185.200 196.900
YARENLER	 22 19.800 1000 36.500 91.840 1500 79.300 7400 180.040
KOYUNCU	 251 262.150 78.800 267.659 2(B.B.) 1.281.720 130.040 672.622 6.000 41.300 2.131.682
TÜRBE	 11 31.800 178.880 600 179.480
ALATA 4 1.500 2000 2.700 5600 2000 10.300
GÜCÜŞ	 8 1.500 13.000 2.700 31.200 33.900
ÇİRİŞ	 77 166.700 21000 9500 29.170 2900 11100 1000 44.170
YÜKSEK	 11 5.500 3.000 23.558 36.000 5.400 58.139 4.250 103.789
ARPAÇBAHŞİŞ 8 7.000 14.000 9.500 23.500
ADNAN	MENDERES1 4.938 7.000 7.000
KARAAHMETLİ 1 4.000 7.200 7.200
AYAŞ 1 2.500 4.900 4.900
TÖMÜK 2 1.000 1.200 2300 3.500
KARGICAK 1 4.000 1600 1.600

GENEL	TOPLAM1.239 1.948.748 360.600 1.398.149 10.206.997 819.440 3.606.489 32.800 139.925 14.805.651

ERDEMLİ	MERKEZ,BELDE	VE	KÖYLERİNDE	09.11.2012	TARİHİNDE	AŞIRI	YAĞIŞ	SONUCU	MEYDANA	GELEN	SEL	AFETİ	
ZARAR	GÖREN	ÜRÜN		YÜZÖLÇÜMÜ	(m2) 	ZARAR	MİKTARI		(TL)

AÇIKLAMALAR:	
1-	1.239	kişiye	ait	3.707.497	m2	arazi	hasar	görmüş	olup	toplam	hasar	bedeli	14.805.651	TL	dir.
2-Afetten	zarar	gören	muz	seraları	dahil		sera	alanı	1.948.748	metrekare	olup	hasar	bedeli10.206.997	TL	dir.	
3-Afetten	zarar	gören	açık	sebzelanı	360.600	metrekare	olup	hasar	bedeli		819.440	TL	dir.
4-Afetten	hasar	gören	Narenciye	ve	diğer	bahçeler	alanı	toplamı	1.398.149	metrekare	olup	hasar	bedeli	3.606.489	TL	dir.
5-Afette	telef	olan	hayvan	bedeli	32.800	TL	dir.																																																																																																																																																																																																									
6-Afette	zarar	gören	muz	seraları	alanı	411.790	metrekare	olup	hasar	bedeli	1.808.055	TL	dir.
Not:	Afette	toprak	erezyonu,	sera	hasarları,	ağaç	kayıpları	ve	diğer	tarımsal	kayıplar	bu	hasarlara	dahildir.

 
Ek 1. Erdemli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden 
selin vermiş olduğu zarara ilişkin alınan rapor 

 

Ek 2a. Erdemli İstasyonu’na Ait 2012 yılı Kasım Ayı Günlük 
Yağış Değerleri (Kaynak: MGM) 
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Ek 2b. Erdemli İstasyonu’na Ait 9 Kasım 2012 Günü Saatlik 
Yağış Değerleri (Kaynak: MGM) 

Ek 3. HYSPLIT modeline göre maksimum yağışı gerçekleştiren 
hava kütlesinin izlediği yol 

Ek 4.  Erdemli’ye  ait 1984 ve 2017 Google Earth Uydu 
Görüntüsü 

Ek 5.  Yer değiştiren bir yerleşme olan eski Gücüş’ün genel 
görünümü 

Ek 6.  Yer değiştiren bir yerleşme olan eski Aslanlı’nın genel 
görünümü 
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Abstract 

Public health services are composed of primary health care institutions that contain cottage hospitals and mother-

child health centers, secondary health care institutions that contain public hospitals, and tertiary care institutions that 

contain education and research hospitals of ministry of health and universities. This presentation consists of primary and 

secondary health cares offered by Erdemli Sağlıklı Hayat Merkezi and Erdemli Public Hospital. Also, we present 

informatin about access to these services in 2017. The people who need and patients should be informed about access to 

health institutions. Guidance should be given by health workers for application to the correct centers.	 

Keywords:  Erdemli, Public hospital, Sağlıklı Hayat Merkezi, Patient, Health 

Özet 

Kamu sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık kuruluşları olarak sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı 

merkezlerini, ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak devlet hastanelerini, üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak 

Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini içermektedir. Erdemli ilçesinde Sağlıklı 

Hayat Merkezi ve Devlet Hastanesi tarafından sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini içeren sunum aynı 

zamanda 2017 yılında bu hizmetlere erişim hakkında bilgiler içermektedir. İhtiyaç duyan kişilerin ve hastaların sağlık 

kurumlarına ulaşımı konusunda bilgilendirilmesi ve doğru merkeze başvurmaları konusunda sağlık çalışanları tarafından 

rehberlik yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Erdemli, Devlet Hastanesi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Hasta, Sağlık 
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Mersin/TÜRKİYE 
1. Giriş

Kamu sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık

kuruluşları olarak sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı 

merkezlerini, ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak 

devlet hastanelerini, üçüncü basamak sağlık kuruluşları 

olarak Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı 

hastaneleri içermektedir. Sağlık hizmetlerinde sistematik 

gelişmelerle birlikte, sağlık hizmeti kullanma özellikleri 

ve erişimine ilişkin ulusal düzeyde veriler sınırlıdır [1]. 

Sağlık hizmetlerinde eşitlik, eşit ihtiyaçlar için mevcut 

sağlık hizmetlerine eşit ulaşılabilirlik ve eşit hizmet 

kullanma ana unsurlarını içermektedir [2]. Bu konuda 

sağlık sektöründekiler tarafından bu kurumlara ulaşmak 

isteyenler için bilgilendirme fırsatları yaratılmalıdır. Bu 

amaçla, bu sunumda Erdemli ilçesinde resmi sağlık 

kurumları, bu kurumlarda verilen hizmetler ve 2017 

yılında bu hizmetlere erişim hakkında bilgiler sunulması 

hedeflendi. 

2. Erdemli’de Bulunan Resmi Sağlık

Kurumları ve Sunulan Sağlık Hizmetleri

Erdemli’de birinci basamak kamu sağlık kurumu 

olarak; TC İlçe Sağlık Müdürlüğü Erdemli Sağlıklı Hayat 

Merkezi ve ikinci basamak kamu sağlık kurumu olarak; 

TC Erdemli Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Özel kurum 

olarak bir diyaliz merkezi bulunmaktadır. İlçedeki tüm 

sağlık işlemleri bu kurumlar tarafından sağlanmaktadır. 

2.1 Birinci basamak sağlık hizmetleri 

Birinci basamak sağlık hizmetleri, TC İlçe 

Sağlık Müdürlüğü Erdemli Sağlıklı Hayat Merkezi 

tarafından sunulmaktadır [3]. Bu kapsamda 2017 yılı 

verilerine göre; 

• 681500 hasta, 29482 Suriyeli hasta ve yaz

döneminde yaz turizmi ile gelen misafir

hastalar başvurmuştur.

• Erdemli ilçesinde 16 Aile Sağlığı

Merkezi’nde aile hekimlerince hizmet

verilmektedir.

• Çeşmeli, Elvanlı, Kızkalesi, Limonlu,

Sarıkaya, Toros, Alata, Koyuncu ve Tömük

Aile Sağlığı Merkezi’nde 19 aile hekimi

tarafından gezici sağlık hizmeti

verilmektedir ( toplam gezici nüfus 17954).

• Erdemli ilçesi Kösbucağı ve Karayakup

mahallelerinde yerleşik 2 adet sağlık evi

bulunmakta ve sağlık evlerinde 2 ebe görev

yapmaktadır.

• Yaz döneminde Kızkalesi ve Sarıkaya Aile

Sağlığı Merkezi’nde açılan ek istasyonlarda

08:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet verilip,

haftada bir gün diyetisyen ve psikolog görev

almaktadır.
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• Toplum sağlığı hizmetleri verilmektedir. Bu

kapsamda;

} Defin ruhsatlarının düzenlenmesi

} Adli ölüm belgesi düzenlenmesi hizmetleri

verilmektedir.

• Sığınmacılara sunulan toplum sağlığı

hizmetleri; Suriyeli sığınmacılara yönelik

birinci basamak sağlık hizmetleri tüm aile

hekimliği birimlerince sunulmaktadır. 2017

yılında 25846 muayene olup ikinci basamağa

83 sevk gerçekleştirilmiştir.

• Cezaevine sunulan sağlık hizmetleri; Erdemli

K2 tipi ceza infaz kurumundan 1 aile hekimi

sorumludur, 2017 de toplam 977 muayene

yapılmış,  ikinci basamağa 375 sevk

gerçekleştirilmiştir.

• Ağız ve Diş sağlığı taramaları ve vernik

uygulamaları yapılmaktadır. Flor vernik

oranını artırmak için okullar ile farkındalık

eğitimi yapılmaktadır (6400 öğrenciye

ulaşılmıştır).

• İlkokul 1. sınıflara yönelik işitme tarama

programı yapılmaktadır.

• Engelsiz Sağlık Hizmetleri Birimi projesi

çalışmaları kapsamında;

} 2017 yılı içerisinde Erdemli sınırları içinde

yaşayan %70 ve üzerinde engeli bulunan

bireyler tespit edilip, kendi yaşam

alanlarında ziyaret edilmiştir. Ziyaretler 

sonucunda her engelli vatandaşın durumu ve 

ihtiyaçları çerçevesinde kapsamlı rapor ve 

kişiye özel dosya hazırlanıp, gerçekleştirilen 

ihtiyaç analizi çerçevesinde çözüm üretmek 

ve destek süreci planlanmıştır. 

• “Afiyetteyiz projesi” ile obezite ile mücadele,

yeme bozuklukları tedavi ve rehberlik hizmetleri,

gebeler ve emziren annelere yönelik

danışmanlık, destek ve eğitim çalışmalarına 2150

kişi başvurmuştur. Diyetisyen kontrolünde

beslenme danışmanlığı verilen kişi sayısı

2855’tir.

• Fizyoterapi ve egzersiz programları 4001

kişiye ulaşmıştır.

• Sigara bırakma danışmanlığı verilen kişi sayısı

111’dir.

• Psikolojik danışmanlık (psikoloğun hizmet

verdiği kişi sayısı) 1415’tir.

• Ruh Sağlığı Ve Kötü Alışkanlıklarla Mücadele

Birimi çalışmaları kapsamında;

} Madde bağımlısı hasta ve hasta yakınlarına

danışmanlık hizmeti, hastaların sevki ve

sağlık hizmetlerinin organizasyonu,

} Uyuşturucu ile Mücadele

} Ruh sağlığı hastalarına ve hasta yakınlarına

danışmanlık hizmeti, hastaların sevki ve

sağlık hizmetlerinin organizasyonu,
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} Psikolog görüşmesi sağlanmaktadır. 

• Aileniniz Projesi;  ebeveynleri ayrı, öksüz ve 

yetim çocukların bağımlılık, istismara uğrama 

ve suça yönel(t)me olasılıklarının diğer 

çocuklara göre daha yüksek olduğunun tespiti 

üzerine 2017 Ocak ayında Erdemli 

Kaymakamlığı oluru ile uygulamaya girmiştir. 

} Aile birliğinin sağlanmasının önemi 

noktasında toplumsal farkındalık 

oluşturulması, özellikle çocukların kimsesiz 

olmadığı bilincinin toplumda yerleştirilmesi, 

çocukların devletin cömert ve şefkatli 

tarafıyla tanıştırılması, çocukların devletine 

bağlı ve milletini seven bireyler olarak 

yetiştirilmesine yardımcı olunması ve risk 

grubundaki çocukların problem ve 

ihtiyaçlarının çözümünde çok taraflı 

yaklaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.  

• Erdemli ilçesinde yaşayan anne-babası ayrı ve 

anne-babasını kaybetmiş okul çağındaki tüm 

çocukların listesi hazırlanmıştır. 

• Çevre Sağlığı Birimi hizmetleri kapsamında; 

} İçme ve kullanma suları çalışmaları, havuz 

suyu su numunesi 

} Okul ve kantin denetimleri yapılmaktadır. 

• *** Örtü altı sera çalışanlarında meslek 

hastalıkları çerçevesinde Erdemli pilot bölge 

seçilmiş olup konu hakkında aile hekimleri ve 

aile sağlığı elemanlarına meslek bilgilerinin 

sisteme girilmesi konusunda eğitimler 

verilerek sonuç bilgileri toplanmaktadır.  

• Enfeksiyon kontrol birimi (Verem savaş 

birimi) tarafından Tablo 1’deki hizmetler 

sağlanmıştır. 

Tablo 1: Enfeksiyon kontrol birimi hizmetleri 

PPD 

testi 

DGT 

aşısı 

Hac-Umre aşı sayısı 

178 kişi 8 kişi 848 kişi 

 

• Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim 

Merkezi (KETEM) tarafından sunulan 

hizmetler ve ulaşılan kişi sayıları Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

• Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı 

Hizmetleri Birimi (ÇEKÜSH) tarafından 

sunulan hizmetler ve ulaşılan kişi sayıları 

Tablo 3’te gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi (KETEM) 

Gaita da Gizli Kan (GGK) 30-69 Yaş Arası Kadın-Erkek 8712 kişi 

Meme muayene sayısı 30-65 Yaş arası Kadın 1580 kişi 

HPV+Smear 30-65 Yaş arası Kadın 2299 kişi 

Mamografi 40-69 Yaş arası Kadın 2182 kişi 

 

 

Tablo 3: Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi (ÇEKÜSH)  

Evlilik 

Öncesi 

Verilen 

Danışmanlı

k Sayısı 

Hemoglobino

pati 

 (Kan Örneği 

Alınan Kişi 

Sayısı 

Eğitim 

Verilen 

Gebe Sayısı 

(Gebe 

Sınıfı) 

Dağıtılan 

Kondom 

Sayısı 

Dağıtılan 

OKS 

sayısı 

Yapılan 1 

aylık 

enjeksiyon 

sayısı 

Uygulana

n 3 aylık 

Enjeksiyo

n Sayısı 

Uygul

anan 

RİA 

sayısı 

Yapılan 

15-49 

Yaş 

İzlem 

Sayısı 

1837 kişi 2166 

kişi 

1198 

kişi 

5290 

kişi 

1523 

kişi 

350 

kişi 

41 

kişi 

377 

kişi 

33839 

kişi 
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2.2 İkinci basamak sağlık hizmetleri 

İkinci basamak sağlık hizmetleri, TC Erdemli 

Devlet Hastanesi tarafından sunulmaktadır. Bu 

kapsamda [4]; 

• Hastane bünyesinde, beyin

cerrahi,  cildiye,  çocuk cerrahi,  çocuk

hastalıkları, dahiliye, enfeksiyon, fizik

tedavi,  genel cerrahi,  göğüs hastalıkları,  göz

hastalıkları,  kadın hastalıkları ve

doğum,  kardiyoloji,  kulak burun

boğaz,  nöroloji, üroloji, ortopedi ve acil

poliklinikleri bulunmaktadır, yan dal

polikliniği bulunmamaktadır.

• Hastane bünyesinde 51 uzman hekim, 12

pratisyen doktor, 3 fizyoterapist,  166 hemşire,

85 ebe, 2 psikolog, 1 diyetisyen, 2 sosyal

hizmet uzmanı ve 243 diğer olmak üzere

toplamda 557 personel hizmet vermektedir.

• Hastane 159 yatak kapasiteli olup bunların 15’i

yoğun bakım yatak, 6’sı yenidoğan yoğun

bakım yatak olarak tahsis edilmiştir.

• Evde bakım hizmetleri kapsamında; yatağa

bağımlı, yarı bağımlı veya kendi ihtiyacını

gideremeyen kişilere pratisyen hekim, hemşire

ve sağlık memuru tarafından enjeksiyon,

pansuman ve tahlil kan alma hizmetleri

sunulmaktadır.

• Hastaneye 2017 yılı başvuru sayısı toplam

648623 adet olup, başvuru oranları Tablo 4’te

gösterilmektedir.

Tablo 4: Hastaneye başvuru oranları

Poliklinik muayene sayısı 381073 kişi 

Konsültasyon sayısı 4793 kişi 

Acil muayene sayısı 267550 kişi 

Toplam muayene sayısı 648623 kişi 

• Hastanede toplam 1517 doğum gerçekleşmiş

olup, bunların 819’u ve 698’i sezeryan

doğumdur. Sezeryan dışında müdahaleli veya

zorlu doğum gerçekleşmemiştir.

• Hastanede tüm branşlarda gerçekleştirilen

toplam cerrahi sayısı 10994 olup, hastanede

ölüm sayısı 197 olarak belirtilmiştir.

• Mesai dışı “dahiliye, çocuk, göz, kadın doğum,

cildiye ve diş poliklinikleri” 2018 Şubat ayı

itibarı ile hizmet vermektedir.

• Hastaneye bağlı olarak “Ağız Diş Sağlığı

Merkezi” bulunmaktadır.

• Hastaneye bağlı olarak “Hemodiyaliz

merkezi” bulunmaktadır.

• Suriyeli hastalar en sık acil, çocuk hastalıkları

ve kadın doğum olmak üzere 851 kez

hastaneye başvurmuştur.

• Kayıt yaptırmaları halinde Suriyeliler sağlık

hizmeti ve ilaç alımını ücretsiz olarak
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gerçekleştirebilmektedir [5]. Kayıt 

yaptırmayanlara ise bu haklar 

sağlanmamaktadır. Suriyelilerden 

kaynaklanan acil servislerin yoğunluğu ve 

Türkiye’de görülmeyen (çocuk felci, şark 

çıbanı, sayısı çok azalan kızamık vb.) bazı 

hastalıkların yeniden ortaya çıkması toplum 

sağlığını olumsuz etkilemektedir [6]. 

• Sağlık bakanlığı sağlık turizmi dairesi 

başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, 

İngilizce, Almanca ve Rusça dilinde acil 

durumlarda 112, şikâyet durumlarında 184 

numaralı hatlardan ve uluslararası hastalara 

tercümanlık hizmetleri mevcuttur.  

• Misafir hasta kapsamında [7]; Almanya, 

Norveç, Rusya Federasyonu, Belçika, Fransa, 

Ukrayna, Brezilya, Sudan, İsveç, KKTCC, 

İngiltere, Mayotte Adaları, Kırgızistan, 

Gürcistan, Makedonya, Surinam, Mısır, 

Özbekistan, Afganistan, Irak, İran, Eritre, 

Sırbistan Karadağ, Amerika, Avusturya, 

Tayland, Avustralya, Fransa, Türkmenistan, 

Azerbaycan, Hollanda’dan başvuru olmuştur. 

Bu hastalar en sık olarak acil, kadın doğum, 

çocuk hastalıkları ve ortopedi bölümlerine 

başvurmuştur. 

• Gerekli durumlarda üçüncü basamak olan 

Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne başvurular 

olmaktadır.  

2 Sonuçlar 

Erdemli ilçesi bir geçiş bölgesi olmasıyla 

çevre ilçelerden hasta kabul etmektedir. Bununla 

birlikte son yıllarda yaşanan göç alma ve yaz dönemi 

turizmi nedeniyle ilçe nüfusu önemli ölçüde 

artmaktadır. Birinci ve ikinci basamak sağlık 

hizmetleri devlet eliyle sağlanmakta ve 

iyileştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyan 

kişiler ve hastaların sağlık kurumlarına ulaşımı 

konusunda bilgilendirilme ve doğru merkeze 

ulaşması konusunda rehberlik yapılmalıdır. Bu 

konuda sağlık çalışanlarına büyük görevler 

düşmektedir. 
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Erdemli’de Turizm Sektöründeki Yapısal Sorunlar ve CBS Tabanlı Turizm Yönetim 
Bilgi Sistemi 

Structural Problems of Tourism Sector in Erdemli and Tourism Management 
Information System based on GIS 
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 CBS Uzmanı, ERKDER Başkan Yrd. 
Tel.: +90 555 466 08 63   E-posta:  ahkasap33@gmail.com   

 

Özet 

        Erdemli’nin 21.inci yüzyılda farklı renk ve lezzetler arayan değişen turist profilinin taleplerine cevap verebilmesi, 
Turizme dair mevcut potansiyelini turizmin hizmetine taşıyabilmesi, doğal ve kültürel dinamiklerini harekete 
geçirebilmesi,  ancak bilimsel, sistemli bir çalışma ile, ayrıca ciddi bir planlama ile mümkün olabilir.  

       Bölgemizde değişen turist talebini karşılayabilecek büyük bir potansiyele sahip olan Erdemli,  Akdeniz’in ve 
Mersin’in en önemli turizm merkezlerinden biridir. Geleneksel turizm açısından bakıldığında ilk akla gelen deniz, güneş, 
kum gibi unsurların yanı sıra Erdemli; 

• Sahip olduğu uygun iklimsel özellikleri ile, 
• Kırsal öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçimi ile, 
• Yörük kültüründen izler taşıyan zengin kültürel yapısı ile,  
• Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan yayla, çam, ardıç, meşe gibi maki türü bitki toplulukları ile, 
• Elma, kiraz, vişne, ayva gibi meyve ağaçları ile,  
• Çeşit çeşit yetişen endemik bitkileri ile,  
• Bakir doğası, bol oksijenli havası ile,  
• Yayla turizmine son derece elverişli diğer özellikleri ile,  

aynı coğrafyada eşsiz bir üstünlüğe sahiptir. 

Her geçen gün dünya turizm pastasından ülke olarak ve bölge olarak daha büyük paylar almak gayesi ile, 

• Turizm sektörünü canlı tutacak ve geleceğe taşıyacak etkin planlamalar yapmalı,   
• Rekabet gücünü arttıracak yeni turizm yönetim modelleri oluşturmalı,  
• Tanıtım, pazarlama ve lobi faaliyetlerine önem verilmelidir. 

      Bu çalışmada, Erdemli’de turizm sektöründe ki yapısal sorunlar, Erdemli’nin mevcut Turizm potansiyeli, bu 
potansiyelin etkin kullanımı aşamasında ve turizm sektöründe geleceğe dönük planlamaların Coğrafi Bilgi Sistemi 
Tabanlı uygulamalarla yapılması gerekliliği ve bu amaçla oluşturulacak bir CBS uygulamasının detayları paylaşılacaktır.  

                                                                       Anahtar Kelimeler: CBS, Turizm, Yönetim  

 

                                                                                        Abstract	
          The ability of Erdemli for responding to demands of changing tourist profile looking for different colors and tastes 
in the 21st century, transferring its current potential to tourism services, taking natural and cultural dynamics into action, 
may only be possible with a scientific and systematic study, also with serious planning. 

Having a great potential to meet the changing tourist demands in our region, Erdemli is one of the most important tourism 
centers of Akdeniz and Mersin. As well as traditional tourism concepts with sea, sand and sun, Erdemli has peerless 
advantages in the same geography with; 
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• Suitable climatic properties,
• Traditional lifestyle by rural elements,
• Rich cultural structure bearing traces of Yoruk culture,
• Plant species such as plateau, pine, juniper and oak in the skirts of the Taurus Mountains,
• Fruit trees of apple, cherry, morello cherry and quince,
• Variety of endemic plants growing,
• Brilliant natüre and plenty of oxygen,
• Other features convenient for plateau tourism,

To get bigger share from the world tourism pie as region and country; 
• Effective planning should be done to keep the tourism sector alive and to move it into the future,
• New tourism management models must be designed to increase power of competition,
• Promotion, marketing and lobbying activities should be emphasized,

The structural problems in Erdemli, the present tourism potential of Erdeemli, the necessity of using Geographic 
Information System based applications for effective use of this potential and tourism future planning, and the details of a 
GIS application will be used for this purpose will be shared in this study. 

Keywords: CBS, Tourism, Management 

1.Giriş
Bölgemizde değişen turist talebini karşılayabilecek büyük
bir potansiyele sahip olan Erdemli,  Akdeniz’in ve
Mersin’in en önemli turizm merkezlerinden biridir.
Geleneksel turizm açısından bakıldığında ilk akla gelen
deniz, güneş, kum gibi unsurlarıyla Mersin’de sıradan bir
ilçe konumunda olan Erdemli, sahip olduğu uygun
iklimsel özellikleri yanı sıra;

• Kırsal öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel
yaşam biçimi ile, 

• Yörük kültüründen izler taşıyan zengin kültür
yapısı ile,

• Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan yayla,
çam, ardıç, meşe gibi maki türü bitki toplulukları
ile,

• Elma, kiraz, vişne, ayva gibi meyve ağaçları ile,
• Çeşit çeşit yetişen endemik bitkileri ile,
• Bakir doğası, bol oksijenli havası ile,
• Yayla turizmine son derece elverişli diğer

özellikleri ile,
aynı coğrafyada eşsiz bir üstünlüğe sahiptir.

Başka bir ifade ile Erdemli 21.inci yüzyılda farklı renk ve 
lezzetler arayan, değişen turist profilinin talep ettiği tüm  

özellikleri ve güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır. 
Erdemli’nin bu eşsiz potansiyelini, turizmin hizmetine 
taşıyabilmesi, bilinçli, ciddi, ve bilimsel bir çalışmayı, 
ayrıca ciddi bir planlamayı da gerekli kılmaktadır. 

Her geçen gün dünya turizm pastasından ülke olarak ve 
bölge olarak daha büyük paylar almak gayesi ile, 

• Turizm sektörünü canlı tutacak ve geleceğe
taşıyacak etkin planlamalar yapmalı,

• Rekabet gücünü arttıracak yeni turizm yönetim
modelleri oluşturmalı,

• Tanıtım, pazarlama ve lobi faaliyetlerine önem
verilmelidir.

Bu çalışmada, Erdemli’nin mevcut Turizm potansiyeli, bu 
potansiyelin etkin kullanımı, turizm sektöründe geleceğe 
dönük planlamaların Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı 
uygulamalarla yapılması gerekliliği ve oluşturulacak bir 
Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasının detayları 
paylaşılacaktır.  

2.Erdemli’de Turizm Sektörünün Yapısal
Gereksinimleri
2.1 Deniz Turizminde Alternatif Alanlar Yaratılması  
Deniz turizmi, sahile kıyısı olan bölgelerde yapılan, 
ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın 
olarak yapılabilen plaj turizmi ağırlıklı turizm türüdür. 

Turistlerin yaklaşık %90’ı deniz amaçlı ülkemizi ziyaret 
ederken, turizm gelirlerinin yaklaşık %20’lik bir kısmını 
deniz turizmi gelirleri oluşturmaktadır.  (Kozak ve Kozak, 
2000: 27). 

Çeşmeli’den Kızkalesi’ne varıncaya kadar uzunluğu 40 
km’yi bulan ve cenneti andıran güzelliğiyle boylu boyunca 
uzanan sahil şeridi, Erdemli de deniz turizmi açısından 
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önemli bir potansiyeldir. Erdemli, mavi bayraklı 
plajlarında, ılıman Akdeniz iklimi ile uzun soluklu denize 
girilebilme özelliğine sahiptir.   

Deniz turizmi denildiğinde sadece plaj turizmi, yani 
sadece denize girilebilmesi akla gelmemelidir. Erdemli 
sınırları içerisinde bulunan Kumkuyu yat limanı 250 yat 
kapasiteli olup yat turizmi açısından önemli bir 
potansiyeldir. Bunun yanında; 

• Bare-Boat gezintileri,
• Günübirlik gezi tekne turları,
• Yüzer restoran işletmeciliği,
• Dalış sporları

• Yelken Sporları
• Kruvaziyer Turizmi

gibi deniz turizmine ait diğer turizm türleri de, 
Erdemli’nin denizinde yapılması mümkün olan  turizm 
türlerindendir. 

Deniz turizminde ürün çeşitlendirmesinin yanısıra, denize 
girilebilecek alanlara nitelik kazandırılması, sosyal donatı 
alanları oluşturulması, temizlik ve bakımının yapılması, 
ulaşımının kolaylaştırılması, deniz turizminde kaliteyi 
yükseltecek ve Erdemli’ye daha fazla turizm getirisi 
sağlayacaktır. 

Resim:1    

2.2 Yayla Turizminde Alternatifler Oluşturulması 
     Günümüzde insanlar dinlenmek, tatil yapmak için 
sessiz, sanayileşmenin olmadığı, şehrin ve çalışma 
hayatının stresinden ve yorgunluğundan kurtulmak için 
havası temiz yerler tercih etmeye başlamışlardır. Dolayısı 
ile bu tercihler turizm sektöründe farklı arayışları 
beraberinde getirmiş ve alternatif turizm türlerinden yayla 
turizmi sektörünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

     Erdemli, doğal yapının bozulmadığı, yöresel 
kültürlerin büyük oranda yaşanmaya devam ettiği, sakin ve 
huzurlu bir hayatın sürdürüldüğü yaylalara sahiptir. Toros 
Yaylası, Avgadı Yaylası , Hacıalanı Yaylası, Sorgun 
Yaylası ve adını sayamadığımız daha bir çok yaylalar, 

pınarlarından akan soğuk suları ile, çeşit çeşit endemik 
bitkileri ile ve tertemiz havası ile özellikle yaz döneminde 
tercih edilmektedir. 

     Erdemli’de yayla turizminin gelişiminde ve gerekli 
dinamiklerin harekete geçirilmesinde ürün çeşitlendirmesi 
yapılarak daha fazla turist çekecek alanlar açılmalıdır. 
Yayla mahallelerinin herhangi birinde kurulacak olan ve 
yörük kültürünün her şeyi ile tanıtıldığı yörük tatil köyü, 
yaylalarda yapılan festival ve şölenlerin sayılarının 
arttırılması, ata sporlarının yaşatıldığı spor müsabakaları 
düzenlenmesi gibi bir çok yeni alanlar yayla turizminin 
canlanmasına önemli katkı sağlayacak alanlardandır. 
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Grafik:1 Mersin Ekosisteminde Canlı Türleri     
Kaynak:http://dogalhayat.org/?page=sehir&sehir=Mersin&list=tespitistatistik 

           

2.3 Kültürel Zenginliği Öne Çıkaracak Kültür Turizmi 
Seçenekleri 
Kültür turizmi, toplumsal gelişim sonucu yaratılan, doğal 
ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve 
güncel sanat eserlerini, bazı sosyo-ekonomik olguları ve 
değerleri turistik bir ürün biçiminde gezginlerin hizmetine 
sunan bir turizm anlayışıdır.  

Bugünün kültür turizmi anlayışında, farklı kültürlerin 
mirası ile tanışmak ve kaynaşmak, gezen kişinin duygu ve 
düşüncelerine yeni ufuklar açmaktadır. 

Tarihsel ve kültürel çekiciliğe sahip mekânlar, kültür 
gezginlerinin farklı doğal alanlarda, farklı tarihsel 
geçmişlerin izlerinde ve farklı kültürlerdeki anlam 
arayışına eşlik etmektedir. 

Bu kapsamda Erdemli, kültür turizmi açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

 Toros dağları ile denizin kaynaştığı bir coğrafyada, 
kökleri Orta Asya'ya dayanan Türkmen ve Yörük  kültürü, 
gelenekleriyle, görenekleriyle, yaşama biçimini yansıtan 
motiflerle dokunmuş el sanatları ile ve günlük yaşantısıyla, 
geçmiş de olduğu gibi günümüzde de renkli ve canlı bir 
kültür yaşamına sahiptir.  

Ancak Erdemli, tüm bu kültürel zenginliği ve renkliliği 
yeteri kadar tanıtabilmiş değildir.  

Kültürel zenginliklerin tanıtılması hususunda  teknolojinin 
nimetlerinden etkin şekilde faydalanılmalıdır. Web ve 
mobil ortamlarda çalışacak  arayüz ve uygulamalarla 
tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır. Günümüzde sosyal 
medya uygulamaları üzerinden yapılan tanıtım ve reklam 
amaçlı paylaşımlar, hedef kitleye ulaşmada kolaylık 
sağlamakta, olumlu sonuçlar alınmasında önemli bir araç 
olarak kullanılmaktadır.  
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Resim:2     

 

2.4 Reklam Tanıtım ve Lobi Faaliyeti, Yatırımcı Teşviği  
    Reklam, tanıtım ve pazarlama, bir kentin, bir bölgenin 
veya bir ülkenin uluslararası turizm pazarında marka 
olabilmesi için olmazsa olmaz kuraldır. 

     Reklam ve tanıtım faaliyetleri yapılırken doğru 
kaynaklardan yola çıkarak, hedefe götürecek doğru 
araçlarla etkin ve etkileyici yöntemler kullanmak 
önemlidir. 

Erdemli, tarihi ve turistik zenginliklerini yurt içinde ve 
yurt dışında en etkin şekilde tanıtabilmek için yeni 
stratejiler geliştirmelidir. 

Son yıllarda ulusal düzeyde Erdemli’nin tanıtımı için 
faaliyetler yapılıyor olsa da yeterli değildir.  

            “Bacasız Sanayii” olarak da adlandırılan turizm 
sektörünün gelişmişliği ve canlılığı ancak yapılacak bir 

takım turizm yatırımları ile mümkün olacaktır. Turizm 
yatırımı konusunda da sadece yerel yönetimin turizm 
politikaları yeterli olmayacağından merkezi yönetimin 
turizm teşviklerine ve yatırımlarına ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu noktada yerel yönetimlere, merkezi yönetimin taşra 
temsilcilerine ve milleti temsil eden vekillere önemli 
görevler düşmektedir. 

Ayrıca web ve mobil ortamlarda çalışacak turizm 
portalleri ve sosyal medyada yapılacak reklam ve tanıtım 
amaçlı paylaşımlar  tanıtım ve pazarlamada kullanılacak 
diğer araçlar olarak dikkate alınmalıdır.		

	

	

	

2.5 Nitelikli Konaklama Tesislerin Varlığı 
            Yüksek seviyeli tam donanımlı turistik tesislerin 

varlığı özellikle yabancı turistin gelmesi için olmazsa 
olmaz kuraldır. Erdemli turizmcisi, yıllardır nitelikli 
konaklama tesisi eksikliğine sebep turist gelmediği veya 
turist gelmediği için nitelikli konaklama tesisi yapılmadığı 

ikilemi içerisinde kalmıştır.    

   Erdemli, sahili boyunca kat karşılığı verilen arsalar 
mimariden ve estetikten yoksun bir şekilde yapılmış 
vasıfsız tatil köyleri ve pansiyonlarla baştan başa çevrilmiş 
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durumdadır. Yapılan bu tatil köyleri ve pansiyonlar da, 
donanımsal açıdan oldukça yoksun durumda oldukları için 
bu bölgede ancak 2-3 ay gibi kısa dönemlik yerli ucuz 
turistler ağırlanabilmektedir. 

          Nitelikli tesislerin varlığının önemini daha iyi 
vurgulamak açısından 2016 yılı Antalya ve Mersin illeri, 

beş yıldızlı tesislere ve normal tesislere, geliş sayıları ve 
geceleme sayıları grafiksel olarak paylaşılmıştır. 

   Grafiklerden de anlaşılacağı üzere nitelikli ve gelir 
getiren turistler ancak, nitelikli tesislere gelmektedir. 
Erdemli nitelikli konaklama tesisi eksiğini gidermek için 
önemli yatırımlar yapmak durumundadır.

    
Grafik.3- Beş yıldızlı Tesislerde ve Normal Tesislere Geliş Sayıları (Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistiki Bilgiler -2016 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm-istatistikleri.html) 
 
 

  
 
 

Grafik.4  Beş yıldızlı Tesislerde ve Normal Tesislerde Geceleme sayıları (Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistiki Bilgiler -2016 
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm-istatistikleri.html) 

 

              

2.6 Halkın Turizm Konusunda Bilinçlendirilmesi 
      Turizm, kültürel ve sosyal yönleri olan toplumu ve 
sosyal yapıyı etkileyen bir harekettir. Yüz kırk bine 
dayanan Erdemli nüfusunun, büyük bir kısmı kırsal 
kesimde yaşıyor olmakla birlikte, tarım ve hayvancılık 
temel geçim kaynaklarıdır. Muhafazakar bir nüfus 
yapısına sahip olan Erdemli, yörük kültürünün getirmiş 
olduğu dışa kapalı bir  kültür anlayışına sahiptir.  

Erdemlide ki yerel halk turizm faaliyetine sadece 
ekonomik açıdan olumlu karşılamakta sosyal ve toplumsal 

açıdan bu faaliyetin olumsuz etkilere sebep olduğuna 
inanmaktadırlar. 

Bu bakış açısı yerli halkın turistlerle etkileşiminde 
olumsuz neticeler doğurmakta, dolayısı ile de Erdemli’de  
turizm bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 

Bu amaçla, yerel halkın turizm sektörüne katılımının 
sağlanması için bilinçlendirme eğitimleri ve seminerler 
düzenlenmeli ayrıca özel çalışmalar yapılmalıdır. 

 

ANTALYA MERSİN

4	134	909

10	987

2	998	971

87	900

BEŞ	YILDIZLI	TESİS	GELİŞ	SAYISI

YABANCI YERLİ

ANTALYA MERSİN

4888

413

6441

42

NORMAL	TESİS	GELİŞ	SAYISI

YERLi- Citizen	 YABANCI	- Foreigner

ANTALYA MERSİN

26	155	
223

24	391

9	613	743

161	099

BEŞ	YILDIZLI	TESİS	GECELEME	SAYISI

YABANCI YERLİ

ANTALYA MERSİN

14979
689

41622

94

NORMAL	TESİS	GECELEME	SAYISI

YERLİ YABANCI
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2.7 Turizm Sektöründe Eğitimli İnsan Faktörü, 
     Turizm işletmeciliğinde en üst statüdeki yöneticiden 
tutun da en alt kademe çalışanlarına varıncaya kadar,  
çalışanlar gerekli işgücü niteliklerine sahip değiller ise, 
yapılan turizm yatırımı ne kadar yüksek miktarda olursa 
olsun hedeflenen kaliteye ulaşılamayacaktır. Dolayısı ile 
hemen birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de 
eğitimli, yetişmiş insan kaynağı turizmin gelişimi ve 
hedeflenen kaliteye ulaşma açısından önemli bir etkendir.  

    Ülkemizde turizm sektörü 1980 ler sonrasında hızla 
büyüse de vasıflı işgücü konusunda o hızda 
büyüyememiştir. Ülke genelinde yaşanan bu sorun 
Erdemli özelinde de yaşanmaktadır. Gerek Üniversitelerin 
Turizm Fakülteleri ile ve gerekse de Turizm Meslek 
yüksek okulları ile bu eksik giderilmeye çalışılsa da 
sektörde gerekli işgücü eksikliği hala sorun olarak devam 
etmektedir.   

2.8 Hizmet ve Organizasyon Sektörünün Gelişmişlik 
Durumu  
    Turizm sektörü diğer hizmet sektörleri ile tam etkileşim 
halinde olan bir sektördür. Dolayısı ile turizm sektöründe 
hizmet kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin 
sağlanması diğer hizmet sektörlerinin sağlıklı yapılması 
ile mümkün olur. 

Her türlü ekonomik faaliyetin yerine getirilmesinde hayati 
bir role sahip olan hizmetler geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Turizm sektörünün etkileşimde olduğu hizmet sektörleri;  

• Sağlık hizmetleri  
• Gıda hizmetleri(nitelikli restaurant, market vs.)- 

Rehberler, Seyahat acenteleri gibi Turizm 
hizmetleri 

• Posta ve kurye hizmetleri,  
• Telekomünikasyon hizmetleri,  
• Görsel-işitsel hizmetler,  
• Dağıtım hizmetleri,  
• Çevre hizmetleri,  
• Sigorta hizmetleri,  
• Bankacılık hizmetleri,  
• Ulaştırma hizmetleri, 
• Diğer meslekler (yöneticiler ve diğer kaliteli 

personel dışında serbest bölgelerde çalışan 
personel, kıyı ticareti ve bağlantılı faaliyetlerde 
bulunan personel, gazetelerin direktörleri), 
olarak sıralanabilir. 

      Hizmet sektörü Erdemli özelinde incelendiğinde, bu 
konuda ciddi sıkıntıların olduğu çok açık görülmektedir. 
Erdemli’de hizmet sektöründe kalitenin arttırılmasına 
yönelik yeni yatırımlara ve  eğitici faaliyetlere ihtiyaç 
vardır ki, bu yatırım ve faaliyetler özel sektör ve kamu 
işbirliğiyle yapılması mümkündür.  

 

 

 

Resim:3     

2.9 Ulaşım Faktörü 
   Turizm bir yerden başka bir yere seyahati gerektirir. 
Dolayısı ile turizmin gelişimini etkileyen en önemli 
faktörlerin başında şüphesiz ki ulaşım sektörü gelir. 

Aslında ulaşım,  turizmin gelişiminin sebebi aynı zamanda 
da sonucudur. Ulaşım sistemlerinin gelişimi turizmi 
canlandırır, turizmin yayılması da ulaşımı geliştirir. 
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Günümüzde turizm sektöründe en çok tercih edilen ulaşım 
aracı havayoludur. Erdemli’ye en yakın hava alanı Adana 
Şakirpaşa Hava alanı olup yaklaşık 120 km mesafededir. 
Adana Erdemli arası bu mesafe özel araçlarla 1,5 saat gibi 
bir zamanda katedilebilirken toplu taşıma ile bu süre 3 
saate kadar çıkabilmektedir. Bireysel olarak seyahat eden 
turistler açısından bu süre çok kabul edilebilir bir süre 
değildir. 

Ayrıca yaz sezonunda yakın illerden günübirlik denize 
girmek için Kızkalesi, Kumkuyu, Ayaş plajlarına özel 
araçları ile seyahat eden yerli turistlerin oluşturduğu 
dönemsel trafik yoğunluğu da Erdemli’ye yerli turistlerin 
ulaşımı açısından da ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır. 

Erdemli’ye deniz yolu ve demir yolu ulaşımı da maalesef 
yoktur. 

Ulaşım ile alakalı sorunların çözümü hususunda, 

• Kara ulaşımında, planlaması yapılan ve 
Çeşmeli’den Silifke’ye bağlanacak olan 
çevreyolu devamı projesinin bitirilmesi sahil yolu 
trafiğini rahatlatacak ve Mersin-Silifke arasında 
ulaşım zaman olarak oldukça kısalacaktır.  

• Mersin Taşucu arasında ulaşım amaçlı çalışacak 
deniz otobüsleri olmalı ve Erdemli ve Kızkalesi 
araındaki mesafede yapılacak iskelerle yolcu 
taşımacılığı yapılmalıdır. 

• Raylı sistem çalışması yapılmalıdır. Mersin 
Erdemli arasında yapılacak raylı sistem çalışması 
kısmende olsa trafiğe çözüm olacaktır.  

• Bunun yanında Erdemli içinde günü birlik çalışan 
belirli rotaları dolaşacak(Tarihi yerler veya 
mesire alanları için oluşturulan rotalar olabilir) 
turlar oluşturulmalıdır.  

 

 

Resim:4    

 

2.10. Kıyaslama 
    Erdemli’de turizm sektörünün durumunun daha net 
anlaşılması açısından kıyaslama örneği verilmiştir. 

Antalya’nın Kumluca ilçesi coğrafi yapısı, halkın geçim 
kaynağı, iklimsel yönü ile ve diğer bazı özellikleri ile 
Erdemli’ye benzer özellik taşımaktadır. 
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Tablo:1  Nüfus ve Yüzölçümü rakamları TÜİK 2017 
verileridir. 
İlçe merkezlerinin en yakın hava alanına zaman 
bakımından mesafesi 1,5 saat sürmektedir. 

Erdemli mevcut turizm potansiyeli ve turizm kaynakları 
olarak Kumluca’dan daha fazla kaynak ve potansiyele 
sahiptir. Bu durumda Erdemli’nin turizm gelirlerine ait 
istatistiklerinin Kumluca’ya göre daha olumlu olması 
beklenir. Ancak aşağıda verdiğimiz grafiklerde durumun 
böyle olmadığı görülebilmektedir.  

 

 

 

  

Grafik.5  2016 yılı Belediye Belgeli Tesislerde Geliş Sayısı ve Geceleme Sayıları Kumluca/Erdemli Kıyası (Kaynak:Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstatistiki Bilgiler http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm-istatistikleri.html) 

 

  

Grafik.6  2016 yılı Turizm Belgeli Tesislerde Geliş Sayısı ve Geceleme Sayıları Kumluca/Erdemli Kıyası (Kaynak:Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstatistiki Bilgiler http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm-istatistikleri.html) 

 

ERDEMLİ KUMLUCA
NÜFUS 137	Bin 68	Bin
YÜZÖLÇÜM 2078	kilometrekare 1253	kilometrekare
HALKIN	GEÇİM	KAYNAĞI Tarım	Hayvancılık Tarım	Hayvancılık
TOPLAM	SAHİL	UZUNLUĞU 40	km 30	km
DENİZE	GİRİLEBİLİR	SAHİL Tamanında 10	km
ŞEHİR	MERKEZİNE	UZAKLIK 35	km 90	km
İKLİM Akdeniz Akdeniz
HAVA	ALANI	UZAKLIK 130	km 90	km
TARİHİ	VE	TURİSTİK	ALAN 12	adet(Çok	genel) 6	adet(Çok	genel)

Kumluca Erdemli
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2016	BELEDİYE	BELGELİ	TESİSLERDE	TESİSE	
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GELİŞ	SAYISI
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YABANCI YERLİ
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2016	TURİZM	BELGELİ	TESİSLERDE	
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Grafik.7  2016 yılı Turizm Belgeli ve Belediye Belgeli Tesislerde Erdemli/Kumluca’ya ait Kalış Süreleri Ortalamaları Kıyası 
(Kaynak:Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistiki Bilgiler http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm-istatistikleri.html) 

 

		 	

Grafik.8  2017 Erdemli ve Kumluca İlçeleri Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri Kıyası (Kaynak:Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) 

 

 

3. Erdemli’de Turizm Kaynaklarının CBS tabanlı 
Yönetilmesi, Erdemli Turizm Yönetim Bilgi Sistemi 
    Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri 
günümüzde, sağladığı birçok imkân ve kolaylık sayesinde, 
yerel yönetimlerde, sağlıkta, turizmde, eğitimde daha bir 
çok sektörde planlama, yönetim ve karar destek 
süreçlerinde  vazgeçilmez bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Erdemli özelinde kurulacak CBS tabanlı Turizm Yönetim 
Bilgi sistemi, sektördeki yönetim, planlama ve karar 
süreçlerinde yaşanan sorunların çözümünde etkili ve yol 
gösterici olacaktır.  
 
3.1 CBS Nedir? 
Son yıllarda teknoloji ile birlikte gelişen Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin çeşitli değerlendirmesi yapılmaktadır. En 
etkin tanımıyla CBS; konuma dayalı gözlemlerle elde 
edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, 
saklanması, işlenmesi ve son kullanıcıya sunulması 
işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi 
sistemidir. 

Yaşadığımız yüzyılda değişim, veri ve veri yönetimi 
şüphesiz çok önemlidir. Bu doğal gerçeklik CBS’ nin 
temel bileşenini oluşturmaktadır. Verilerin tek başına 
anlamlı ve kullanılabilir olması için; içeriğinin, toplama 
yönteminin, projeksiyonunun, doğruluğunun, toplama 
zamanının, güncelleştirme ihtiyacının, işleme sürecinin ve 
erişilebilirliğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda yönetimler için CBS; “ veriye dayalı yönetim 
anlayışı oluşturan bir karar-destek sürecidir” diyebiliriz. 

Konumsal sorgulama, sayısal veri entegrasyonu, 
görüntüleme, konumsal analizler, karar verme analizleri ve 
otomasyon CBS’nin yönetimsel olan bazı 
fonksiyonlarındandır. Kurumlara ait veri tabanı sistemi 
içerisinde konumsallaştırılmış her verinin alansal olarak 
her türlü sorgu ve analizleri CBS ile yapılması 
mümkündür. CBS, analiz yapma imkanı sunan ve bu 
analiz sonuçlarına göre doğru kararlar vermeyi 
kolaylaştıran bir sistemdir.(Akıllı Şehirlerde CBS ile 
Altyapı Yönetimi ) 
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1
404

1016
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Resim.5  CBS Harita Katmanları ve CBS Bileşenleri 
 

	

3.1 Amaç 
Erdemli’de yapılacak CBS tabanlı turizm bilgi              
sistemi ile ; 
• Erdemli’de bulunan mevcut turizm envanterinin 

her bileşeni ile birlikte ortaya çıkarılıp bir 
veritabanı oluşturulması,  

• Oluşturulan bu veritabanında ki bilgilerin turistlere 
tanıtım amaçlı kullanmaları için mobil ve web 
ortamından sunumlarının yapılması, 

• Merkezi yönetimin veya yerel yönetim 
makamlarının turizm ile alakalı planlama 
süreçlerinde karar destek sağlaması; 

• Erdemli’nin turizm sektöründe hakettiği noktayı 
yakalaması için etkin bir şekilde ülkemize ve tüm 
dünyaya tanıtımının yapılması; 

amaçlanmaktadır.   
 

 

                    

													 	

Resim.6  CBS Harita Katmanları ve CBS Bileşenleri 
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3.2.Çalışma Yapılırken İzlenecek Yollar 
3.2.1.Verilerin Toplanması   

Verileri toplanacak ilgili yerler aşağıda sıralanmıştır. 

• Konaklama Tesisleri (otel, motel, pansiyon, 
apart, tatil köyleri gibi tüm tesisler) 

• Tarihi Mekanlar(Kale, sarnıç, harabeler, 
mağaralar) 

• Mesire alanları(Parklar, piknik alanları, şelaleler) 
• Yayla turizm Alanları 
• Plajlar(Halk plajı) 
• Yat limanları 
• Ulaşım Güzergahları 
• Yürüyüş Parkurları 
• Trekking Güzergahları 
• Müzeler 
• Kongre ve Fuar Alanları 
• Spor Alanları  
• Sağlık hizmetleri (doktorlar, eczacılar, 

hemşireler, veterinerler, ilaç üreten fabrikaların 
direktörleri, özel hastanelerin direktörleri, 
dişçiler, gözlükçüler, laboratuvar hizmetleri ile 
uğraşan eczacılar ve veterinerler),  

• Hukuk hizmetleri (noterler, Türk 
mahkemelerinde görev yapan avukatlar, mali 
müşavirler ve yeminli mali müşavirler),  

• Turizm hizmetleri (rehberler, seyahat 
acentelerinin direktörleri),  

• Posta ve kurye hizmetleri,  

• Telekomünikasyon hizmetleri,  
• İnşaat hizmetleri,  
• Dağıtım hizmetleri,  
• Çevre hizmetleri,  
• Sigorta hizmetleri,  
• Bankacılık hizmetleri,  
• Turizm hizmetleri,  
• Ulaştırma hizmetleri 

Erdemli sınırları içerisinde turistik değer taşıyan yukarıda 
saydığımız tüm kurum tesis ve işletmelerle alakalı olarak; 

• Konum bilgisi,  
• İdari bilgiler,  
• Nitelikleri,  
• Kapasite bilgileri,  
• Tarihi yerlerin tarihi hikayesi,  
• Mesire alanları için sosyal tesis varlık durumu, 
• Yürüyüş parkurları için vadi, orman dağ gibi 

detay bilgiler 
• İlgili noktaların varsa sorumlu irtibat bilgileri  
• Engelli asansör durumu, 
• WC durumu 
• Mekanlara ait görseller, 
• Panaromik görüntüler, 
• Videolar gibi bilgilerden oluşan bir veritabanı 

oluşturulmalıdır. Burada sayılan öznitelik 
bilgilerine ek ilaveler yapılabilir ve daha da 
çoğaltılabilir.  
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Resim.7  Tasarlanan Sistem Mimarisi 
	

	

	

3.2.2. Sayısal Haritaların Oluşturulması 
 Çalışma yapılacak bölgede kullanılacak sayısal harita 
altlıkları bir veritabanında toplanmalıdır. Sayısal 
haritaların olmadığı durumlarda mevcut ortofoto ve raster 
haritalar sayısallaştırılmalıdır.  Bu kapsama giren altlık 
kullanılabilecek haritalar; 

• İdari sınır haritaları 
• İmar Haritaları  
• Kadastral Haritalar 
• Ortofoto Haritalar 
• Turizm haritaları 
• Ulaşım haritaları 

gibi haritalardır.  

3.2.3. Veritabanı Yapısının Oluşturulması 
Veritabanı yapısı, yapılacak çalışmanın kapsamı 
dahilinde oluşturulmalı, katmanlar ve bu katmanlarda 
ihtiyaç olan bilgilerin girilebileceği alanlar açılmalıdır. 
Ayrıca katmanlar arasında kurulacak ilişkisel yapı da 
oluşturulmalıdır.   

3.2.4. Yazılım Geliştirme 
Turistlerin mobil ortamdan ve web ortamından 
kullanımına yönelik uygulama arayüzünün geliştirmesinin 
yapılmalıdır. 

Bu yazılımda olması gereken yetenekler; 

• Mobil ve web ortamında çalışabilir olmalıdır. 
• Kullanıcılar için yapılacak ara yüz kullanıcı dostu 

olmalıdır.  
• Kullanıcı web uygulaması üzerinde kalmak 

istediği konaklama tesisinde rezervasyon veya 
satın alma işlemleri yapabilir olmalıdır. 

• Belirli lokasyonlara konulacak kiosklar üzerinde 
çalışabilir olmalıdır. 

• Kullanıcı ekranı üzerinde belirli lokasyonlara 
konulacak canlı kameralardan alınan görüntüler 
yayınlanabilir olmalıdır. 

• Kullanıcıların sorgulamalar yapabilecekleri ara 
yüzleri hazırlanmalıdır. Örneğin sorgu ekranında 
‘Kızkalesi’ ile alakalı sorgu yapabilmelidir ve 
Kızkalesi lokasyonuna gidebilmelidir.  

• Farklı dillerde sesli bilgilendirme yeteneği 
olmalıdır. Mobil veya web yazılımı üzerinde 
turist, bilgisine başvurmak istediği yere ait 
bilgileri bu uygulama sayesinde kendi dilinde 
dinleyebilir olmalıdır.    

• Temel bazı analizlerin yapabilme kabiliyeti 
olmalıdır. 
   Bulunulan noktaya en yakın konaklama tesisi, 
ve fiyat bilgileri 
   Bulunulan noktaya en yakın sağlık kuruluşu,       

   Bulunulan noktaya en yakın turizm acentesi,  
   Bulunulan noktaya en yakın restaurant ve fiyat 
bilgisi,  
    Yol üzerinde en kısa yol analizi,  
    Tesis doluluk durumu, 
    Yürüyüş parkurunun uzunluk analizi gibi.  

• Kullanıcıların kullanımı için uygulama üzerinde 
hazır gezi planlayıcı rotalar oluşturulmalıdır. 
Uygulama üzerindeki bu özellik Erdemli’yi 
bilmeyen turistler için yol gösterici olacaktır. 
Örneğin; 

Plajlar ile ilgili rota 
Mesire alanları ile ilgili rota 
Tarihi mekanlar ile ilgili rota  
Karma bir rota yani hem tarihi yerler   hem 

de mesire alanlarının olduğu rota gibi. 
• Kullanıcı yukarıdaki tercihlerin haricinde 

ekranında görünecek harita üzerindeki konumsal 
noktalardan da rota oluşturabilmelidir. 

•    Print –Plot ve paylaşım özelliği olmalıdır. 
•    Hız konusunda sorunsuz olmalıdır. 
•    Uygulamanın yönetilmesi için ergonomik bir 

yönetici paneli olmalıdır. Bu yönetici paneli 
üzerinde; 

Web üzerinden veri güncelleme ekranı 
Web üzerinden kullanıcılar ile ilgili istatistiki 
bilgilerin tutulabildiği rapor ekranları olmalıdır. 
Mesela; 

•    Kullanıcılar en çok hangi noktaları sorgulamışlar, 
En çok hazır rotalardan hangisini kullanmışlar gibi 
istatistiki raporlamalar alınabilir. 

 
 

3.2.5. Sahadan Gelen Verilerin İşlenmesi  
Sahadan gelen konum bilgileri  sayısal haritalar üzerine 
işlenmelidir. Verilerin işlenmesi aşamasında haritaya 
işlenen konumların doğruluğu teyit edilmelidir. 

3.2.6. Objelerin Akıllandırılması 
Coğrafi olarak konumları haritaya işlenen özel noktaların 
akıllandırma işlemi yapılmalıdır. Yani o noktalara ait sözel 
bilgiler ilgili o konumlarla ilişkilendirilmelidir. 

3.2.7. Görüntülerin İşlenmesi 
Çalışma alanında kullanıcılara sunulacak fotograf ve video 
Filmler, ses dataları ve panaromik görüntüler ilgili 
konumlarla ilişkilendirilmelidir.  

Bu aşama ile birlikte oluşturulacak web ve mobil 
ortamında çalışacak CBS tabanlı Turizm Bilgi sisteminin 
ana çatısı kurulmuş olacaktır.  

3.2.8. Sistem Kurulumu 
Uygulama yazılımı hazırlandıktan sonra; 
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• Sistemin sorunsuz çalışması için minimum 
donanım ve konfigürasyon tespitleri yapılmalıdır. 

• Son kullanıcılara uygulamanın ulaştırılması için 
gerekli link paylaşımı ve download işlemi 
yetkileri düzenlenmelidir. 

• Son kullanıcıların mobil uygulamaları 
kullanabilmeleri için gerekli olan Android market 
ve IOS prosedür işlemleri tamamlanmalıdır. 

• Web portalının arama motorlarında ilk sıralarda 
gelmesinin sağlanması için Google CEO 
işlemleri ve organik arama çalışmaları da 
yapılmalıdır.  

3.2.9. Son Kullanıcı Eğitimi 
       Hazırlanan sistemin son kullanıcılara tanıtımı 
yapılmalı, son kullanıcılar için yardım dökümanları 
oluşturulmalıdır. Gerekirse web uygulaması üzerine tüm 

modüllerin (web, mobil, kiosk) görüntülü olarak nasıl 
kullanıldıkları anlatılmalıdır. 

3.2.10.Sistem Yönetimi, Veri Güncelleme  
       Coğrafi Bilgi Sistemleri projelerinde veri güncelliği 
ve doğruluğu, sistemin kullanılabilirliği ve sürekliliği 
açısından ciddi önem arzetmektedir. Güncel olmayan ve 
yanlış olan veriler kullanıcılar ve karar vericiler açısından 
ciddi bir risktir. Dolayısı ile sistem güncellenmesi ve 
yönetimi işlemi önemlidir. Sistem üzerinde oluşacak 
sorunlar ve kesintiler sistem yöneticileri tarafından ivedi 
olarak çözüme kavuşturulmalıdır. 

     Sistemin yönetimi ve güncellemesini sisteme veri 
girişi sağlayan kurumlardan biri veya bir kaçı üstlenebilir. 
Belirlenen sistem yöneticileri ve veri güncelleme 
operatörleri alacakları eğitim sonrası veri girişi ve sistem 
yönetimi yapmalıdırlar. 

 

 

    

 
Resim:8  Memnuniyet Döngüsü 
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4. Projenin Sonuçları
Erdemli turizm sektöründe, deniziyle, doğasıyla,

yaylasıyla iklimiyle ve kültürel zenginlikleri ile turizmin 
her alanında ciddi potansiyellere sahiptir. Bu 
potansiyellerin etkin kullanımı konusunda sistemli ve 
doğru yatırım kararları ile yenilikçi bir turizm yönetim 
anlayışına ihtiyaç vardır. Erdemli’nin, turizm sektöründe 
hem ülkemizde hem de dünyada hakettiği yeri alması için, 
Erdemli’ye gelen turistlerin daha karar verme aşamasından 
başlayarak tatil yapıp evlerine dönünceye kadar geçen her 
bir ara süreçte maximum memnuniyetle Erdemli’den 
ayrılmasınının sağlanması, memnuniyet döngüsünün 
sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekir.  

     Bu çalışma; 

• Erdemli’nin ülkemize ve tüm dünyaya tanıtılması
hususunda reklam ve tanıtım aracı olacaktır.

• Erdemli’ye ilk kez gelen turistler için rehber,
bilgi kaynağı ve yol gösterici olacaktır.

• Merkezi hükümetin taşra temsilcileri, yerel
yöneticiler, ve diğer sivil toplum kuruluşları için
karar desteği sağlayan ana unsur olacaktır.

• Turistlere web ve mobil ortamlardan analiz ve
sorgulama yeteneği olan bu sistemle daha etkin
ve modern turizmcilik hizmeti verilebilecektir.

• Erdemlide turizme ait bütün bilgilere sayısal
ortamda ulaşılabilecektir.

• Turizm sektörüne ait istatistikî bilgiler
alınabilecektir.

• Grafik ve sözel verilerle her türlü sorgulama
yapılabilecektir.

• Turizm ile alakalı tematik harita üretimi
yapılabilecektir.

• Turizm ile alakalı doğru ve ekonomik yatırım
kararlarının alınmasında etkin rol oynayacaktır.

CBS tabanlı hazırlanacak bu turizm yönetim bilgi
sistemi ile Erdemli’de turizm sektörüne sistemsel
bir yönetim anlayışı hakim olacaktır.

5.Türkiyeden ve Dünyadan Örnekler

Resim.9		CBS	Tabanlı	Uygulamalara	İstanbul	Örneği	(Kaynak:	https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/)	
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Grafik.10		CBS	Tabanlı	Uygulamalara	Dünyadan	Örnekler-1 

Resim.11		CBS	Tabanlı	Uygulamalara	Dünyadan	Örnekler-2 
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Resim:12		CBS	Tabanlı	Uygulamalara	Dünyadan	Örnekler-3 

	

 
6.Tablolar ve Grafikler 
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Grafik:9  Erdemli’ye 2017 Yılında gelen Yerli Yabancı Turist Sayısı (Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 
hazırlanmıştır.) 
	

	

																						 	

Grafik:10 Erdemli’ye  gelen Yerli Yabancı Turistlerin son dört yıla ait ortalama harcamaları Dolar bazlı  (Mersin İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü verilerine göre hazırlanmıştır.) 
	

																					 	

Grafik:11  Erdemli’nin son dört yıla ait yıllık turizm gelirleri  (Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 
hazırlanmıştır.) 
																

 
 
 
 
 
 
 

903
978 970

1.130

630 633
715

775

2017 2016 2015 2014

YERLİ	YABANCI	ORTALAMA	HARCAMA

YERLİ	ORT	HAR.	(DOLAR) YABANCI	ORT	HAR.		(DOLAR)

2017 2016 2015 2014

193.936.218

276.460.851

489.489.450

211.249.970

ERDEMLİ	YILLIK	TURİZM	GELİRİ

396



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

	
	

7.Kaynaklar 

• http://dogalhayat.org/?page=sehir&sehir=Mersin&list=tespitistatistik 
 

• Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
 

• KOZAK, N., KOZAK, M.A. (2000) Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 
 

• AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ 
İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,Kavacık,İSTANBUL, myalcinkaya@igdas.com.tr 
İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS Proje Şefliği,Kavacık,İSTANBUL, 
gyildiz@igdas.com.tr 
İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS Proje Şefliği,Kavacık,İSTANBUL, 
ahames@igdas.com.tr 
 

• Çakıcı A. C. (2009): “Toplantı Yönetimi, Kongre, Konferans, Seminer ve Fuar Organizasyonları”, 
Detay Yayıncılık, Ankara, 2009. 

• https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ 
• https://nceast.org/interactive-maps 
• http://www.mydiscoverireland.com/ 
• http://www.mapapristupnosti.cz/ 

	

	

397



	
Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 

 http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TÜRKİYE 

	
 

	

A Process-Oriented Assessment on the News on Internet Addresses of Secondary 
Schools in Erdemli 

Yunus Emre Çekici1*, Büşra Çevik2 
1Adana Bilim ve TeknolojiÜniversitesi, Türk Dili Bölümü, Adana, Türkiye 

2Mersin Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mersin, Türkiye 
* Sorumlu yazar  Tel.: +90546 544 58 70, E-posta: yecekici@adanabtu.edu.tr 

 
Abstract 

The school is not only an exam center, it is also a living space. For this reason process-oriented evaluation gains 
importance in schools. The aim of this research is to examine the news on the internet addresses of secondary schools in 
Erdemli in terms of process-oriented evaluation. In the theoretical background of this research, process-oriented education 
are included. The document analysis method was used in this research in the descriptive scanning model. The data were 
collected by observation form. Secondary schools in Erdemli constitute the universe of research. Six secondary schools that 
use the Internet address effectively have been chosen as the sample. News on the internet is closely related to “nature and 
animal love, reading culture, national consciousness, date conscious, sharing, helpfulness, cognitive awareness and 
socializing”. Training practices in Erdemli can be shown as an example for process-focused education. 

 
Keywords: Erdemli, Process-Oriented Education School, News 

 

Erdemli’deki Ortaokulların İnternet Adreslerindeki Haberler Üzerine Süreç Odaklı 
Bir Değerlendirme 

 
Özet 

Okul sadece bir sınav merkezi değildir, aynı zamanda bir yaşam alanıdır. Bu nedenle okullarda süreç odaklı 
değerlendirme, önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, Erdemli’deki ortaokulların internet adreslerinde yer alan haberleri, 
süreç odaklı değerlendirme bakımından incelemek amaçlanmıştır. Süreç odaklı eğitim, bu çalışmanın kuramsal arka alanını 
oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, gözlem 
formuyla toplanmıştır. Erdemli’deki ortaokullar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. İnternet adresini etkin bir biçimde 
kullanan 6 ortaokul, örneklem olarak seçilmiştir. İncelenen haberler, “doğa ve hayvan sevgisi, okuma kültürü, ulusal bilinç, 
tarih bilinci, paylaşım, yardımseverlik, bilişsel farkındalık, sosyalleşme” ile yakından ilişkilidir. Erdemli’deki eğitim 
uygulamaları, süreç odaklı eğitime örnek olabilecek niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, Süreç Odaklı Eğitim, Okul, Haber 

 

1. Giriş 

Eğitim tarihi incelendiğinde, insan-doğa mücadelesinin 
eğitimi doğuran temel ilişki olduğu görülmektedir. 
İnsanın doğa karşısındaki savunmasızlığı, bilgi ve 
deneyim paylaşımı gereksinimi doğurmuş; bu gereksinim 
de eğitim yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Doğaya karşı 
insanın kendini koruması amacıyla ortaya çıkan eğitim, 
daha sonra doğaya egemen olma düşüncesiyle 
okullaşmaya zemin hazırlamıştır. Okullar, eğitimin 
hedeflerini gerçekleştiren kurumlar olarak, zamanımızın 
vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Artık eğitim denince 
okul kavramı akıllara gelmektedir. Öyle ki eğitim 
tanımları, okuldan beklentilerimizi de 
şekillendirmektedir. Bu bağlamda, okula yönelik 

beklentileri sergilemek adına kimi eğitim tanımlarına 
aşağıda yer verilmiştir. 

Ertürk’e göre eğitim, bireyin davranışında, kendi 
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı (amaçlı ve planlı) olarak 
istendik değişme meydana getirme sürecidir [1]. 
“Bankacı eğitim modeli”ni çağrıştıran bu tanım, eğitimin 
bireyin kendini inşa etmesine fırsat sunmadığı için 
günümüzde yoğun bir biçimde eleştirilmektedir. Bu 
bağlamda bankacı eğitim modeline kısaca göz atılabilir. 

Freire’ e göre “bankacı eğitim modeli”, anlatan özne 
(öğretmen) ve sabırla dinleyen nesnelerden (öğrenci) 
oluşur. Freire, öğrencileri “yatırım nesneleri”, öğretmeni 
ise yatırımcı konumuna düşüren bu eğitim modelini, 
bankacı eğitim modeli olarak adlandırır. Bu modele göre 
öğrenciler, öğretmenler tarafından doldurulması gereken 
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“bidon”lara, “kap”lara benzer. Öğretmen kapları ne kadar 
çok doldurursa, o kadar iyi bir öğretmendir. Kaplar ne 
kadar pısırıksa, doldurulmalarına izin veriyorsa, o kadar 
iyi öğrencidir. Öğrenciler, kendilerine yüklenen yığma 
malzemeyi istiflemekle ne kadar meşgul olurlarsa 
dünyaya, bu dünyanın dönüştürücüleri olarak müdahale 
etmeleri halinde oluşacak eleştirel bilinçleri o kadar 
güdük kalacaktır. Kendilerine dayatılan edilgen rolü ne 
kadar kapsamlı bir şekilde kabul ederlerse, dünyayı 
nasılsa öyle benimsemeye, kendilerinde yığma malzeme 
halinde biriktirilen kısmi bir gerçeklik görüşünü kabule o 
kadar yatkın olurlar [2]. 

Aydınlanma filozofu Kant’ın eğitim yaklaşımı ise 
bankacı modelini reddeder. Kant’a göre “İnsan ancak 
eğitim yoluyla insan olur” [3]. Çekici’nin eğitim tanımı 
da Kant’ın yaklaşımından beslenir. Çekici’ye göre eğitim, 
insanın kendini arama çabası veya insanın insanlaşma 
yolculuğu olarak tanımlanabilir. İnsanın insanlaşma 
gizilgücü, eğitimle açığa çıkar. İnsan eğitim aracılığıyla 
var olanla yetinmediğini, bir anlamda da var olan eksiklik 
ve olumsuzluklara karşı çıktığını dile getirir [4].  

Günümüzde insanın insanlaşma yolcuğu, insanın 
kendini var etme ve sürdürme çabası olarak ifade edilen 
eğitim; okuldan beklentileri de değiştirmektedir. Başka 
bir deyişle eğitimin tanımındaki yapılandırmacı değişim, 
toplumun okuldan beklentilerini derinden sarsmıştır. 
Birçok çalışmada vurgulandığı gibi artık okullar, salt 
öğrencilerin bilgi edindiği bir kurum olmaktan çıkmış, 
kendini aradığı ve inşa ettiği bir yaşam alanına 
evrilmiştir. Çağdaş yaklaşımlara göre okul, öğrencilerin 
arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle etkileştiği, yaşamayı 
paylaştığı bir alan olarak kabul edilmektedir. Öğrenci 
okulda bilgisini, becerisini geliştirmenin yanı sıra; 
yaşamayı da öğrenmektedir. Dolayısıyla eğitimin, salt 
ürüne dayalı sınav başarısıyla değerlendirilmesi bir 
eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınav, eğitimden 
beklenenleri değerlendirmek için yetersiz kalmaktadır. 
Bu bağlamda süreç odaklı eğitim ve değerlendirme 
kavramları gündeme gelmektedir. 

Son dönemde süreç odaklı eğitime yönelik çalışmalar 
artmaktadır [Bkz. 5, 6, 7]. Süreci odak alan eğitim 
yaklaşımı, okulların başarısını sadece ortaya çıkan 
ürünlerle, başka bir deyişle sınav sonucuyla 
değerlendirmeyi reddeder. Süreçteki yaşantılar, eğitimin 
başarısını ortaya koyan önemli ölçütlerdir. Bu da, ders 
saatlerinin dışında okuldaki diğer etkinlikleri, yaşantıları 
da önemli kılar. 

Yukarıda değinildiği gibi, günümüzde insanların 
okuldan beklentileri farklılaşmaktadır. Sınav başarısının 
dışında, okullardan sosyal yaşama dokunan, gerçek 
hayata değen etkinlikler de beklenmektedir. Bu bağlamda 
okullarda derslerin dışında neler yapıldığı önemli bir 
araştırma konusu olarak gündeme gelmektedir. 
Okullardaki ders dışı etkinlikleri ele alabilmek için, 
okulların internet adreslerindeki haberler 
değerlendirilebilir. 
2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, süreç temelli değerlendirmeye dikkat 

çekmek, okulların sadece sınava hazırlayan bir kurum 
olup olmadığını tartışmaya açmak, ders saatlerinin 
dışında da okulların gizilgücünü gündeme getirmek ve bu 
doğrultuda okulların internet adreslerindeki haberleri 
incelemek amaçlanmıştır. Erdemli’deki ortaokulların 
internet adreslerindeki ilgi çekici haberleri paylaşmak, bu 
çalışmanın temel amacıdır. Çalışma, okul yöneticilerine 
ve öğretmenlere ders ve sınav dışı etkinlikler konusunda 
fikir vermesi bakımından önem taşımaktadır. 
3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada doküman 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya 
da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır [8]. 
Doküman incelemesi de araştırılması hedeflenen olgu veya 
olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsamaktadır [9].   

Bu araştırmada Mersin’in Erdemli ilçesindeki okulların 
internet adreslerinde yer alan haber metinleri, süreç 
odaklılık bağlamında incelenmiştir. Bu sebeple çalışmada, 
betimsel tarama modeli ve doküman incelemesi yönteminin 
uygulanmasına karar verilmiştir. 
3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evreni Mersin’in Erdemli ilçesindeki 
okulların genel ağ adreslerindeki haberlerdir. Örneklem 
olarak ise, genel ağ adreslerini etkin bir biçimde 
kullandıkları tespit edilen altı ortaokul incelenmiştir. 
Örneklem alınan okullar şunlardır: 

1. Arpaçbahşiş Yardımcılar Ortaokulu 
2. Karayakup Ortaokulu 
3. Kargıcak Ortaokulu 
4. Kargıpınarı İmam Hatip Ortaokulu 
5. Üçtepe Ortaokulu 
6. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 

3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki 15 
haberle sınırlandırılmıştır. Bu haberler, gözlem formuyla 
toplanmış, süreçsel eğitim uygulamalarına örnek olabilecek 
haberler ele alınmıştır.  
4. Bulgular ve Yorum 

 Süreç odaklı eğitime örnek olabilecek kimi etkinliklerin 
haberleri bu bölümde örneklenmiştir. Belirlenen haberler, 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de haberin yayımlandığı 
tarih ve okulun ismi de yer almaktadır. Örnek olması 
bakımından haberlerin içerikleri olduğu gibi aktarılmıştır. 

 
Tablo 1. Erdemli’deki Ortaokulların İnternet Adreslerindeki Haberler 
Okul ve Tarih İçerik 
Arpaçbahşiş 
Yardımcılar 
Ortaokulu 
24.02.2018 

Ana Sınıfının Doğa Sevgisi 
Okulumuz anasınıfı öğrencileri, yiyecek 
bulmakta zorlanan kuşlar için portakal kabuğu 
ile kuş yemliği hazırlayıp ağaçlara astılar. 

Karayakup 
Ortaokulu 

Kuşları Seviyoruz Yuvaları Asıyoruz 
Anasınıfı öğrencilerimiz başta olmak üzere, 
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04.01.2018 ilkokul ortaokul öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve Erdemli Orman Bölge Müdürlüğümüzün 
katkılarıyla okulumuz bahçesindeki asırlık 
çınarlarımıza ve ağaçlarımıza öğrencilerimizin 
boyadıkları kuş yuvalarını astık. Emeği 
geçenlerin ellerine sağlık. 

Karayakup 
Ortaokulu 
06.03.2018 

Şubat Ayı Gazetemiz Çıktı 
Sınıf Öğretmenimiz Saliha Hanım ve Türkçe 
Öğretmenimiz Enver Beyin özenle hazırladıkları 
şubat ayı gazetemiz çıktı. Öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz. 

Karayakup 
Ortaokulu 
15.01.2018 

Lalelerimiz Anasınıfı Öğrencilerimizden 
Anasınıfı öğrencilerimiz, Fen Bilimleri 
öğretmenimizin rehberliğinde lale soğanlarını 
diktiler, can suyunu verdiler. Öğrenciler, 
saksılara diktikleri soğanlarla her gün ilgilenip 
gelişimlerini inceleyeceklerini söylediler. 

Karayakup 
Ortaokulu 
04.12.2017 

Haydi Sen de Mersin’e Koş 
Okul Müdürümüz İbrahim Yurdaer ERBOĞA, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Sebiha 
AÇIKBAŞ, Sınıf Öğretmenimiz Ezel Selvi 
YILDIRIM ve 8. Sınıf Öğrencilerimiz 
Uluslararası Mersin Maratonuna Katıldı. 

Karayakup 
Ortaokulu 
30.11.2017 

Öğrencilerimiz Kitap Fuarında 
Fuarda yayınevlerinin stantlarını gezen, ünlü 
yazarlarla sohbet eden, söyleşilere katılan 
öğrencilerimiz beğendikleri kitapları almayı ve 
bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler. 

Kargıcak 
Ortaokulu 
28.02.2018 

Dilimiz Kimliğimizdir 
Okulumuz 6-B sınıfı öğrencileri, tüm okul 
öğrencilerinde  ‘Dilimiz Kimliğimizdir.’ 
farkındalığını oluşturmak amacıyla kitap 
ayraçları hazırlayarak arkadaşlarına dağıttılar. 

Kargıcak 
Ortaokulu 
28.02.2018 

Millî Kültürümüz 
6. sınıf Türkçe dersi Milli Kültürümüz teması 
‘Türküler Dolusu’ metni türküler eşliğinde halk 
ozanlarımızla işlendi. 

Kargıcak 
Ortaokulu 
19.02.2018 

Türkçesi Varken 
Medeniyetlerin ve kültürlerin nesilden nesle 
aktarılmasında en önemli rolü dil üstlenmektedir. 
«Türk dili de Türk milletinin kalbidir, beynidir.» 
Ancak günümüzde dilimizin en önemli sorunu 
dilimizdeki yabancı unsurların giderek 
artmasıdır. Yabancı dillerden gelen ve Türkçe 
karşılıkları bulunan sözcüklere dikkat çekmek 
amacıyla okulumuz 6-C sınıfı öğrencileri 
‘TÜRKÇESİ VARKEN’ adlı çalışmalarını 
hazırlayıp sergilediler. 

Kargıpınarı 
İmam Hatip 
Ortaokulu 
02.03.2018 

Okulumuz Erdemli Gazimizi Ziyaret Etti 
Okulumuz Erdemli gazimizi ziyaret etti. 
Okulumuzu temsilen Müdür yardımcımız, 
rehber öğretmenimiz, Öğretmenleri temsilen bir 
öğretmen ve öğrencileri temsilen 13 
öğrencimizle birlikte gazimizi ziyaret ettik. 

Kargıpınarı 
İmam Hatip 
Ortaokulu 
04.12.2017 

Öğrencilerimiz Yardım Ediyor 
Okulumuz öğrencileri kendi aralarında 
evlerinden getirdikleri çeşitli malzeme ve 
yiyecekleri öğretmenleri eşliğinde yine 
okulumuzda okumakta olan Suriyeli 

arkadaşlarının ailelerine verdiler. Aileler çok 
sevindiler ve teşekkür ettiler. Öğrencilerimizi bu 
yardımseverliklerinden dolayı kutluyoruz. 

Kargıpınarı 
İmam Hatip 
Ortaokulu 
20.11.2017 

Aile Ziyareti 
Ailelerimizi ziyaret ederek okul ile 
bütünleşmelerini sağlıyoruz. 

15 Temmuz 
Şehitleri 
İmam Hatip 
Ortaokulu 
23.02.2018 

Geçmişten Günümüze Yolculuk 
Okulumuzda “Geçmişten Günümüze Yolculuk” 
temasıyla eski eşyalar toparlanarak bir köşe 
oluşturulmuştur. Bu bağlamda öğrencilere tarih 
bilinci verilmeye ve aidiyet duygusu 
kazandırılmaya çalışıldı. 

15 Temmuz 
Şehitleri 
İmam Hatip 
Ortaokulu 
22.12.2017 

Devam Devamsızlık 
Öğrencilerin okula devamlarını artırma amacıyla 
okulda sosyo-kültürel ve sportif bilimsel etkinlik 
olarak kaligrafi, voleybol, işaret dili gibi kurslar 
açılarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 
yönlendirilmeleri sağlanmıştır. 

15 Temmuz 
Şehitleri 
İmam Hatip 
Ortaokulu 
26.12.2017 

Sosyal Kültürel Etkinlik 
15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 
olarak öğrencilerimiz ile tarihi mekan gezisi 
gerçekleştirdik. Bu mekanlardan birincisi Ayaş 
antik tiyatro ve ikincisi ise Kanlı Divane’dir 
Amacımız öğrencilerimizin önce kendi 
ilçelerindeki tarihi yapıları öğrenip 
içselleştirmelerini sağlamak ve kalıcı bilgi 
kazanımı elde etmektir. 

 
Tablo 1’deki haberler incelendiğinde doğa ve hayvan 

sevgisinden okul gazetesi hazırlamaya, kitap fuarına 
gitmekten kent yaşamındaki sosyal etkinliklere katılmaya 
varıncaya kadar okulların çok farklı dallarda etkinlik 
gerçekleştirdiği görülmektedir. “Ulusal bilinç, tarih bilinci, 
paylaşım, yardımseverlik, bilişsel farkındalık, sosyalleşme, 
yakından uzağa-somuttan soyuta ilkesi” gibi kavramlarla 
yorumlanabilecek etkinlikler, süreç odaklı eğitim açısından 
da örnek oluşturmaktadır. 

Erdemli’deki ortaokullarda gerçekleştirilen etkinlikler, 
okulu bir yaşam alanına çevirebilecek niteliktedir. Bu tür 
etkinlikler, kişinin kendini inşa etmesi anlamındaki eğitime 
zemin hazırlayabilir. 
5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada süreç odaklı eğitim bağlamında, 
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ortaokulların genel ağ 
adreslerinde yer alan haberler incelenmiştir. Süreç odaklı 
eğitime örnek olabilecek 15 haber tespit edilmiştir. Bu 
haberler “doğa ve hayvan sevgisi, okuma kültürü, kentlilik 
bilinci, ulusal bilinç, tarih bilinci, paylaşım, yardımseverlik, 
bilişsel farkındalık, sosyalleşme, yaşantı zenginliği” 
kavramlarıyla yakından ilişkilidir. 

Okulun, sadece bir sınav merkezi değil, aynı zamanda 
öğrencinin yaşam alanı olduğunun anlaşılmasında 
Erdemli’deki uygulamalar örnek olabilecek niteliktedir. 

Ulaşılan sonuçlar bağlamında aşağıdaki öneriler dile 
getirilebilir: 

- İnternet çağında, okulların internet adreslerini 
daha etkin kullanması gerekmektedir. 
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- Okullar, MEB uzantılı genel ağ adreslerinin 
dışında, sosyal medyayı da bilinçli bir biçimde 
kullanabilir. 

- Özgün eğitim uygulamaları ödüllendirilmeli, yerel 
basın aracılığıyla bu uygulamalar herkese 
duyurulmalıdır. 

- Velilerle sadece sınav sonuçları değil, okulda 
gerçekleştirilen özgün etkinliklerin sonuçları da 
paylaşılmalıdır. 

- Liselere geçiş sisteminde; sosyal, sportif, sanatsal 
ve kültürel etkinliklerin önemli bir katkısı 
olmalıdır. 
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the development and formation of geomorphological properties of the river basins 
Erdemli’s using the different indices is geomorphometric. Firstly DEM (Digital Elevation Model) model of the area was 
produced and then, all calculations of indices were carried out using this model. Basin formation and development based on 
the lithology was evaluated using geological maps of the area. As a result, it is seen that geomorphological development area 
determined by the lithology; streams have been found to be characterized as dendritic. As a result of the calculations made 
on the valley represents that the valleys characterized as narrow and deep valleys on the study area. Geomorphometric 
analysis results showed that maximum values were found the area where Miocene limestone types lithologhy. 

 
Keywords: Erdemli River Basins, Geomorphology, Geomorphometric Analysis. 

Erdemli'nin Akarsu Havzalarının (Limonlu, Alata, Kızkalesi ve Ayaş) Jeomorfolojisi  

Özet 

Bu çalışmada amaç; Erdemli’nin akarsu havzalarının jeomorfolojik özelliklerinin, oluşum ve gelişimlerinin farklı 
jeomorfometrik indisler yoluyla ortaya konulmasıdır. Sahanın, bir sayısal yükseklik modeli (SYM,DEM) oluşturulmuş; tüm 
indis hesaplamaları bu model üzerinden gerçekleştirilmiştir. Jeoloji haritalarından faydalanılarak litolojinin havza oluşum ve 
gelişimine etkisi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; havzaların gelişiminde litolojinin etkisinin büyük oranda belirleyici 
olduğu; akarsuların dentritik bir özellik kazandığı tespit edilmiştir. Vadiler üzerine yapılan hesaplamalar neticesinde 
sahadaki vadilerin dar ve derin vadiler sınıfına girdikleri anlaşılmıştır. Jeomorfometrik analiz sonuçları; maksimum 
değerlere, aşınımı görece kolay olan ve çalışma sahasında en geniş yer kaplayan miyosen yaşlı kireçtaşları üzerinde 
ulaşıldığını göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Erdemli Akarsu Havzaları, Jeomorfoloji, Jeomorfometrik Analiz. 

 

1. Giriş 

Yerküre’nin morfolojik şekillerinin oluşum ve 
gelişiminin bilinmesi oldukça önemli bir konudur. Farklı 
jeolojik devirlere ait litolojik birimler, dış kuvvetlerin 
aşındırma faaliyetlerine eşit derecede maruz 
kalmayacağından morfolojik şekiller de tek düze değildir. 
Farklılıkların araştırılıp ortaya konulması, neden ve 
niçinlerinin bilinmesi önemlidir (İzbırak, 1970; 
Hoşgören, 1975; Atalay, 1987; Rowberry, 2008; Cürebal 
ve Erginal, 2010). Jeomorfometrik analiz ise; 
insanoğlunun üzerinde yaşamını şekillendirdiği farklı 
topografyaların güncel ve teknolojik veriler kullanılarak 
daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Böylelikle 
geçmişi hakkında daha net bilgilere sahip olduğumuz 
mekânın şekillendirilmesi ve organizasyonunun 
planlanması aşamalarında daha sağlıklı kararlar 
verilebilmesi mümkün hale gelir. 

Topografyanın erozyona uğraması sonucu genellikle 

karmaşık ve çoğu zaman farklı geometrik yüzey şekilleri 
meydana gelir. Jeomorfometrik analiz ise farklı bu yüzey 
şekillerinin belirli metotlar kullanmak suretiyle ölçülmesi 
ve her birinin bir birinden bağımsız olduğu arazi 
yüzeylerini genelleştirme, standartlaştırma yani ortak 
yönlerini bularak coğrafi birlikteliği sağlama ile ilgilenir 
(Choorley, vd., 1984; Kurter ve Hoşgören, 1986: 214; 
Akar, vd., 2006; Özdemir, 2007; Utlu vd., 2012). 

Jeomorfolojinin ana konusunu oluşturan yeryüzü 
sathının şekillenmesi ve bu şekillenişin dinamikleri, etki 
dereceleri farklı jeomorfometrik yöntemlerle araştırılıp 
incelenmektedir (Bloom, 1978; Crevenna, vd., 2005; 
Akar, vd., 2006; Rowberry, 2008; Bayraktar, 2012; 
Cheng, vd., 2012). Morfolojik analiz, yeryüzünün 
şekillenişi ve dış kuvvetler arasındaki ilişkiyi inceler. 
Ancak her ne kadar aşınım dış kuvvetlerin etkisi ile 
oluşsa da bu aşınım hareketine yön ve güç veren iç 
kuvvetler olduğu için bu iki kuvvetin birlikte 
değerlendirilmesi gerekir (İzbırak, 1970:4). Aşınım ve 
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birikim yüzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra bu sürecin 
işleyişine dair evrelerin belirlenmesi ve açıklanması da 
jeomorfolojik analiz açısından önem arz etmektedir 
(Kurter ve Hoşgören, 1986:214). 

Jeomorfoloji çalışmaları, arazi incelemeleri yanı sıra 
genellikle topografik haritalar ve türevlerinden 
oluşturulan diğer haritalar üzerinden yürütülür. 
Çalışmada sık sık kullanılacak topografya kelimesinin 
kuramsal çerçeveye oturması açısından tarif edersek, “bir 
arazinin topografik şekilleri ve üzerindeki örtüleri 
kapsayan fiziksel görünüşünü belirtmek amacı ile 
ölçülmesi, hesaplanması ve küçültülerek çizilmesi bilimi 
ve sanatıdır”(İnal vd., 1996:1). Bu çalışmada genel 
manada jeomorfometrik analiz amacıyla kullanacağımız 
topografya haritaları, kadastro ölçümlerinden çeşitli 
amaçlar için yol ölçümlerine, hidrografik ölçümlerden 
şehir ve imar uygulama ölçümlerine kadar geniş bir 
çalışma yelpazesinde kullanılır. 

Topografyayı şekillendiren en önemli etmenlerden 
yaşam kaynağı akarsular, bütün yerküre üzerinde eşit 
dağılmadıkları gibi her yerde aynı etkiyi de 
yapmamaktadır. Yerküre’nin genel olarak daha çok 
ekvatoral ve ortak kuşak diye adlandırılan bölümlerinde 
toprak doyduktan sonra yüzeysel akışa geçen ve kanalize 
olan akarsular topografyayı şekillendirir. İlksel bir 
araziye akarsuyun yerleşimi ve gelişimi çeşitli 
aşamalardan geçerek oluşur. Topografyanın akarsuya 
karşı direnci en zayıf noktalarından başlamak suretiyle 
erozyon yarıntıları, kapma olayları sonucu çok geniş bir 
havzaya ulaşır. Burada havzanın şekillenişi hiç şüphesiz 
arazinin eğim, yer hareketleri, jeolojik ve mineralojik 
yapısı, morfolojik özellikleri ile sıkı sıkıya ilişkilidir 
(Leopold, vd., 1963; İzbırak; 1970; Knighton, 1984; 
Cürebal ve Erginal, 2010). 

Tektonizmanın akarsu aşındırma, taşıma ve biriktirme 
faaliyetlerine yükselme, alçalma ya da faylanma olayları 
ile müdahalesi, topografik profilin değişmesine neden 
olur. Topografyanın bu tektonik hareketler sonucu 
kendini yenilemesi ise akarsuyu yeniden aşındırmaya 
zorlar. Hipsometrik eğri integrali ve değeri başta olmak 
üzere farklı jeomorfometrik indisler ile bu tektonik 
hareketlerin etkisi tespit edilebilir (Rowberry, 2008; 
Cürebal ve Erginal, 2010; Bayraktar, 2012; Gavrila, 
2012). 

Jeomorfolojik açıdan bütün akarsuların en karakteristik 
özelliği, akarsu havzası içerisinde yer alan bütün kollar 
içerisinde ana kolun yatağını daha çok derine kazmış 
olmasıdır. Özellikle bir akarsuyun aşağı çığırı üst 
kesimlere oranla daha fazla aşınır ve böylece havzanın 
üst kısmı dik, alt kısmı yatık bir akarsu boyuna eğrisi 
belirir (İzbırak, 1970:152; Özdemir, 2007; Cürebal ve 
Erginal, 2010; Özşahin, 2010). Zaten çalışma sahamız 
içerisinde yer alan bütün havzalara uygulanan 
hipsometrik eğri ve integral değerlerinde bu durumu 
gözlemlemek olasıdır. 

Jeomorfolojik araştırmalarda kompleks birçok soruya 
cevap aranır. Bu çalışmalar ile cevap aranan sorular ise 
şunlardır; bugünkü yeryüzü şekillerinin oluşumunda 
hangi kuvvetler ne kadar etkili olmuştur? Ne zaman, 

hangi jeolojik devirde ve hangi safhalardan geçerek 
oluşmuştur? (İzbırak, 1970:12). Yeryüzünün pek çok 
alanında olduğu gibi çalışma alanında da pek çok süreç 
etkili olmuş ve polijenik bir topoğrafya oluşmuştur. 
Morfolojik döngünün ne gibi şartlar altında karmaşık bir 
evrime uğrayabileceği, morfojenetik karışıklığın 
özellikleri ve etkileri şu üç grupta toplanmıştır: 

• Yer kabuğu hareketlerinden kaynaklanan kesinti 
ve karışıklıklar, 

• İklim değişimlerinden kaynaklanan kesinti ve 
karışıklıklar, 

• Östatik hareketlerden kaynaklanan kesinti ve 
karışıklıklar (Erinç, 2002: 334). 

Jeolojik devirler boyunca sürekli bir değişim içerisinde 
olan deniz seviyesi, günümüzde gelişen bilgi ve 
teknolojileri sayesinde kesintisiz olarak izlenilmekte ve 
kayıt altına alınmaktadır (Şekil 1). Elbette geçmişe 
yönelik bu tür verilerin tespiti kolay değildir ve zaman 
zaman tartışmalı konular arasında yer alır. 

 
Şekil 1. Erdemli Ocak Ayı Saatlik Deniz Seviyesi Değişimleri 

(HGK, 2005; Topuz, 2014). 
Jeomorfometrik analiz metotlarının CBS ile 

entegrasyonu sonucunda pek çok indis hesabı bilgisayar 
ortamında otomatik olarak yapılabilmektedir. Ekonomi, 
zaman, iş gücü, maliyet, çoklu paylaşım ve veri 
güvenirliliği konularındaki avantajlarından dolayı CBS 
ile yapılan jeomorfometrik analiz çalışmalarının sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan bu çalışmada ilk 
olarak; sahanın, jeomorfolojik indisler yardımıyla 
morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve de morfolojik 
ünitelerin oluşum ve gelişimlerinin açıklanması 
hedeflenmektedir. Havzaların şekilsel özelliklerinin 
anlaşılması ve buna etki eden faktörlerin 
değerlendirilmesi de çalışmanın amaçları arasındadır. 
Litolojik yapının vadi oluşum ve gelişim süreçlerine 
etkisinin yanı sıra akarsu aşındırma gücü ve jeolojik yapı 
arasındaki ilişkinin gücü de tespite çalışılmıştır. 
Havzaların ölçümü yapılan jeomorfometrik indis 
değerleri açısından benzerlik durumlarının kıyaslanması 
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neticesinde birbirleri ile olan benzerlik yönleri ve 
derecelerinin tespit edilmesi ve bu benzerlik ya da 
farklılığın nedenlerinin araştırılması çalışmamızın ana 
amaçlarını oluşturur. 

Çalışma sahasında bulunan irili ufaklı pek çok sayıdaki 
dereler, özellikle yaz aylarında sulama suyu azlığı 
sebebiyle bölge halkı için bir yaşam kaynağı oluştururken 
diğer yandan zaman zaman özellikle yağışlı kış 
mevsimlerinde doğal çevreye yapılan müdahalelerle de 
birlikte ciddi felaketlere sebebiyet vermektedir. 

Ayrıca küresel iklim değişkenliği ile ilgili olarak daha 
düzensiz ve şiddetli yağışlar çalışma sahasında yer alan 
dere yataklarına yapılan yerleşmeler ile birleştiğinde son 
örneklerinde de yaşandığı gibi dramatik çevre 
felaketlerine yol açmaktadır. Bu felaketin temelinde rol 
oynayan jeomorfolojinin güncel teknolojik verilerle 
yeniden irdelenmesi olası felaketleri önleyemese bile 
zararlarını en aza indirgeyebilmeyi mümkün kılacaktır. 
Yapılacak yeni yerleşim meskenlerine buna göre izin 
verilecek, mevcut arazi kullanımında gerekli revizyona 
gidilecek, araziye en uygun tarım ürünlerine teşvik edici 
politikalar uygulanacak ve böylece olası felaketlerin 
jeomorfolojiden kaynaklanan şiddeti ve zararı en aza 
indirgenmiş olacaktır. 

Jeomorfolojinin insan yaşamında ne kadar etkili 
olduğu, pek çok olayda ilk başta jeomorfoloji ile 
ilgisizmiş gibi görünse de temelinde jeomorfolojinin 
yattığı anlaşılır. Konut yer seçiminden, arazi kullanım 
sınıflarının belirlenmesine, stratejik planlamalardan 
hidrolojik çalışmalara, doğal afet zararlarının 
değerlendirilmesi ve önlenmesi çalışmalarından 
madenciliğe pek çok konuda temel, jeomorfoloji üzerine 
kuruludur. Dolayısı ile insan yaşamında bu kadar etkiye 
sahip jeomorfolojinin, güncel ve teknik metotlarla 
değerlendirilip insan yaşamına katkıda bulunulması 
mühim bir meseledir. 

Son dönem bilgi ve teknolojilerinde yaşanan hızlı 
değişim ve gelişim, çevre ve insan etkileşimini CBS ile 
büyük oranda modelleyebilmekte; böylelikle girilen 
veriler doğrultusunda gerçeğe en yakın sonuçlar 
üretilebilmektedir. Deprem, sel ve taşkın, heyelan gibi 
felaketlerin duyarlılık ve risk değerlendirmelerinin 
yapılması için oldukça kullanışlı olan jeomorfometrik 
indisler bu bağlamda önemlidir (Özdemir, 2007, 
Küçükönder, 2012). 
2. Çalışma Alanının Coğrafi Özellikleri 

Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde; büyük bir 
bölümünün Mersin İlinin Erdemli ilçe sınırları içerisinde 
yer alan, deniz kıyısından 2475 metrelere ulaşan bir 
yükseltiye sahip çalışma alanı yaklaşık 240,741 ha alana 
sahiptir (Şekil 2). Büyük bir bölümünün Erdemli sınırları 
içerinde kalan çalışma sahasında, tabandan tavana doğru 
yer alan birimler; allokton Göktepe Formasyonu (Jurasik-
Kretase) Sorgun Formasyonu ( Jurasik-Kretase), Mersin 
Ofiyoliti ve ofiyolitik melanjı (Üst Kretase), üzerine 
Tersiyer çökelleri olarak tanımlanan Sarıtaş, Kaplankaya, 
Köselerli, Karaisalı formasyonları ve son olarak Kuvaterner 

yaşlı kaliçi ve güncel alüvyon birimleridir (Şekil 3).Resmi 
kayıtlara göre bölgede 80.000’i aşan nüfusun büyük bir 
bölümü narenciye yetiştiriciliği başta olmak üzere tarımla 
uğraşmaktadır. 

 
Şekil 2. Çalışma Sahası Lokasyon Haritası (Topuz, 2014) 

 
Şekil 3. Jeolojik Formasyonlar (Topuz, 2014) 

 
Çalışma sahasının litolojisine ve iklimine bağlı olarak 

oluşan jeomorfolojisi, farklı morfolojik üniteleri içerisinde 
barındırır . Karstik erime ve biriktirme şekillerinin yoğun 
olarak bulunduğu sahada lapyadan doline, polye 
ovalarından mağaralara birçok morfolojik şekil yer alır. 
Çalışma alanı ile ilgili olarak yapılan daha önceki 
çalışmalarda saha, çeşitli sayılarda morfolojik üniteye 
ayrılarak incelenmiştir. Örneğin; Günok ve Pınar (2009) 
Alata havzasını kapsayan çalışmalarında dağlık ve tepelik 
alanlar ile platoların yanı sıra Sorgun Çayı ve kollarının 
platoyu parçalayarak oluşturdukları değişik özellikteki 
vadiler (kanyon, boğaz ve kertik), karstik oluşumlar ve 
Erdemli kıyı ovası olarak morfolojik üniteleri 
gruplamışlardır. Koca (1994) ise çalışmasında bu özellikleri 
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platolar, düz alanlar, dağlık ve tepelik alanlar olmak üzere 
üç kısma ayırmıştır. 

Bütün havzaların en üst kesimleri hariç tutulduğunda 
tipik Akdeniz iklimi görülür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
kaynaklı 1975-2011 yılları arası veriler kullanılarak elde 
edilen uzun yıllar sıcaklık ortalaması Erdemli için 18,3 °C 
olup, yıllık toplam yağış ortalaması 556,41 mm’dir (Şekil 
4). Çalışma alanının hemen batısında bulunan Silifke için 
ise yıllık toplam ortalama yağış 468,31 mm; uzun yıllar 
ortalama sıcaklık ise 19,1 °C’dir (Topuz, 2014). Yağışların 
yıl içindeki dağılışı her iki istasyonda da benzer bir özellik 
göstermekte olup; büyük bir bölümü kış mevsiminde 
düşmektedir. Thornthwaite iklim sınıflama sistemine göre 
Erdemli’nin iklimi “C1 B3 s2 b4” harfleri ile tarif edilir. 
Yani kurak-az nemli, mezotermal, su noksanı yaz 
mevsiminde ve çok şiddetli olan, okyanus tesirine yakın tali 
iklim tipidir (Topuz ve Karabulut, 2016). 

 
Şekil 4. Erdemli Meteoroloji İstasyonu Yağış ve Sıcaklıkların 

Aylara Göre Dağılışı (Topuz, 2014) 
Çalışma sahasında irili ufaklı pek çok akarsu yer 

almaktadır. CBS tabanlı yapılan hidrografik analiz sonucu; 
çalışma sahasında pek çok havza tespit edilmiştir. Ve bu 
havzalardan kapladığı alan bakımından ilk 4 büyük akarsu 
havzası analiz edilmiştir. Akaçlama havzası olarak en 
büyük olan Limonlu, Karagüney dağından gelen Evdilek 
deresi ile Söğüt köyü mevkiinde birleşerek kalkerli ve 
marnlı bir vadi içerisinde akar. Çok sayıda derenin katıldığı 
Limonlu, 50 km uzunluğunda bir kanyon oluşturmuştur. 
Havza büyüklüğü açısından ikinci sırada gelen Alata ise 
temel kaya olan ofiyolite kadar yatağını kazmış; 
karstlaşmanın da etkisi ile basık bir yamaç görünümüne 
sahip olmuştur. Alata deresinin yatağını bu denli kazabilmiş 
olması Pliyosen sonu tektonik hareketler ile ilgilidir (Koca, 
1994:24). Sorgun Çayı ağzından yaklaşık 2,5 km kuzeyde 
başlayan menderesli yapı yatak içerisinde yaklaşık 1,5 km 
devam etmektedir. Ortalama 100 m genişlikte ve yer yer 3 
m yükseklikte çapraklar da barındıran menderesler Sorgun 
Çayı’nın kıyı ovasına ulaştığı kesimlerde eğimle birlikte 
hızının da aniden azalması sonucunda meydana gelmiştir 
(Günok ve Pınar; 2009). Çalışma sahasının batısında yer 
alan diğer akarsular da hidrografik özellikler açısından 
Limonlu ve Alata derelerine benzer özellikte olup, çalışma 
sahasının kalkerli yapısından ötürü pek çok karstik şekil 
görülmektedir. 
Bölgede yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle inşa 

edilmiş küçük sulama göletleri dışında büyük göl yoktur. 
Hidroelektrik amaçlı kurulan bir santral de Limonlu 
deresinin orta çığırında yer almaktadır (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Limonlu Hidroelektrik Santrali (Topuz, 2014) 

3. Materyal ve Metot 
Çalışmamızın temelini oluşturan sayısal yükselti modelinin 
üretildiği topografik haritalar, eş yükselti eğrileri yöntemi 
ile oluşturulmuştur. Bu yöntem 18. yy’ın sonlarına doğru 
ortaya çıkmış, gerçeğe en yakın bir şekilde yeryüzü 
şekillerini gösteren ve de en yaygın olarak kullanılan bir 
metottur (Kurter ve Hoşgören, 1986:178). 

Jeomorfometrik analiz metotlarıyla incelenen çalışma 
sahasının, HGK’dan alınan 1/25.000 ölçekli topoğrafya 
haritasından bir sayısal yükseklik modeli oluşturulmuş; 
jeomorfolojik indisler ve hesapları bu model üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak düzeltilmiş DEM üzerinde 
akış yönleri tespit edilen akarsuların daha sonra toplam 
akaçlama havzası çıkarılmıştır. Geçici  (mevsimlik) 
akarsuların elemine edilerek daimi akarsuların havzaları 
tespit edilmiş, her bir havza için analizler 
gerçekleştirilmiştir.   
4. Bulgular ve Tartışma 

Erdemli’de yer alan irili ufaklı birçok dereden, havza yüz 
ölçümü büyüklüğüne göre ilk 4 büyük dere ve bunların 
havzaları analize tabi tutulmuştur. Havza büyüklüğü 
açısından Limonlu 134,72 ha alan ile en büyük havzadır. 
43,99 ha ile Alata ikinci; 15,33 ha ile Kızkalesi üçüncü; 
6,36 ha ile Ayaş dördüncü büyük havzadır. Havzaların 
jeomorfolojik evrimi açısından bize önemli bilgiler 
sağlayan hipsometrik integral değerleri Limonlu, Ayaş ve 
Kızkalesi için 0,63; Alata için 0,54 olarak hesaplanmıştır. 
Dolayısı ile olgunluğa en yakın havza Alata’dır (Tablo 1). 
İndis değerleri, havzaların genel özelliklerinin bilinmesi 

yanı sıra planlama ve uygulama çalışmalarında da 
kullanılmaktadır. Havzaların şekil ve drenaj özelliklerinin 
verildiği tabloda (Tablo 1) Kızkalesi’nin yaklaşık 500 m’de 
1 drene edildiği ve şekilsel olarak dar ve uzun bir 
karakterinin olduğu anlaşılır. Limonlu havzasının özellikleri 
diğer havzalardan farklı olarak daha büyük bir akaçlama 
havzasına sahiptir. Ayrıca diğer indis değerlerine 
bakıldığında; havza şekil oranı bazında sadece Ayaş ile 
benzeştiği görülür. Drene olma sıklığı ve akarsu yoğunluğu 
ise benzer özelliktedir. Alata, drenaj sıklığı ve yoğunluğu en 
yüksek akarsudur ve bu da litolojisinin farklı olmasından 
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kaynaklanmaktadır. Çünkü diğer havzalar kireçtaşı iken 
burası daha çok ofiyolittir. 
Tablo 1. Havzaların alanları ve hipsometri analiz sonuçları (Topuz, 
2014). 

Havzalar Alan (Ha) Hipsometrik İntegral Değeri 

Limonlu 134.72 0,63 
Alata 43.99 0,54 

Kızkalesi 15,33 0,63 
Ayaş 6.36 0,63 

Ayaş havzası şekil açısından Limonlu ile benzeşirken 
drene olma ve akarsu yoğunluğunun diğer bütün havzalarla 
benzer olması, birbirine paralel bu akarsuların litolojik yapı 
olarak benzer karakterde olmaları ile ilişkilidir (Tablo 2). 
Tablo 2. Havzaların Drenaj yoğunluğu, sıklığı ve şekil oranları 
(Topuz, 2014). 

Havzalar Drenaj 
Yoğunluğu 

Drenaj 
Sıklığı 

Havza 
Şekil 
Oranı 

Limonlu 0,17 km/km2 0,11(km2’de) 0,07 
Alata 0,34 km/km2 0,073(km2’de) 0,01 

Kızkalesi 0,09 km/km2 0,05(km2’de) 0,01 
Ayaş  0,26 km/km2 0,12(km2’de) 0,07 

Çalışmada eğim pozisyonu sınıflaması (slope position 
classification) kullanılarak çalışma sahasında yer alan en 
büyük 5 havza değerlendirilmiş ve bu havzaların morfolojik 
üniteleri Reu vd., (2013) tarafından yapılan çalışmada yer 
alan bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Bir hücrenin 
komşuları ile kıyaslanması neticesinde aldığı indeks 
değerinin Z skorunun standart sapma ile ilişkisinden yola 
çıkılarak hangi birime karşılık geldiği komşululuk boyutuna 
göre sınıflandırılmıştır. 
Alata havzası eğim durumuna göre yapılmış sınıflandırma 
sonuç haritasına bakıldığında özellikle havzanın orta 
çığırında yer alan kesimde dar ve derin vadilerin geniş 
alanlar kapladığı görülür (Ek 1). Jeolojik birim olarak da 
diğer alanlardan ayrılan bu bölge üst kretase yaşlı ofiyolitik 
birimlerle kaplıdır. 
Ayaş havzasının eğim durumu sınıflaması sonucu elde 
edilen harita incelendiğinde; havzaya ait hipsometrik eğride 
farklılık yaratan (Ek 2) ve burada da açıkça görülen dolin 
ve sınırları net bir şekilde izlenmektedir (Ek 1). Karstik bir 
yapıya sahip alanda bu tür oluşukların sınırlarının 
çizilmesinde SPC indisinin oldukça kullanışlı olduğu tespit 
edilmiştir. Dar ve derin vadilerin mavi renkte gösterildiği 
haritalarda akarsu boylarını takip eden özellikle orta ve 
aşağı bölümlerde yoğunlaşan bu tonların kesintiye uğradığı 
alanlarda akarsular dar ve derin vadi olma özelliğini 
yitirdiğini fakat daha sonra bu özelliğini yeniden 
kazandığını görmekteyiz (Ek 1). 
SPC Kızkalesi sonuç haritasında da görüldüğü üzere 
akarsuların derin vadiler oluşturduğu alanlar mavi ve tonları 
renginde gösterilmiştir (Ek 1). Havzanın kuzey kesimi ise 
aşağı ve orta çığır ile kıyaslandığında ise daha engebeli bir 
topografyaya sahiptir. En koyu mavi rengin yoğun 

bulunduğu Şeytan deresi mevkii ise derin bir kanyondur. 
Limonlu havzasında ise aşağı çığırda yer alan derin vadi net 
olarak görünmektedir (Ek 1). 
5. Sonuçlar ve Öneriler

Yapılan analizler sonucunda komşu akarsuların
birbirlerine gerek morfolojik gerekse de litolojik olarak 
benzer karakterlere sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
Alata havzasının litolojiden kaynaklı farklılığı, hipsometrik 
analizde ve diğer analizlerde net bir biçimde görülmüştür. 
Havzaların dar ve uzun şekli dendtritik bir yapıda 
olduğunu, kısa boylu akarsuların ani sel ve taşkın riskinde 
önemli rol oynadığını göstermiştir. Zira oval şekilli 
havzalarda ve uzun boylu akarsularda aynı koşullar altında 
sel ve taşkın riski daha azdır.  

Çalışmanın Ayaş havzasında yer alan bir dolinin karstik 
sınırları, yapılan jeomorfometrik analizler sonucu net bir 
şekilde ortaya konulmuştur. Yarıçapı 250 m olan dolin, 65 
m derinliğe sahiptir. Dolayı ile karstik şekiller ve sınırları ile 
ilgili yapılan çalışmalarda jeomorfometrik indislerin 
kullanılması önerilmektedir (Ek 3). 

Yine tüm analizlerde farklı çıkan Koramşalı mevkide, 
yerel, ulusal ve uluslararası turizme kazandıralabilecek 
potansiyeldedir. Topografyanın turizm faaliyetlerine 
etkisinin büyük olduğu özellikle doğa turizmi açısından son 
dönemde oldukça revaçta olan yamaç paraşütü ve trekking 
benzeri sporların yanı sıra balon ile doğa gezintisi Limonlu, 
Kabızlı, Alata ve Kızkalesi derelerinin uygun yerlerinde 
yapılabileceği önerilir. Ve bunun için uygun rotaların 
belirlenmesinin yanı sıra eko turizm potansiyelinin güncel 
metotlar ve doğru veriler kullanarak CBS ile analizinin 
zorunluluğuna dikkat çekmek gerekir. 

Küresel iklim değişikliği ve yanlış arazi kullanımının 
sebep olduğu, bölgede oldukça sık yaşanan sel ve taşkınların 
zararlarının en aza indirgenmesi için havzaların 
jeomorfometrik özellikleri de dikkate alınarak CBS tabanlı 
tehlike analizinin yapılması bir zorunluluktur. Dolayısıyla 
jeomorfolojik analizler sadece havza hakkında bilgi sahibi 
olmak için değil; aynı zamanda temel altlık olarak bu tür 
planlama uygulamalarında da kullanılmaktadır ve bu sebeple 
önemsenmelidir. 

Çalışma sahamızda yer alan pek çok akarsuya ait 
hidrografik verilerin (akım ve debi) kayıt altında olmayışı, 
kayıtlı olanların ise süreklilik arz etmeyişi, yapılan 
çalışmanın bu yönünü zayıf bıraktığı gibi daha sonra 
yapılacak sel ve taşkın tehlike değerlendirmeleri için de 
büyük bir eksikliktir. Dolayısı ile her ne kadar mevsimlik 
olsalar da yoğun kış yağışları dar ve derin vadilerde kanalize 
olup sahile yakın kesimlerde yer alan yerleşme ve tarım 
sahalarını tehdit ettiği için yapılacak planlama 
uygulamalarında bu hidrografik verilere ihtiyaç vardır. Bu 
bağlamda CBS tabanlı yapılan sel ve taşkın tehlike 
değerlendirmelerinde önceki yıllara ait hidrografik bir an 
önce kayıt edilmeye başlanılması gerekir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile havza etüt ve planlama 
çalışmalarında daha hızlı daha ekonomik ve daha doğru 
verilerin sağlanabileceği; karar verici mercilere elektronik 
ortamlarda çoklu olarak bu bilgilerin paylaşılabileceği 
düşünülmektedir. 
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Abstract 

The Mediterranean region has rich vegetation due to diversity due to its climate and geographical structure. The leaves, 
crust, stem and fruit of these plants are used for different purposes. These products obtained from forest areas are called as 
Non-Wood Forest Products (NWFP) and are of great importance. The most important of these products are; laurel, resin, tar 
oil, locust, blueberry, oak, horse, thyme and etc. 

In this study, SWOT analysis was carried out in order to better manage and sustain the non-wood forest products of the 
Erdemli district. For this reason, the province has been examined for its strengths, weaknesses, opportunities and threats. As 
strengths; the diversity of these varieties is naturally due to the growing conditions and spreading areas of these products. As 
weaknesses; Inadequacy of knowledge and qualifications during the collection, transport and storage of products. 
Opportunities; The existence of economic species that can be transformed into commercials, increasing natural product 
demand and certification. Threats; unconscious gathering. 

 
Keywords: Erdemli, Non-Wood Forest Products, SWOT Analysis  

 

 

ERDEMLİ İLÇESİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN GZFT ANALİZİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özet 

Akdeniz bölgesi iklim ve coğrafi yapısı nedeniyle çeşitlilik yönünden zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bu bitkilerin yaprak, 
kabuk, gövde ve meyveleri değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Ormanlık alanlardan elde edilen bu ürünler Odun Dışı 
Orman Ürünleri (ODOÜ) olarak adlandırılmakta ve büyük önem taşımaktadır. Bu sınıfa giren ürünlerin en önemlileri; defne, 
reçine, katran yağı, keçiboynuzu, menengiç, yaban mersini, meşe palamudu, at elması, kekik vb. dir. 

Bu çalışmamızda Erdemli ilçesinin odun dışı orman ürünlerinin daha iyi yönetilebilmesi ve sürdürülebilir olması için, GZFT 
analizi yapılmıştır. Bu nedenle ilçenin bu ürünler için güçlü, zayıf, fırsatları ve tehditleri dikkate alınarak incelenmiştir. Güçlü 
yönler olarak; Çeşitliliğin fazla olması, doğal olarak bu ürünlerin yetişme şartları ve yayılış alanlarının uygun olması. Zayıf 
yönler olarak; Ürünlerin toplanması, taşınması ve depolanması aşamalarında bilgi ve kalifiye elaman yetersizliği. Fırsatlar; 
Ticarete dönüştürülebilecek ekonomik türlerin varlığı, giderek artan doğal ürün talebi ve sertifikasyon. Tehditler; bilinçsiz 
toplanma ve tahrip etme olarak belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Erdemli, GZFT Analizi, Odun Dışı Orman Ürünleri,  

 

1. Giriş 

Orman ve ormanlık alanlardan faydalanmalar çok 
yönlüdür. Ormanlarımızdan asli orman ürünleri olarak; 
tomruk, tel direği, lif-yonga odunu, yakacak odun, vb. 
ürünler elde edilmektedir. Diğer taraftan Orman (ağaç, 
çalılık, maki) ve ormanlık alanlardan asli ürünler dışında 
tali ürün veya Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) olarak 
faydalandığımız ürünler bulunmaktadır.  

ODOÜ orman içi ve açıklıklarında yetişen, insanların ve 

diğer canlıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya gelir 
sağlamak için yararlandıkları her türlü bitkisel veya 
hayvansal ürünler olarak tanımlanmaktadır [1]. Odun Dışı 
Orman Ürünleri (ODOÜ) sadece, orman içi ve açıklıklarda 
yetişen bitkisel ve hayvansal ürünleri değil, orman 
kaynağından elde edilen fonksiyonel (ekoturizm, 
rekreasyon, hayvan otlatma, bilimsel amaçlı yararlanma, 
su rezervi ve erozyon kontrolü sağlama vb gibi) 
yararlanmaları da içermektedir. ODOÜ, hem de orman içi 
ve açıklıklarda yetişen başta mantarlar, soğanlı bitkiler, 
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tıbbi ve aromatik bitkiler olmak üzere meyve, tohum ve 
yaprağından yararlanılan orman ürünleri olarak da 
bilinmektedir [2, 3,4].  

Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) kullanımı 
insanlık medeniyeti kadar eski olup, bunlar gıda maddesi, 
hayvan yemi, lif, ilaç, kozmetik vb’nin ana kaynağını 
oluşturmaktadır. Tarih boyunca gıda maddesi amacıyla 
yaklaşık 12000 bitki kullanılmış olup, bunlardan sadece 
2000 kadarı ıslah edilmiş ve sadece 150 kadarı ise ticari 
olarak yetiştirilebilir hale getirilmiştir [5]. Türkiye bitki tür 
çeşitliliği, yaban hayatı kaynakları ve endemik türler 
bakımından zengin kaynaklara sahiptir. Türkiye'de 10500 
bitki türü bulunmaktadır. Bunun %32'si (3400) endemik 
türlerdir [1].  

ODOÜ başta gıda ve tıp olmak üzere, kimya, içki, deri 
ve kozmetik sektörü ile sanayilerinin ihtiyacını karılama 
yanında toplumun ve özellikle orman köylüsünün 
kalkındırılmasında önemli rol oynamaktadır [6]. 

Odun dışı orman ürünlerinin içeriği yabanıl besin 
bitkileri, tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler, boya bitkileri, 
soğanlı bitkiler, mantarlar, bal şeklinde örneklendirilebilir. 
Bunlar [7]; 

• Fıstık çamı, ıhlamur, ceviz, kestane, fındık, kızılcık,
alıç, badem, akasya, ardıç, okaliptus, orman gülü, keçi 
boynuzu, sığla, defne gibi türlerin çevresel fonksiyonları 
yanında odun, kabuk, meyve, çiçek ve yaprakları ile,  

• Acı çiğdem, sumak, kuşdili, dağ çayı, beyaz zambak,
çöven, adaçayı, kekik, frenk üzümü, kardelen, oğul otu, 
güzel avrat otu, cehri, kral tacı, sümbül, nergiz, çoban 
lalesi, eğrelti otu, orkide vb. gibi bitkilerin çiçek, yaprak 
ve soğanlarıyla,  

• Böğürtlen ve kuşburnu gibi bitkiler meyve ve
çiçekleriyle, 

• Yenilebilir doğal mantarlar gıda yönünden ve liken,
yosun ve kamış gibi bitkiler diğer açılardan 
toplumumuzun çeşitli gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısının 
500 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, 
doğadan toplanarak ticareti yapılan bitki türlerinin 
sayısının 346 olduğu ve bunların 98’inin ihraç edildiği, 
24’ünün endemik olduğu ve endemik türlerin 7’sinin de 
halen ihraç edildiği belirtilmektedir. Örneğin adaçayı, 
kekik, çöven ve şalba’nın bazı türleri endemik olup ihraç 
edilen türlerdir. Bunun yanı sıra; doğadan toplanan ve 
aktarlar, semt pazarları ve marketler aracılığıyla ticareti 
yapılan türlerin sayısının da 179 olduğu tespit 
edilmiştir[7]. 

2. Materyal ve Yöntem
2.1 Materyal

Bu çalışmada materyal olarak Mersin ili Erdemli İlçesi 
seçilmiştir. Erdemli, doğal güzellikleri çok zengin, bir 
ilçedir. Doğusu Mersin, batısı Silifke, kuzeyi Karaman ve 
Konya, güneyi Akdeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü 2 bin 78 

km²’dir. Bu alanın % 62’si orman, % 17’si tarım alanı, % 
21’i mera, taşlık ve kayalıktır. Denizden yüksekliği ortalama 
3-5 m arasındadır [8]. Erdemli ormanlık alanı, Akdeniz alt
bölümü, Akdeniz dağ bölümü ve Akdeniz dağ çayırı bölümü
olmak üzere 3 farklı bölge yer almaktadır. Akdeniz alt
bölümünde bitki örtüsünü daha çok maki vejetasyonu ve
kızılçam ormanları oluşturmaktadır.

Erdemli ilçesinde ODOÜ ile ilgili kayıtlı ekonomik bir 
değere ulaşılamamıştır. ODOÜ’nin ticareti daha çok kayıt 
dışı olarak yapılmaktadır. İlçede öne çıkan ODOÜ, kekik, 
yaban mersini (murt), harnup, keçi boynuzu, menengiç ve 
defne yaprağıdır. Diğer taraftan, ilçenin ekonomisini tarım, 
hayvancılık, seracılık ve narenciye ürünleri oluşturmaktadır. 
Süt inekçiliği ve besi sığırcılığının yanında, dağlık 
kesimlerde küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır [8]. 

2.2 Yöntem 

Erdemli ilçesi ODOÜ ile ilgi olarak çalışmada GZFT 
analizi yapılmıştır. GZFT analizi, bir ürünün rakiplerine göre 
avantajlarının ve dezavantajlarının tespit edilip, işletmenin 
ürünle ilgili karşılaşabileceği fırsatların ve tehditlerin 
önceden saptanarak stratejik pazarlama planlaması 
yapmasında elde ettiği verileri kullanması yöntemidir [9]. 
Bir başka anlatımla, kuruluşun içsel olarak güçlü ve zayıf 
yönleri ile dışsal etkenlerden kaynaklanan fırsatlar ve 
tehditler belirlenir. Bu yaklaşım, planlama yapılırken 
kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu 
fırsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceğe dönük stratejiler 
geliştirmeyi ifade eder [10, 11]. Aşağıda Şekil 1’de GZDT 
analizinin kısımları verilmiştir. 

Şekil 1. GZFT analizi [12] 

GZFT analizi; stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında, 
sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, 
nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde 
olduğu durumların analizinde kullanılmaktadır [13]. GZFT 
analizinde içsel ve dışsal pozitif, negatif durumlara göre 
işletme veya ürünün güçlü, zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerini 
gösteren matris (Şekil 2) oluşturulur. 

Şekil 2. GZFT matrisi 
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GZFT Analizi çalışmasının yürütülmesinde konu 
hakkında uzman kişiler tarafından oluşturulan düşünceler 
kullanılarak beyin fırtınası oluşturulmaktadır. Kısaca beyin 
fırtınası, sorunların tespit edilmesi ve çözümlerinin ortaya 
konulmasında kısa bir zaman aralığı içerisinde bir çalışma 
grubunun düşünce güçlerini birleştirerek mümkün 
olduğunca çok sayıda kolektif fikir üretimi amacıyla 
kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir 
[14]. 

Çalışmada, Erdemli ilçesi ODOÜ ile ilgili olarak, KSÜ 
Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve yazılı yayınlar taranarak 
GZFT analizi yapılmış ve geleceğe yönelik kararların 
verilebilmesine katkı sağlayacak öneriler verilmiştir. 

3. Bulgular

Yapılan GZFT analizi sonucu Erdemli ilçesinin ODOÜ ile
ilgili olarak güçlü, zayıf, fırdatları ve tehditleri aşağıda 
verilmiştir. 

Erdemli İlçesinin ODOÜ ile ilgili güçlü yönleri; 
• Erdemli ilçesinin coğrafi yapısı nedeniyle, deniz

seviyesinden başlayarak yaklaşık 3000-3500 m
yüksekliğe kadar ulaşılmasından dolayı bitki tür
çeşitliliği, yaban hayatı kaynakları ve endemik türler
bakımından zengin kaynaklara sahip olması,

• Son yıllarda Orman Genel Müdürlüğünün ODOÜ önem
vermesi ve ekonomik ürünler için eylem planları
hazırlaması,

• Defne, keçiboynuzu, kekik, yaban mersini gibi ürünlerin
ticareti yapılan ürünlerin için yeterli alanların olması,

• İlçede tür çeşitliliği ve çiçek açma dönemlerinin farklı
olan bitkilerden dolayı bal üretimine uygun olması,

• İlçenin kara yolu taşıma bağlantılarının bulunması ve
deniz yolu taşıma limanlarına yakın olmasıdır.

Erdemli İlçesinin ODOÜ ile ilgili zayıf yönleri;
• ODOÜ sanayisinin bulunmaması ve sanayicilerin ilgili

olmaması,
• İlçede kültürel tarımın başlıca geçim kaynağı olmasından

dolayı ODOÜ’ni gelir getirici olarak
değerlendirilmemesi,

• İlçede bulunan ODOÜ’lerinin sağlıklı bir şekilde
envanterinin olmaması,

• ODOÜ’lerinin toplayıcılarının konu ile ilgili eğitim ve
bilgi eksikliği, ağaç, çalılık vb. zarar vermesi,

• Toplanan ODOÜ’lerin ticaretinin çoğunlukla kayıt dışı
olarak yapılması,

• İlçede özelliği olan ODOÜ’lerine çoğrafi yer işaretinin
olmaması,

• ODOÜ’leri ile ilgili bir dernek veya kooperatif
bulunmaması,

• ODOÜ’leri, ile ilgili Üretimin programlanması,
ürünlerin toplanması, işlenmesi, sertifikalandırılması ve
pazarlanması gibi sürecin farklı aşamalarında çalışan
kurum, firma, kooperatif, köy tüzel kişileri, sivil örgüt,
dernek bulunmamasıdır.

Erdemli İlçesinin ODOÜ ile ilgili fırsatları; 
• Kırsal kesimde görülen işsizlikten dolayı ucuz ve kolay

işgücü temini,
• Köylerde yaşayanlar için ODOÜ’leri istihdam ve gelir

olarak bir şanstır,
• Son yıllarda artan doğal ürünlere ilgi,
• Ekonomik değeri olan ve ticarileşen ürünlerin (Defne,

Keçiboynuzu, Menengiç, Reçine vb.) kullanım
alanlarının artması,

• Coğrafi değişimler ve tür çeşitliliğinin fazla olması,
• Menengiç ağaçlarının uygun dönemler araştırılarak

Antep fıstığına dönüştürülmesi,
• Arıcıların bal üretimini arttırmaya yönelik kapasite

mevcudiyeti,
• ODOÜ’lerinin kültürel olarak üretilmesi,
• İlçede yaygın olarak üretilen ve tanınan ürünlere

coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirilmesi,
• Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan elektronik ortam

sayesinde, işletmeler ürünlerini tanıtan web sayfaları
hazırlamakta ulusal ve uluslararası pazarlarla iletişimin
daha hızlı, kolay ve ekonomik hale gelmekte, bu durum
ihracat fırsatlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Erdemli İlçesinin ODOÜ ile ilgili tehditler; 
• ODOÜ gelirinin paylaşımında ilk işi yapan kesimin

yararına olmaması ve daha çok aracıların gelirinin iyi
olması,

• ODOÜ’leri bilinçsiz şekilde toplanması sırasında
kaynaklara zarar verilmesi,

• ODOÜ’lerinin sürdürülebilir olarak planlanmaması ve
aşırı üretilmesi,

• Günümüzde ekonomik olmayan, gelecekte kullanım
imkanı bulunabilecek ODOÜ’lerinin bilinçsizce yok
edilmesi,

• ODOÜ’leri ile ilgili işlerde kredi temininde güçlükler
ve kredi koşullarının ağırlığı,

• Kooperatif, dernek vb. yapılanmalara duyulan
güvensizlik ve sosyal dayanışma olmaması,

• ODOÜ’leri ile ilgili yerel halkta bulunan kullanım
bilgilerinin gelecek kuşaklara aktarılamaması,

• ODOÜ’leri yetişen türlerin büyük çoğunluğu orman
açıklık ve makilik alanlarda bulunması ve bu yerlerin
2B ormanlık alan arazi olarak yer alması ve satışlarının
yapılması veya imara açılmaları.

4. Sonuç ve Öneriler
4.1 Sonuçlar

Erdemli ilçesinin ODOÜ’leri ile ilgili güçlü yönleri, 
coğrafi yapısı nedeniyle, bitki tür çeşitliliği, yaban hayatı 
kaynakları ve endemik türler bakımından zengin kaynaklara 
sahip olmasıdır. Ayrıca, ticareti yapılan ürünler (defne, 
keçiboynuzu, kekik, yaban mersini vb gibi) için yeterli 
alanların olması, İlçede tür çeşitliliği ve çiçek açma 
dönemlerinin farklı olan bitkilerden dolayı bal üretimine 
uygun olması, ilçenin kara yolu taşıma bağlantılarının 
bulunmasıdır. 

Erdemli ilçesinin ODOÜ ile ilgili zayıf yönleri; sektörün 
sanayisinin bulunmaması, ODOÜ’lerinin sağlıklı bir şekilde 

411



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

kayıt altına alınamaması, toplayıcılarının konu ile ilgili 
eğitim ve bilgi eksikliği, ağaç, çalılık vb. zarar vermesi, 
ticaretinin çoğunlukla kayıt dışı olarak yapılması, ilgili bir 
dernek veya kooperatif bulunmamasıdır. 
İlçenin ODOÜ ile ilgili fırsatlarında öne çıkan unsurlar; 

ucuz ve kolay işgücü temini, son yıllarda artan doğal 
ürünlere ilgi, ekonomik değeri olan ve ticarileşen ürünlerin 
(Defne, Keçiboynuzu, Menengiç, Reçine vb.) kullanım 
alanlarının artması, coğrafi değişimler ve tür çeşitliliğinin 
fazla olması, menengiç ağaçlarının uygun dönemler 
araştırılarak Antep fıstığına dönüştürülmesidir. 

4.2 Öneriler 

İlçemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan ve 
özellikle kırsal bölge ekonomisinde büyük rol oynayan 
ODOÜ’nin etkin bir şekilde korunması ve sürdürülebilir bir 
biçimde planlanmalı, bu kaynaklardan yerel, ülkesel ve 
küresel düzeylerde mümkün olabilecek en yüksek fayda 
sağlanabilecektir. Bu bağlamda, üreticilere, yöneticilere, 
sivil toplum örgütlerine, uluslararası kuruluşlara ve 
araştırmacılara önemli görevler düşmektedir. 

Bilgisiz ve düzensiz faydalanmalar ve kaynakların kayıt 
dışı kullanımlar nedeniyle ODOÜ kaynakları biyolojik 
çeşitlilikleri ciddi tahribat tehdidi altında bulunmaktadır. Bu 
olumsuzluğu önlemek amacıyla öncelikle ODOÜ’den 
faydalanmalar süreklilik çerçevesinde ve halkın katılımının 
sağlandığı planlar dâhilinde düzenlenmeli, bu planların 
gerektiği gibi uygulanabilmesi için yerel halkın 
bilinçlendirilmesi yoluna gidilmelidir. 

ODOÜ alanında bir sertifikalandırma siteminin 
oluşturulması gerekmektedir.  

Orman köyleri yakınında bulunan ODOÜ’lerinin kültüre 
alınması desteklenmelidir. 

Kıtlık yıllarında önemli yemek ve tıbbi olarak kullanılan 
bitkiler ile ilgili yörenin tecrübeli ve yaşlı kişilerinden bu 
bitkiler ile ilgili bilgiler gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. 

Kısaltmalar 
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Abstract 

Erdemli District is located within the boundaries of the Cilicia Tracheia, which represents a certain 
geography in the antique period. There are two monuments which built in doric order in Erdemli, a fertile region for 
archaeological remains. According to the transmission of Vitruvius, the doric order is the oldest architectural order in 
the ancient architecture. This order firstly appeared in the Greek mainland. After that, it is prefered to use in Anatolia. 
The doric structures/monuments which are found in many Anatolian cities are also seen in Erdemli District at Mersin 
Province. These monemnts are Hermes Temple in Çatıören and D2 monumental tomb. In this paper, the mentioned two 
monuments will be introduced with the features of doric order. These monuments were examined under the project of 
2018-1-TP3-2879 with the support of Mersin University BAP coordination unit.	

Keywords:  Architecture, Doric order, Monument 

Erdemli İlçesi Sınırlarında Bulunan Dor Düzeninde İnşa Edilmiş Antik Anıtlar 

Özet 

Erdemli İlçesi antik dönemde, belirli bir coğrafyayı temsil eden Dağlık Kilikia sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Arkeolojik yapı kalıntıları açısından verimli bir bölge olan Erdemli’de iki adet dorik düzende inşa edilmiş 
anıt bulunmaktadır. Dor düzeni, Vitruvius’un aktarımına göre, antik dönem mimarisinde kullanılan en eski mimari 
düzendir. Bu düzen, ilk olarak Yunan anakarasında ortaya çıkmıştır. Ardından Anadolu’da tercih edilmiştir.  Birçok 
Anadolu kentinde varlık gösteren dorik yapılar/anıtlar, Mersin İli’nin Erdemli İlçesi’nde de karşımıza çıkmaktadır. Bu 
yapılar, Çatıören yerleşimindeki Hermes Tapınağı ile D2 adlı mezar anıtıdır. Bu çalışmada dor düzenin genel özellikleri 
ile birlikte söz konusu iki dorik yapı tanıtılacaktır. Bu anıtlar, Mersin Üniversitesi BAP koordinasyon biriminin 
desteğiyle, 2018-1-TP3-2879 nolu proje kapsamında incelenmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Anıt, Dor düzeni, Mimari 

1. Giriş

Erdemli İlçesi antik dönemde, belirli bit Coğrafyayı
temsil eden Kilikia sınırları içerisinde bulunmaktadır. 
Antik coğrafyacı Strabon, Kilikia Bölgesinin sınırlarını 
Korakesion (Alanya) ile Aleksandria Kat Isson 
(İskenderun Körfezi) olarak belirtmiştir [1]. Erdemli bu 
coğrafya içerisinde Doğu Dağlık Kilikia olarak 
adlandırılan, Lamos çayı ile Kalykadnos nehirleri arasını 
kapsayan bölge sınırlarında yer almaktadır. Arkeolojik 
açıdan zengin verilere sahip Erdemli, bünyesinde önemli 
antik kent ve yerleşimleri barındırmaktadır. Bunlardan en 
önemlileri Korykos [2] (Kızkalesi) ve Elaiussa Sebaste 
[3] (Ayaş) kentleridir. Bu kentler dışında bölgede etkin
konumlara sahip Çatıören, Akkale, Tapureli, Kanytellis 

(Kanlıdivane) gibi çok sayıda kırsal yerleşim mevcuttur 
[4]. Çalışma konusunu oluşturan dor düzeninde inşa 
edilmiş antik anıtlar Elaiussa Sebaste kentinin 
kuzeyindeki vadide ve bu kente bağlı Çatıören 
yerleşiminde bulunmaktadır. Bunlar, Hermes Tapınağı ve 
literatürde D2 olarak tanımlanan anıt mezardır. Bu 
yapıları tanımadan önce Dor düzeninin kökeni ve 
terminolojisi aktarılacaktır. Böylelikle her iki yapının 
dorik mimari unsurları daha iyi anlaşılacaktır. 

2. Dor Düzeninin Kökeni ve Terminolojisi
2.1 Dor Düzeninin Kökeni

Dor düzeni, antik dönemde kullanılan mimari cephe 
düzenlemelerinden bir tanesidir. Vitruvius’un aktarımına 
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göre kullanılan en erken düzen dordur. Akha’nın ve tüm 
Peloponnessos’un kralı olan Dorus, Argolis’te tanrıça Hera 
için bir tapınak inşa ettirmiş ve bu tapınakta dor düzeni 
uygulanmıştır.  Daha sonraları birçok kentte bu düzende 
tapınaklar inşa edilmiştir. Bu düzen ilk olarak Dor halkları 
tarafından uygulandığı için bu isimle anılmaktadır [5].  

Bu yapının inşa edildiği yüzyılda Dor düzeni için henüz 
genel kurallar ve oranlar sistemi belirlenmemiştir. 

Dor mimarisi araştırmacılar tarafından iki süreçte ele 
alınmaktadır. 
İlk evre, Vitruvius’un [6] da değinmiş olduğu, henüz 

simetri kurallarının belirlenmediği ve tapınakların ahşaptan 
inşa edildiği, İlkel Dorik ya da Proto–Dorik olarak 
adlandırılan evredir [7]. Vitruvius, binaların farklı 
terminolojiye ve farklı tarzlarda süslemeye sahip, ahşap üst 
yapı elemanlarının varlığından söz etmektedir [8]. 
Mimarlar, ilk taştan yapıları inşa ederlerken, bu ahşap 
mimariyi taklit etmişlerdir. Örneğin triglif-metop frizinin 
kullanımı ahşap mimaride bağlayıcı kiriş düzeninin taklit 
edilmesinden kaynaklanmaktadır [9]. İkinci evre ise MÖ 7. 
yüzyılla birlikte yapıların taştan yapılmaya başlandığı 
evredir [10]. Bu evrede Dor düzenli tapınaklar belirli 
kurallar çerçevesinde inşa edilmeye başlanmıştır [11].  

2.2 Terminoloji 

 Dor düzeninde [12]  tapınaklar krepidoma adı verilen 
basamaklar üzerinde yükselir. Bu basamakların her birine 
krepis denilir. Son krepis, stylobatı oluşturmaktadır. 
Stylobat üzerinde kaide olmaksızın sütun yükselir. Bunlar 
üzerinde dorik başlıklar yer alır. Boyundan başlığa 
geçişte annulet adı verilen süsleme görülür. Sütunların 
ardından arşitrav adı verilen blok oturtulur. Arşitrav 
üzerinde ise triglif ve metoptan oluşan friz bulunur. 
Metoplar mitolojik olayları anlatan heykeltıraşlık eserleri 
ile süslenmiştir. Triglif – metop bloklarının ardından 
yapının en üst kısmını oluşturan geison – sima blokları 
gelir. Bunların ortasında yer alan üçgen alan alınlık 
olarak adlandırılır. Burada da mitolojik karakterler veya 
olayların anlatıldığı heykeltıraşlık eserler işlenir. Çatının 
en üst kısmında ise akroter adı verilen çatı süsü bulunur. 

 Tapınakların inşasında bakışım kuralını en etkin 
şekilde uygulamak için birçok deneme yapılmış ve ancak 
Klasik Dönemde başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu 
uygulamanın en iyi örneklerinden biri Athena Parthenon 
Tapınağı’dır [13]. Hellenistik Dönemle birlikte dor 
düzeninde mimari eleman bazında ionik etkiler gözlenir 
[14]. Bu etkilerin en erken örneklerinden birisi döneminin 
mimari anlayışına aykırı bir tarzda inşa edilen Andron B 
yapısıdır [15]. Hellenistik dönemle birlikte başlayan 
eklektik mimari düzen anlayışı Roma döneminde de 
devam etmektedir. 

Anadolu’da da yaygın olarak kullanılan bu düzen, 
tercih edildiği coğrafyalarda farklı özelliklerde gelişim 
göstermiştir. Assos’ta inşa edilen Athena Tapınağı, 
Anadolu’da varlığı bilinen en erken dorik tapınaktır[16]. 
Yalnızca tapınak inşasında değil kamu yapılarında da 
yoğun olarak tercih edilen dorik cephe tasarımı Kilikia 
Bölgesi’nde de gözlenmektedir. 

3. Erdemli’deki Dorik Anıtlar
3.1 Çatıören Hermes Tapınağı

Çatıören, antik dönemde Elaiussa Sebaste kentinin 
khorasında bulunan bir yerleşimdir [17]. Yerleşim 19. 
yüzyıldan itibaren birçok gezgin ve bilim insanı tarafından 
ziyaret edilmiştir [18]. Yapı ile ilgili ilk veriler gezgin 
notlarından edinilmektedir. Sonrasında ise arkeologlar 
bölgeyi ziyaret etmiş ve yerleşim üzerine bilimsel 
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Burada görülen tarihi 
kalıntılar Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine aittir 
[19]. Çatıören’in Hellenistik dönemde kurulmuş olan bir 
garnizon yerleşimi olduğu önerilmektedir [20]. 

Tapınak yapısı, stylobat işlevi gören ana kaya zemin 
üzerinde yükselmektedir [21]. Yapım malzemesi olarak 
yerel kireç taşı kullanılmıştır [22]. Doğu-batı 
doğrultusunda uzanan yapının girişi doğudandır [23]. 
Tapınağın inşa edildiği alan oldukça dardır [24] ve 
yaklaşık 130 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır [25]. 
Yapının duvarları, bölgede birçok Hellenistik dönem 
yapısında gözlenen polygonal teknikle örülmüştür ve 
tapınağın iç duvar yapısında da aynı uygulama 
görülmektedir [26]. Kuzey ve batı duvarlarının cepheleri 
bosajlı iken diğer cephelerde duvar düzleştirilmiştir [27]. 
Tapınağın dış duvarı askeri yapı görünümünde, içyapısı 
da dini mimariye daha uygun olan düzgün taş bloklardan 
inşa edilmiştir [28].  

Yapının ante duvarları arasında iki sütunun yükseldiği 
anlaşılmaktadır [29]. Buna bağlı olarak, tapınak planının 
in antis olduğu önerilmektedir [30]. 

Şekil 1. Çatıören, Hermes Tapınağı 

Yapının ölçülerini 14,32 x 10,51 metredir [31]. İç 
tasarımı pronaos ve naos kısımlarından oluşan yapı, 
klasik yunan tapınak modeli olan megaron tipini [32] 
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temsil etmektedir. Tapınağın planına bakıldığında batı 
cephe duvarının pronaosa doğru yaklaşık 1 m. daraldığı 
görülür [33]. Bunun nedeni; tapınağın kayalık altyapı 
üzerine oturtulma kaygısından kaynaklanmaktadır [34].
Bu durumdan kaynaklı olarak naos düzensiz bir kare 
form sergiler. Naosun batı duvarı 8,24 m, doğu duvarı ise 
7,88 m. uzunluğundadır [35]. Naosa girişi sağlayan 
kapının üzerinde, her iki yanda Kerykeion kabartmaları 
bulunur [36]. Bu kabartmalar niş içerisine oyulmuştur. 
Kerykeion kabartmaları, tapınağın Hermes kültüne ait 
olduğunun en önemli göstergesidir [37]. Tapınak 
alanında görülen yapı kalıntıları arasında, sütün gövdeleri 
ve dor başlıkları gözlenmektedir. Ayrıca yapı üzerinde ve 
alanında Roma dönemine tarihlendirilen üç adet yazıt da 
kalıntılar arasındadır [38]. Tapınak giriş kapsının sağında 
3,5 inç büyüklüğünde ve kırmızı boyalı harflerle yazılmış 
yazıt bulunmaktadır [39]. Bu yazıt, Roma yasal ölçü 
birimlerinin kullanımına ilişkin bir yönetmelik içerir [40]. 
Pronaosta görülen ve köşesinde Kerykeion kabartması 
bulunan bir adak yazıtında Hermes rahibinin isimi 
geçmektedir [41]. Sol ante duvarından düşmüş blok 
üzerinde onarıma dair bir başka yazıt görülür [42].  

Yapı kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla tapınağın 
sütunları doğrudan zemin üzerinde yükselmektedir ve 
bunlar yivsiz tamburlardan oluşmaktadır [43]. Sütunların 
üzerine dorik başlıklar oturmaktadır. Başlıklar, üst sütun 
tamburu ile birlikte işlenmiştir. Her iki başlık profil 
açısından karşılaştırıldığında farklılık göstermektedir. Bu 
durum tapınağın farklı evrelerine işaret eder.  

Şekil 2. Çatıören Hermes Tapınağı, Dor Başlığı 1 

Şekil 3. Çatıören Hermes Tapınağı, Dor Başlığı 2 

Çatıören Hermes Tapınağı, genel özellikleri itibariyle 
Hellenistik döneme tarihlendirilmektedir. Fakat tapınağın 
Hellenistik dönem içerisinde ait olduğu tarih aralığı ile 
ilgili farklı görüşler mevcuttur. Hild ve Hellenkemper, 
tapınağın tarihlemesinin problemli olduğunu belirterek, 
tapınak için M.Ö. 2. ve 1. yüzyılı önermişlerdir [44]. Bir 
diğer tarih önerisi M.Ö. 3. yüzyıldır. Bu öneri sunulurken 
Çatıören’deki kule yapısı dikkate alınmıştır. Çatıören ile 
Kanytella’da bulunan kule yapıları duvar inşa teknikleri 
açısından karşılaştırılmışlardır [45]. Bu karşılaştırma 
sonucunda iki kule yapısının da aynı dönem içerisinde 
inşa edildikleri önerilmiştir. Dolayısıyla aynı tarih, 
Çatıören’deki kule ile aynı teknikte inşa edilen Hermes 
Tapınağı için de önerilmektedir [46]. 

3.2 D2 Mezar Anıtı 

Literatürde D2 olarak adlandırılan mezar anıtının 
cephesi tapınak modelinde tasarlanmıştır. Anıtın en 
önemli özelliği mezar odasının ana kayaya oyulmuş 
olmasıdır. Mezar odası, 2,95 x 2, 15 m. ölçüsüne sahiptir 
[47]. 

Şekil 4. D2 mezar anıtı (Durukan 2005) 

Mezara anıtsallık kazandırmak amacıyla giriş kısmı 
blok taşlarla örülmüş ve ön cepheye dört adet sütun 
yerleştirilerek tapınak mimarisi uygulanmıştır [48]. Dor 
başlıklarını taşıyan sütunlar kaide üzerinde yükselir. 
Kilikia Bölgesi’nde dorik mimaride inşa edilen yapılar 
arasında yalnızca D2 anıt mezarında kaide kullanımı 
görülmektedir. Söz konusu sütunlar Toskana tipi kaideler 
üzerinde yükselmektedirler. Kaideler, tek bir torus ve 
plintheden oluşmaktadır [49]. Son sütun tamburu ile 
birlikte işlenmişlerdir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 
arkeolojik çalışmalarda, Toskana tipi kaidenin erken 
İmparatorluk döneminde gelişim gösterdiği anlaşılmıştır 
[50].  
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Şekil 5. D2 anıt mezarı, kaide 

Şekil 6. D2 anıt mezarı, dorik başlıklar ve entablatür 
elemanları 

Kaideler üzerinde dört adet sütun yükselmektedir 
[51]. Bunların üçü in situ durumda korunarak günümüze 
ulaşmıştır. En solda bulunması gereken ilk sütunun 
parçaları ise mezar alanında gözlenmektedir. Sütunların 
taşıdığı dor başlıkları üst sütun tamburu ile birlikte 
işlenmiştir. Fakat sütunun geri kalan kısmı tek parçadan 
meydana gelmektedir. Bunlar yivsizdir. Yapıda görülen 
bir diğer önemli unsur, arşitravda faskia kullanımıdır. 
Kanonik dor düzeninde arşitravlar düz olarak 
tasarlanmıştır. Fakat burada iki faskialı arşitravın tercih 
edildiği görülmektedir. Yapının friz bloğu, dor 
mimarisinden farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu blok 
kyma rekta profilli ionik bir elemandır [52]. Arşitrav ve 
friz bloğu tek bir blokta çalışılmıştır.  

Mezar alanında görülen mimari elemanlar sayesinde, 
anıtın üst yapı elemanları hakkında bilgi 
edinebilmekteyiz. Yapı üçgen alınlığa sahiptir. Alanda 
görülen iki adet alınlığa ait blok 1,15-1,20 metre 
uzunluklarındadır. Fakat bu alınlık blokları, alınlığın üçte 
ikisini oluşturur. Bu ölçülerden yola çıkılarak yapının ön 
cephe uzunluğunun 3,60 metre olduğu düşünülmektedir 
[53]. 

Mezar yapısının her iki köşesinde, biri in situ olmak 
üzere iki adet köşeli sütun bulunur. Bu sütunlar üst yapıyı 
taşıyan ve arka planda yer alan mimari elemanlardır [54]. 

D2 anıt mezarı, M. Durukan tarafından Roma dönemi 
içerisinde, MS 2. yüzyıl sonu MS 3. yüzyıl başına 
tarihlendirilmektedir [55].  

4. Sonuç

Kilikia Bölgesi, bulunduğu coğrafya sebebiyle önemli
bir konuma sahiptir. Antik rotalar üzerindeki anahtar 
rolü, onu farklı bölgelerin etkilerine açık kılar. Bu sayede 
mimari ve tasarımda çok farklı ve zengin bir çeşitlilik 
oluşur. Mimari cephe tasarımlarındaki çeşitliliğin bir 
kanıtını dor düzenin seçimi sunmaktadır. Çatıören 
yerleşimindeki Hermes Tapınağı ve D2 mezar anıtı, 
bölgenin özgün mimarisini yansıtan yapılardan yalnızca 
iki tanesidir.  

Çatıören ve D2 anıt mezarının yanı sıra, bölgede 
tespit edilen dorik anıtların değerlendirilmesi söz konusu 
yapıların stil özelliklerinin ortaya konmasını 
sağlayacaktır.  

D2 anıt mezarında gözlenen kaide, faskialı arşitrav ve 
ionik frizin kullanımı, Hellenistik dönemle birlikte 
başlayan dorik mimarideki ionik etkilerin bir sonucudur. 
Kilikia Bölgesi’nde bu etkilerin gözlendiği bilinen anıtsal 
nitelikli yapı Erdemli’de bulunan D2 anıt mezarıdır. İlçe 
sınırları içerisinde, kırsal yerleşimlerde bulunan peristyl 
avlulu konutlarda da faskialı arşitrav kullanımı söz 
konusudur. Fakat bu yapılar anıtsal kimlik 
taşımamaktadırlar.  
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Abstract 

Technological Developments in Greenhouse From Past to Present 
 

The cultivation under the cover, vegetables, which started with the cultivation of vegetables, was covered with 
transparent material over the pits opened on the slopes facing south during the Romans period, then continued to 
develop with the glass covering of the houses facing to south. In this study, the historical development and the current 
situation of greenhouse has been examined. 

In this context, researches about greenhouse, technologies used in recent years, industrial measurement and 
automation systems suitable for variable climate conditions in greenhouses, materials and equipments used in modern 
greenhouses, cover materials, control systems, cooling in greenhouses and artificial lighting features and features of 
greenhouses in European countries have been tried to explain. 

 
Keywords: Modern greenhouse, Technological Greenhouse, Control systems in the greenhouse  

 

Geçmişten Günümüze Seracılıktaki Teknolojik Gelişmeler 

Özet 

Özet 
Romalılar devrinde güneye bakan kuytu yamaçlarda açılan çukurların üzerinin şeffaf malzeme ile kapatılarak sebze 

yetiştirilmesiyle başlayan örtü altındaki yetiştiricilik daha sonra evlerin güneye bakan yönlerinin camla örtülmesiyle 
gelişmesini sürdürmüştür. 16. ve 17.yüzyılda başlayan bu ilk seracılık faaliyeti daha sonra ABD ve Avrupa’da endüstri 
ile birlikte birinci dünya savaşından sonra hızlı bir şekilde gelişme göstermeye başlamıştır. Bu çalışmada tarihsel 
gelişimi ile günümüzdeki seracılığın son durumu incelenmiştir. 

Bu kapsamda seracılık konusunda yapılan araştırmalar, son yıllarda kullanılan teknolojiler, seralarda kullanılan 
değişken iklim koşullarına uygun endüstriyel ölçüm ve otomasyon sistemleri, modern seralarda kullanılan malzemeler 
ve ekipmanları, örtü malzemeleri, kontrol sistemleri, seralarda soğutma, yapay aydınlatma gibi özellikler ile Avrupa 
ülkelerinde seraların özellikleri verilmeye çalışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Modern sera, Teknolojik sera, Seralarda kontrol sistemleri. 

 
 

1. Giriş 

Sera; en basit tanımıyla, çevre koşullarını denetim 
altına alarak bitkinin normal yetişme dönemi dışında 
yetiştirilmesine olanak sağlayan tesistir. Sera diğer bir 
deyişle; “iklime bağlı kalmadan, bütün yıl boyuna 
ekonomik olarak bitkisel üretimin yapıldığı tesisler” 
olarak tanımlanabildiği gibi kapsamlı olarak şöyle de 
tanımlayabiliriz; Sera; iklimle ilgili çevre koşullarına, 
tümüyle veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde 
sıcaklık, ışık, nem ve hava gibi etmenler denetim altında 
tutularak, bütün yıl boyuna çeşitli kültür bitkileriyle 

bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek, bitkileri 
korumak, sergilemek amacıyla cam, plastik v.b. ışık 
geçirebilen malzeme ile kaplanarak değişik şekillerde 
yapılan, yüksek sistemli bir örtüaltı yetiştiriciliği 
yapısıdır. Bu tür tesislerin bulunduğu işletmelere sera 
veya ser işletmesi denir. 

Emek yoğun tarımsal faaliyet olan seracılıkta birim 
alandan alınan verimi arttırmak amacı ile seraların 
yapısal ve teknolojik özelliklerinin iyileştirilmesi, 
kontrollü koşullarda fide üretimi, aşılı fide kullanımı, 
toprak dezenfeksiyonu, topraksız tarım, serada bombus 
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arıları kullanımı, entegre hastalık ve zararlı yönetimi, 
sertifikalı üretim gibi konular sera üretiminin içerisine 
girmiştir. 

 
2. Dünyada Seracılık Faaliyetlerinin Tarihsel 
Gelişimi 

Dünyada seracılık ilk olarak Romalılar devrinde 
güneye bakan kuytu yamaçlarda açılan çukurların 
üzerinin şeffaf malzeme ile kapatılarak sebze 
yetiştirilmesiyle başlamıştır. Daha sonra Avrupa’da 
evlerin güneye bakan yönlerinin camla örtülmesiyle 
gelişmesini sürdürmüştür. 

16. ve 17.yüzyılda başlayan bu ilk seracılık faaliyeti 
daha sonra ABD ve Avrupa’da endüstri ile birlikte birinci 
dünya savaşından sonra hızlı bir şekilde gelişme 
göstermiştir. Günümüzde seracılık dünya çapında geniş 
bir yayılım gösterdiği için serada yetiştiricilik yapan 
ülkeleri farklı enlem dereceleri ve farklı sera teknolojileri 
göz önüne alarak şöyle sınıflandırabiliriz: 

1. Serin iklim kuşağındaki ülkeler 
2. Ilıman iklim kuşağındaki ülkeler 
3. İki iklimin egemen olduğu ülkeler 

2.1. Serin İklim Kuşağındaki Ülkeler 
Bu kuşakta başlıca Hollanda, İngiltere, Danimarka, 

Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Rusya yer 
almaktadır. Hollanda bu ülkeler arasında 10.500 ha cam 
sera alanı ve üretim tekniği yönünden en başta gelen 
ülkedir. Bu ülkelerin seracılık yönünden ortak özellikleri 
şöyledir: 

1. Sera yapım elemanı profil çelik, örtü malzemesi ise 
camdır. 

2. Sera yapımı ve ısıtma sistemleri yüksek bir yatırım 
gerektirmektedir. 

3. İklim etmenleri, sera içi ısıtmasının uzun süre 
yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Serin iklim kuşağındaki seracılık işletmeleri, ılıman 
iklim kuşağındaki seracılık işletmelerine göre şu 
zorluklarla karşı karşıyadır. 

a. Üretim maliyetleri yüksektir. 
b. Enerji gideri fazladır. 
c. Ürün çeşidi azdır. 

2.2. Ilıman İklim Kuşağındaki Ülkeler 
Bu kuşakta yer alan ülkelerin elverişli ekolojik 

koşulları, seracılığın karlı olarak yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Kış aylarındaki ortalama sıcaklıkların 
yüksek olması, seralarda en büyük girdisi olan ısıtma 
masraflarını azaltması nedeniyle, bu ülkelerde sera 
alanları hızla artmaktadır. İspanya, Türkiye, İtalya, 
Yunanistan, İsrail, Fas gibi ülkeler bu kuşakta yer 
almakta ve sera kurmaya çok uygun bir potansiyele 
sahiptir. Bu kuşaktaki ülkelerin seracılık yönünden ortak 
özellikleri şunlardır; 

1.Seracılık ilkbahar ve sonbahar turfandacılığı olarak 
iki ürün biçiminde yapılmaktadır. 

2.Seralar düşük yatırım masraflarıyla 
kurulabilmektedir. 

3.Seracılıkta en büyük işletme gideri olan ısıtma, bu 
ülkelerde en düşük düzeyde tutulmaktadır. 
2.3. İki İklimin Egemen Olduğu Ülkeler 

Bu ülkelerde ortak olan özellik cam ve plastik 
seraların bir arada oluşudur. Akdeniz ülkelerinde 
seralarda bu özellik olmasına karşılık ABD ve 
Japonya’da yüksek teknolojili plastik seralar 
uygulanmaktadır. 

Bütün dünyada sera ısıtılmasında gerekli olan büyük 
masraflar nedeniyle sera işletmeciliği soğuk bölgelerden 
ılıman bölgelere doğru, kış aylarında mevsimin uygun 
olduğu ve ısıtma masraflarının düşük olduğu bölgelere 
kaymaktadır. Bu nedenle, sera işletmeciliği için 30-40 
enlem dereceleri arasındaki ülkeler daha elverişli duruma 
gelmektedir. Çünkü 30. Enlem derecesinin altına 
inildiğinde daha fazla sıcaktan seralarda soğutma, 40. 
enlem derecesinin üzerine çıkıldığında ısıtma masrafları 
yükselmektedir. Isıtmayı düşük maliyetle yapabilen 
ülkeler istisna olarak düşünülebilir. 

 
3. Seralarda Son Yıllardaki Gelişmeler ve 
Kullanılan Teknolojiler 

Seralarda ürün verimi ile iklim etmenleri arasındaki 
etkileşim oldukça karmaşıktır. Bitki gelişmesi ile iklim 
etmenleri arasındaki etkileşim konusunda, çok fazla bilgi 
birikimi gereklidir. Bu nedenle, sera içerisinde iklim 
etmenlerinin etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi için 
büyüme optimizasyonunun sağlanması gereklidir. Sera 
ikliminin otomatik kontrolü ile ilgili bilimsel çalışmalar 
1970’li yıllarda başlamıştır. Başlıca fiziksel işlemlerin 
ölçümüne dayanan fiziksel bir model geliştirilmiştir [1]. 
Transpirasyon [2] ve doğal havalandırma [3] gibi 
iklimlendirme işlemleri ayrıntılı olarak araştırılmıştır. 
Günümüze kadar gerçekleştirilmiş olan model ve 
uyarlama çalışmalarından bir tasarım aracı olarak 
yararlanılmış ve optimizasyon çalışmalarında 
kullanılmıştır. 

Seralarda değişken iklim koşullarına uygun 
endüstriyel ölçüm ve otomasyon sistemleri 
kullanılmaktadır. Sera içerisinde ve dış ortamda girdi 
olarak fiziksel, kimyasal veya fizyolojik büyüklüklerin 
ölçülmesiyle sağlanan, sürekli nicel veri akışına 
gereksinim vardır. Veri akışı, veri toplama ünitesine 
bağlanan elektriksel sinyal çıkışlı algılayıcılar yardımıyla 
sağlanır. Ölçüm yöntemleri ve yarı-iletken 
teknolojilerinin sürekli olarak gelişmesiyle, seralar için 
uygun algılayıcılar geliştirilmiştir. 
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3.1. Modern Seralarda Kullanılan Malzemeler ve 
Ekipmanlar 
3.1.1. Örtü Malzemeleri  

Ana örtü malzemeleri cam ve polietilen(PE) olan 
seralar ilk kurulduğu günden itibaren kullanılmaktadır. 
Polietilen(PE) 2. dünya savaşından itibaren 
kullanılmaktadır. Cam örtü kuzey Avrupa ve Güney 
Amerika ülkelerinde, düşük maliyetli nedeniyle ise 
polietilen (PE) gelişmekte olan ülkelerde popüler olan 
örtü malzemesidir. Yakın geçmiş yıllarda, kuzey 
bölgelerde bile polietilen (PE) örtü malzemelerinin 
kullanımı yaygınlaşmıştır.  

Cam ve polietilenin yanında daha iyi 
yalıtımıdayanıklılığı ve makul fiyatı nedeni ile kuzey 
bölgelerdeki polietilen seraların yan duvarlarında 
polikarbonlar sıklıkla kullanılmaktadır. Kırılmaz 
özellikte, uzun ömürlü, yüksek ışık geçirgenliğine sahip 
bir sera örtü malzemesidir. Yüksek ısı izolasyonuna 
sahip, çok katlı ve tek katlı tipleri mevcuttur.  
3.1.2. Kontrol Sistemleri 

Seralarda bilişim teknolojisinin kullanım tabanı, kartlı 
kontrol sistemleri ve PLC kontrol sistemleri 
kullanılmaktadır. Seralarda iklim kontrolü amacıyla 
yapılmış olan bazı çalışmalar, kısaca aşağıdaki gibi 
özetlenebilir.  

Ioslovich ve Seginer (2002)	 [4] , sıcaklık ve azot 
miktarı kontrol edilen bir serada marul yetiştiriciliği için 
bir kontrol yöntemi geliştirmişlerdir. Farklı durumlar için 
algoritmik çözüm yönteminin esasları verilmiş ve 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Straten ve ark. (2000)	 [5] , 
seralarda ürün gelişmesine ilişkin bilgilerden 
yararlanılarak, ortam kontrol yöntemleri 
geliştirilebileceğini belirtmişlerdir. İklim kontrolüne 
ilişkin tam olarak çözüm sağlanabilmesi için, ürünün kısa 
dönemdeki dinamik tutumu kadar uzun dönemdeki ürün 
gelişmesi ile sera ve dış ortam iklim özelliklerinin dikkate 
alınması gerekir. Sigrimis ve ark. (2000) [6], yapay zeka 
kullanımının üstünlüklerini incelemişlerdir. Kontrol ve 
işletim sisteminde uzman sistem uygulamalarını etkin bir 
şekilde birleştirmek için, yapay zeka uygulamaları ve sera 
işletim sistemi arasında gerekli bütün işlemleri 
destekleyen bir ortam tasarımlamışlardır. Trigui ve ark. 
(2001a) [7], serada domates verimini artırmak amacıyla, 
ortam havasının özelliklerini belirlemek için bir model 
geliştirmişlerdir. Serada ısı ve kütle transferini belirlemek 
için gerekli fiziksel büyüklükleri Venlo tip bir cam serada 
ölçmüşlerdir. Ürün verimi; sıcaklık, ışınım, CO2 miktarı 
ve bağıl nem oranı gibi sera içerisindeki mevcut iklim 
koşullarına bağlı olarak hesaplamışlardır. Trigui ve ark. 
(2001b) [8], serada domates üretiminde, ortam havasının 
özelliklerini belirleyen bir algoritmanın geliştirilmesini 
anlatmışlardır. İklim koşulları olarak CO2 düzeyi, 
sıcaklık, bağıl nem oranı ve güneş ışınımı dikkate 
almışlardır. Chalabi ve ark. (2002) [9], domates üretimi 

yapılan bir serada CO2 artırımı için iki farklı kontrol 
yöntemi geliştirmişlerdir. Lafont ve Balmat (2002) [10], 
serada bitkisel üretimi artırmak ve üretim giderlerini 
azaltmak için, iç ve dış sıcaklık, toplam ışınım, bağıl nem 
ve rüzgar hızı değerlerinin ölçüldüğü bir sistem 
tasarlamışlardır. Bulanık mantık ilkesiyle, serada başarılı 
bir şekilde kontrol sağlanabileceği belirtmişler ve kontrol 
birimleriyle elde edilen sonuçları karşılaştırmışlardır. 
Ferreira ve ark. (2002) [11], sera içi hava sıcaklığını, dış 
ortam hava sıcaklığı ve güneş ışınımı ile iç ortam 
havasının bağıl nem oranına bağlı olarak belirleyebilmek 
amacıyla, sinir ağları fonksiyonunun uygunluğunu 
araştırmışlardır. Pasgianos ve ark. (2003) [12], serada 
iklim kontrolü için geri beslemeli ve ileri beslemeli 
sistemlerden yararlanmışlardır. Aaslyng ve ark. (2003) 
[13], serada enerji tüketimini azaltmak ve bitkisel üretimi 
artırmak amacıyla yeni bir iklim kontrol sistemi 
geliştirmişlerdir. Sistem ışınımın soğurulması, yaprak 
fotosentezi ve solunumun belirlenmesi için matematiksel 
modellerin kullanılması ilkesine dayanmaktadır. Model 
bazı uyarlamalarla farklı sera ürünleri için kullanılabilir. 
Sistemin 6 ay süreyle kullanılması sonucunda %8−40 
arasında değişen oranlarda enerji korunumu 
sağlamışlardır. Tantau ve Lange. (2003) [14], bitki 
gelişmesi sırasında hastalık ve zararlı etkileri en aza 
indirmek için sera iklim kontrolünde modern kontrol 
yöntemleri kullanılabileceğini savunmuşlardır. Entegre 
bitki koruma kavramıyla, kimyasal uygulamaların en aza 
indirilmesi gerektiğini, yoğun pahalı teknik ölçümlerin 
azaltılması için bitki örtüsü içindeki enerji ve kütle 
taşınım işlemleri, hava-bitki ve diğer yüzeyler arasındaki 
değişim işlemlerinin tanımlanması gerektiğini 
savunmuşlardır. Bitki örtüsü modeline dayanan, 
bilgisayar destekli iklim kontrol yöntemi geliştirmişlerdir. 
3.1.3. Yazılım 

Serada kullanılan bilişim teknolojilerinde yazılımda 
algoritma diye tabir edilen temel üzerine kurulur. 
Program çalışmaya başladığında, dış ve iç ortam değerleri 
okunur. Sera iç ortamında istenilen iklim verileri girilir. 
Sera iç ortamında istenilen iklim koşullarını sağlamak 
için; öncelikle yapılması gereken işlemler belirlenir. Bu 
öncelik sırasına göre işlemler gerçekleşir. Sera içerisinde 
istenilen iklim koşullarının sağlamak için öngörülen 
bekleme süresi, kullanıcı tarafından girilir. Bu sürede 
istenilen değerlere ulaşılamıyorsa kurulmuş olan 
sistemler çalışmaya başlar. İstenilen iklim koşullarına 
ulaşıldığında sistem beklemeye geçer. Geliştirilen 
yazılım, algılayıcılardan gelen verileri belirlenen aralıkla 
kaydetmektedir. Bilgisayar ekranı üzerinden, iklim 
etmenlerinin anlık değerleri ve zamana bağlı olarak 
değişimi grafiksel olarak izlenebilmekte internet 
kullanılarak kontrol sağlanabilmektedir. Burada 
kullanılan yazılımlar firmalara göre değişmektedir. 

 

421



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

3.1.4. Seralarda Soğutma 
Soğuk bölgelerdeki seralarda ısıtma kullanılırken, 

çöldeki ülkelerde de seralarda soğutma kullanılır. Aşırı 
sıcak ile genellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu 
bölgelerde bitkileri aşırı su kaybından korumak amacıyla 
soğutma kullanılır. Böylece bu bölgelerdeki sera 
teknolojisi soğutmaya yöneliktir.  
3.1.5. Yapay Aydınlatma 

Kuzey ülkelerindeki ileri teknoloji seraları soğuk kış 
aylarında sebze yetiştiriciliği için sıcaklık, nem ve CO2 
gibi optimum büyüme koşullarını sağlarlar. Buna karşılık 
iklim koşullarında bile düşük ışık seviyesi nedeni ile 
bitkilerin yetiştirildiği bu aylardaki verim ve kalitesi 
düşüktür. Araştırmalar kış aylarında doğal ışınımı 
destekleyen yapay ışık kullanarak kış aylarında daha 
kaliteli ve verimli ürün yetiştirmenin mümkün olduğunu 
göstermektedir. En fazla kullanılan lambalar genelde 
yüksek basınçlı sodyum lambasıdır. Birçok bölgedeki 
elektrik enerjisi maliyetini yüksek olması yapay ışık 
kullanılması engelleyen en önemli faktördür. 
3.2. Seracılıkta Araştırmalar  

Hollanda’da Wageningen Üniversitesi önemli 
araştırma merkezidir. İngiltere’de Uluslararası Bahçe 
Bitkileri Araştırma Merkezi (Horticulture Research 
International, HRI) örtü altı bahçe bitkileri yetiştiriciliği 
araştırmalarını yürütülen en büyük kuruluştur. Kanada’da 
bulunan Sera ve Ürün İşleme Araştırma Merkezi 
(TheGreenhouseand Processing Crops Research Centre, 
GPCRC) dünyada örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda 
uzmanlaşmış en gelişmiş araştırma merkezidir. 
3.3. Sera ve Gıda Üretimini Geleceği 

Dünya nüfusu artmaktadır. Tarım alanlarının 
şehirleşmeden dolayı kaybedilmesi, seralardaki yoğun 
gıda üretiminin, gıda üretiminde çok önemli bir rol 
oynayacağını gösteriyor. Bununla birlikte gelişmekte olan 
ülkelerdeki ekonomik koşulların iyileşmesi ve sağlık ve 
beslenmenin öneminin artması yüksek kaliteli gıda 
ürünlerine talebi arttıracaktır. Pestisit kullanımın azalması 
ve kontrollü koşulların sağlanması ile seralar tüketicilerin 
bu taleplerini karşılayabilecektir. 

 
4. Avrupa Ülkelerinde Seraların Özellikleri 

Sera tarımı geçtiğimiz on yıl içinde bütün Avrupa’da 
hızlı bir şekilde gelişmiştir. Serada yetiştiricilik, Avrupa 
ülkelerinin çoğunda kazançlı bir tarım sektörüdür. Bu 
bölümde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaygın olarak 
kullanılan sera tipleri incelenmiştir.  

AB’nde yer alan ülkelerdeki toplam örtü altı alanları 
ve plastik seraların toplam örtülü alan içerisindeki payları 
Çizelge 1’de verilmiştir. AB ülkeleri arasında en fazla 
örtülü alan İspanya ve İtalya’da bulunmakta ve bu 
ülkeleri Hollanda ve Fransa izlemektedir. Bununla 
birlikte, İspanya’da örtülü alanların %99’u plastik sera ve 
tünellerden oluşmaktadır. Portekiz, İtalya ve 

Yunanistan’daki plastik sera ve tünellerin toplam örtülü 
alan içerisindeki payları %90’dan daha fazladır. Kuzey 
Avrupa ülkelerinde esas olarak cam seralar 
çoğunluktadır. Güney Avrupa’da ise, Fransa’nın 
güneyide dahil olmak üzere plastik örtülü seralar 
yaygındır. AB ülkelerindeki seralar iklim koşullarına 
uygun olarak dağılım göstermektedir. Örneğin 
Hollanda’daki seraların %68’i batı sahilinde yer alırken, 
Yunanistan’daki seraların %45’i Girit’te bulunmaktadır. 
Fransa’daki seraların çoğu, Akdeniz sahilinde 
bulunurken, İspanya’daki 15 000 ha sera Almeria 
bölgesinde yer almaktadır. 

 
Çizelge 1. AB Ülkelerindeki Sera Alanları (VonElsner ve 
ark., 2000) 

Ülke 
Sera Alanı 

(ha) 

Plastik Sera ve 
Yüksek Tünellerin 

Oranı (%) 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Batı Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 

350 
1 000 

550 
10 082 

4 300 
4 200 

26 600 
10 316 

4 390 
28 350 

400 
2 180 

20 
5 
2 

70 
10 
95 
91 

2 
98 
99 
14 
15 

TOPLAM 93 518 74 
 

AB ükelerindeki toplam örtü altı alanlarının önemli 
kısmının bulunduğu ülkelerde değişik sera tasarımlarının 
mevcuttur. 
4.1. Fransa 

Fransa’da yaklaşık 10 000 ha olan toplam sera 
alanının 2/3’ünde sebze ve 1/3’ünde de süs bitkileri 
(çiçek ve saksı bitkileri) üretimi yapılmaktadır [15] 
Plastik seralar daha çok Fransa’nın güneyinde 
yoğunlaşmıştır. Sigorta şirketleri, Fransa’da seraların 
standartlaşmasını teşvik etmiştir. Sigortalı bütün seralar, 
ilgili standartların ilkelerine bağlı olarak tasarımlanmak 
durumundadır. Endüstriyel olarak üretilen seraların 
standartlara uygunluğu, devlete bağlı özel kurumlar 
tarafından değerlendirilir. Sadece sigortalı seralara kredi 
veren bankalar bulunmaktadır.  

Son zamanlarda, piyasada kolonları bulunan yeni tip 
tünel seralar yer almaktadır. Bu tip tünel sera tasarımının 
en önemli üstünlüğü, tünelin çok bölmeli olarak 
tasarımlanmasına olanak sağlamasıdır. Bu tip seralar için 
temel gereklidir. Havalandırma, yan kenardaki örtü 
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kaldırılarak veya çatıda pencereler tasarımlanarak 
sağlanmaktadır. 

4.2. Almanya 
Sera tarımı Almanya genelinde yaygınlaşmaktadır. 

Almanya’daki seraların %80’inden fazlası cam seralardır. 
Geniş bölmeli cam sera maliyetinin kısmen yüksek 
olması nedeniyle, Almanya’daki yetiştiriciler son 10 
yıldan bu yana Venlo-tip seraları tercih etmektedirler. 
Plastik örtülü seralar esas olarak; sebze, yaz çiçekçiliği ve 
fidan yetiştiriciliği gibi ısıtma yapılmayan uygulamalar 
için kullanılmaktadır. 

4.3. Yunanistan 
Yunanistan’da ilk seralar 1955-1956 yıllarında 

kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, plastik 
filmlerin örtü malzemesi olarak kullanılmaya 
başlanmasıyla, örtü altı tarımında 1961 yılından sonra 
hızlı bir gelişme sağlanmıştır. Günümüzde sera tarımı, 
Yunanistan tarımının önemli ve dinamik olarak gelişen 
sektörlerinden birisidir. Tarım Bakanlığı ve Yunanistan 
Ziraat Bankası istatistiklerine göre, 1967 ve 1994 yılları 
arasındaki dönemde sera alanı 269 hektardan 4200 
hektara ulaşmıştır [16]. 

4.4. İtalya 
İtalya’nın her bölgesinde sera tarımı yapılmaktadır. 

Sera alanlarının yaklaşık %60’ı güney bölgelerde 
bulunur. Bu ülkedeki seralar, genellikle tasarım maliyeti 
düşük olan plastik seralardır. Seraların çoğunda ısıtma 
sistemi bulunmamaktadır. Toplam örtü altı alanlarının 
%70’ini ısıtma uygulanmayan soğuk seralar oluşturur. 
Örtü altı alanlarının geriye kalan %30’u iç ortam için 
mikro-klimatik kontrol sistemleriyle donatılmıştır [17; 
18] 

4.5. Hollanda 
Bir Avrupa ülkesi olan Hollanda’da seralar, ticari 

amaçla sebze ve çiçek üretimi için uzun zamandan beri 
kullanılmaktadır. Hollanda’daki seralar, bitki büyüme ve 
gelişmesi için uygun koşulları sağlayacak şekilde 
tasarımlanmıştır. Bu tip seralarda üretim miktarının 
artırılması amaçlandığından, ilk yatırım maliyeti kısmen 
yüksektir. 

Hollanda’da seraların %93’ünde ısıtma yapılmaktadır. 
Sera alanlarının büyük bir bölümü, Güney Hollanda 
olarak adlandırılan ülkenin batı bölümünde yer alır. 
Burada 4800 ha sera alanı bulunur. Kuzey ve güney 
Hollanda olarak adlandırılan iki ilde toplam 6900 ha sera 
alanı bulunur. Bu değer, toplam sera alanlarının %68’ine 
karşılık gelir [16]. Işık geçirgenliği yüksek, kullanım 
süresi uzun ve standart cam panellerinin maliyeti düşük 
olduğundan, Hollanda’da örtü malzemesi olarak 
genellikle cam kullanılır. Toplam sera alanlarının 
yaklaşık %97−98’i tek kat camla örtülüdür [16]. İşletme 
giderlerinin yüksek olduğu kesimlerde, seradaki bakım 
işlemlerinin kolay bir şekilde yapılması önemlidir. Sera 

iskeleti genellikle galvanizli çelik veya alüminyum 
malzemeden tasarımlanır ve cam örtü ile örtülür. 

4.6. İspanya 
İspanya’da seralar Akdeniz sahili boyunca dağılmış 

durumdadır. Bu ülkede 28 000 ha örtü altı alanı vardır. 
İspanya, Akdeniz bölgesinde ve AB ülkeleri arasında 
plastik seraların en fazla olduğu ülkedir [16]. Plastik 
seraların büyük bir bölümü, İspanya’nın güneyindeki 
Almeria’nın güney bölümünde bulunmaktadır. Almeria 
bölgesinde yaygın olarak Parral tip olarak adlandırılan 
plastik seralara rastlanır. Maliyeti düşük olan bu tip sera 
tasarımları, Haziran−Eylül döneminde sebze üretimi 
amacıyla kullanılır. Parral tip seraların ana iskeleti, 
düşey olarak yerleştirilen ahşap malzemeden tasarımlanır. 
Üst uçları gerdirme telleriyle bağlantılıdır. Dış kısma 
doğru bakan payandalar, tüm yapıya destek verir. 
Galvanizli çelik tellerden tasarımlanan netler, gerdirme 
telleriyle desteklenir. Böylece, plastik örtünün yapı 
üzerinde sıkı bir şekilde durması sağlanır. Bu yöntemle 
rüzgar hızının çok yüksek olduğu bölgelerde, örtünün 
dayanım süresi artırılabilir. 

 
5. Sonuç Olarak  
Modern seracılık gelişmektedir. Uygun alanlarda 

yatırımcılar seracılık konusunda yatırımlarını 
arttırmaktadır. Son yıllarda jeotermal enerji ile ısıtılan 
modern sera alanları hızla gelişmektedir. Jeotermal enerji 
kullanılarak yapılan ısıtmada karşılaşılan en önemli sorun 
atıksuların çevreye zarar vermeden yok edilmesidir. 
Jeotermal enerji kullanımında çevreye etkisi dikkate 
alınarak geri dönüşümü sağlanmalıdır. Tüm dünyada 
yasalarla zorunlu hale getirilmiş olan reenjeksiyon 
(akışkanı yeraltına geri verme) jeotermal suyun çevreye 
zarar vermemesi için gereklidir. 

Modern seralarda kullanılan girdilerin büyük bir 
kısmı ve sera malzemeleri yurtdışından getirilmektedir. 
Ülkemizde modern seralara malzeme üreten firmaların 
sayısı artmaktadır. Dolayısıyla yerli malı modern sera 
imalatı yapan firmalarının sayıları artmaktadır. 
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Abstract 

There have been over 9000 seed plant in Turkey and 3000 of those species are rare and been only in Turkey 
(Kence,1992). Although we have such dense gene resource, there has not improved standart ornamental plant species in 
Turkey, naturel plant trade hasn’t been enough, either for the species that are traded stil pullinng up uncensciously and 
populations are being gradually reduced (Kaya et all, 2009). This study investigated the potential of natural plants in 
Göksu Delta to be used as ornamental plants.   

 
Keywords: Göksu Delta, Ornamental plant, Flora.  

 
Özet 

Türkiye’de 9000’i aşkın tohumlu bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerden yaklaşık 3000’i endemik olup sadece 
Türkiye’ye özgü ve yeryüzünün başka yerlerinde doğal olarak bulunmamaktadır (4). Böylesine yoğun gen kaynağına 
sahip olmamıza rağmen, Türkiye’de ıslah edilmiş standart süs bitkisi çeşidi çok az geliştirilmekte, doğal bitki ticareti de 
yok denecek kadar az gerçekleştirilebilmektedir (2). Bu çalışma ile Göksu Deltasında bulunan doğal bitkilerin süs 
bitkisi olarak kullanılma potansiyelleri araştırılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Göksu Deltası, Süs bitkisi, Flora.  
 

1. Giriş 

Ticareti yapılan türlerin popülasyonları, 
farklı amaçlarla yapılan müdahalelerle 
giderek azalmaktadır. Doğal bitki örtüsünün 
tahribine neden olan bu amaçlar arasında; 
kentleşme, turizm, barajlar, sanayileşme, 
orman yangınları, doğadan bilinçli/ 
bilinçsizce yapılan sökümler, yurt 
dışı/yurtiçi satışı, aşırı otlatma, tarla açma, 
çorak ve tuzcul alanların ıslahı, tarımsal 
mücadele faaliyetleri, çeşitli kirlilik 
etmenleri, ağaçlandırma çalışmaları, vb 
bulunmaktadır.  
Göksu deltası taşıdığı doğal bitki örtüsü ve 
faunası nedeniyle koruma bölgesi olarak 
güvenlik altına alınmıştır. Ancak daha 
önceki araştırmalarda, Göksu deltasında en 
önemli alan kullanımını tarım faaliyetlerinin 
oluşturduğu ortaya konmaktadır. İlçenin 
ekonomisi tarım, turizm ve hayvancılığa 

dayanmaktadır. Tarım ilçe ekonomisinin % 
23’ünü oluşturmaktadır. Doğal su 
kaynakları bakımından oldukça zengin olan 
yörede sulu tarım oldukça gelişmiştir. 
Özellikle çilek bölge halkı için en önemli 
gelir kaynağıdır. Bunun yanı sıra 
turunçgiller, erik, kayısı, bakla, böğürtlen 
diğer gelir kaynaklarıdır. Kıyı kesimler ile 
yüksek kesimler arasında geçit teşkil eden 
bölgelerde ise, zeytincilik ve bağcılık 
yapılmaktadır. Seracılığın yaygın olduğu 
alanda meyve yetiştiriciliği önemli bir yer 
tutar ve ova bağcılığı ile turfanda üzüm 
yetiştirilir. Geçmiş yıllarda Göksu 
deltasında büyük öneme sahip olan 
hayvancılık, günümüzde otlakların tarım ve 
yerleşim alanları şeklinde kullanılmasıyla 
önemini kaybetmiştir. Özellikle dağlık 
kesimlerde yaşayan halkın geçim kaynağı 
hayvancılığa dayanmaktadır. Deltada, kıyı 
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balıkçılığı bütün yıl boyunca yapılmaktadır. 
Balıkçılığın yanı sıra yörede mavi yengeç 
ve karides avcılığı da önemli bir yer 
tutmaktadır. Tamamı sulanan ova kesiminde 
hububat, yerfıstığı, susam, sebze, çilek, 
narenciye ve çeltik ziraatı yapılmaktadır. 
Turfanda sebzecilik ve çilek yetiştiriciliği 
son yıllarda özellikle ova köylerinde önem 
kazanmıştır. Sahil kuşağı ile Göksu 
deltasının kuzey kesimlerinde ise narenciye 
önemli bir yer tutmaktadır. (3; 5) 

Bu tespitlerden hareketle son yıllarda 
mevcut durumu korumak ve artan pazarda yer 
alabilmek için ilgili sektörlere istediği ürünleri, 
istediği miktar ve kalitede sunmak çok 
önemlidir. Ancak bunu, sadece doğadan 
toplayarak karşılamanın mümkün olamayacağı 
gibi istenen standardın da sağlanamayacağı 
açıktır. Bu yüzden hem doğal kaynaklarımızın 
sürekliliğinin sağlanması ve gelecekteki 
araştırmalar için gen kaynaklarımızın 
korunması; hem de sektöre istenilen 
standartlarda ürün sağlayabilmek için bu 
bitkilerin kültüre alınması gerekmektedir.  
 

2. Materyal-Metot 
Göksu Deltası florasında doğal yayılış gösteren 
bazı bitkiler materyal olarak belirlenmiştir. Bu 
güne kadar yapılmış çalışmalardan 
faydalanılarak araştırma alanının coğrafik 
konumu, toprak yapısı, hidrolojisi, iklimsel 
özellikleri, flora-vejetasyonu ve kullanılma 
durumu ile ilgili bilgiler derlenmiştir. Flora ve 
genel vejetasyon bilgileri Düzenli ve ark. 
(1996)’nın yaptığı flora çalışması, Uslu (1977) 
ve Uygun ve ark. (1994)’nın yaptığı vejetasyon 
araştırmaları da göz önüne alınarak 
değerlendirilmiştir. Araştırma alanı ile ilgili ve 
deltanın ayrıntılı flora bilgileri 2003-2004 
yılları arasında Karaömerlioğlu D.’nin doktora 
tezinden yararlanılmıştır. Kaya ve ark. (2009) 
Doğu Akdeniz Kumullarında yer alan bazı 
doğal bitkilerin potansiyellerini belirlemek 
amacıyla “Doğu Akdeniz Kumullarında Yer 
Alan Bazı Doğal Bitkilerin Dış Mekan Süs 
Bitkileri Olarak Kullanılmak Amacıyla Ön 
Seleksiyonunun Yapılması ve Sektöre 
Kazandırılması” TUBİTAK 1007 proje çıktıları 
ve diğer araştırma sonuçları-önerileri 
incelenmiştir. Bu çalışmalara kendi arazi 

gözlemlerimiz de eklenerek değerlendirmeler 
yapılmıştır. 
 

3. Araştırma Bulguları 
Paronychia argentea Lam.,  

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yayılış 
gösteren çok yıllık otsu yapıdaki Paronychia 
argentea Lam., Nisan-Ağustos ayları arasında 
çiçeklenen ve bu dönemde değişik görüntüsüyle 
dikkat çeker. Basmaya dayanıksız üretimi 
kolay,  bitki özellikle yaya dolaşımının 
olmadığı (kavşak, orta refüj vb.) tuzlu kumul 
alanlarda, kıyılarda yer örtücü olarak 
kullanılabilir.  

 
 

Thymelaea hirsuta L. 

 
Akdeniz Bölgesi’nde doğal yayılış 

gösteren çok yıllık odunsu yapıdaki Thymelaea 
hirsuta L. Eylül-Şubat ayları arasında 
çiçeklenir. Dekoratif görüntüye sahip bitkinin 
formu ibreli ağaçlara benzemektedir. 1-2m 
boylanır. Özellikle sonbahardaki minik sarı 
çiçekleriyle dikkat çeken bitki, kumul alanlarda 
soliter ve grup halinde çalı olarak kullanılabilir. 
 
Salicornia europaea L. (Deniz Börülcesi)  

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde doğal 
yayılış gösteren çok yıllık otsu yapıdaki 
Salicornia europaea L. (Deniz Börülcesi) 
özellikle sonbaharda kızıl-yeşil renklere sahip 
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bir sukkulenttir. Üretimi kolay ve adaptasyon  
sorunu olmayan  sürünücü gövdeye sahip ve 
kolayca yayılan bitki, denizin olumsuz etkisi 
olan sürekli tuza maruz kalan kumul alanda 
yerörtücü olarak kullanılabilir  

 
 

Zygophyllum album L. (Yabani Kimyon) 
Sonbaharda sarı-yeşil yaprak renklerine 

sahip Zygophyllum album L. (Yabani Kimyon) 
çok yıllık otsu yapıdadır. Akdeniz Bölgesi’nde 
doğal yayılış gösteren ve küçük beyaz dekoratif 
çiçekleriyle dikkat çeken nadir bir bitkidir. 
Nisan-Haziran ayları arasında çiçeklidir. 
Üretimi kolay, adaptasyon problemi olmayan 
bitki; çit bitkisi olarak kullanılabileceği gibi 
grup halinde çiçek kasalarında  da kullanılabilir. 
Kumul ve tuzcul alanlar için kullanımı 
uygundur.  

 
 
Orchis coriophora subsp. fragrans 
(POLLINI)K. Richt. (Kokar pirinçiçeği)  

Bitkinin habitatı Kızılçam orman 
açıkları, kumul alanlarda doğal olarak yayılış 
göstermektedir. Nisan Haziran arasında 
çiçeklenen kokulu bir orkidedir. Saksı bitkisi 
olarak kullanılabileceği gibi, küçük parterlerde 
grup halinde de kullanılabilir.  

 
4. Sonuç 

Türlerin yaprak tipi, rengi ve şekli, çiçek 
tipi(küme veya tekli), büyüklüğü, çiçek rengi, 
petallerin büyüklüğü, sayısı ve rengi, gövde boyu, 
dallanma sayısı ve çiçeklenme tarihi gibi kriterler 
göz önünde tutularak dış mekân bitkisi; çiçek tipi, 
nispeten kısa boy, muntazam yapraklar, alımlı 
çiçekler gibi kriterlere göre türlerin saksı çiçeği 
olarak kullanıma uygun seleksiyonu yapılmıştır. 
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Özet 

Yerkürenin önemli doğal yapıları arasında olan sulak alanlar, doğal olmayan müdahaleler neticesinde ekolojik yapıları 
hızlı bir biçimde bozulabilmektedir. Bu alanların bünyesinde barındırdığı çeşitli flora ve fauna türleriyle kendine özgü 
ekosistemi bulunmaktadır. Bulunduğu bölgenin hidrolojik kaynakları üzerinde pozitif yönlü katkı sağlayan sulak alanlar, her 
geçen gün artan çevresel bozulmaları önleyici etkisinin yanı sıra çevresel problemlerin daha yıkıcı duruma gelmesine karşı 
stabilite özelliği taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok kurum/kuruluş tarafından korunmasına yönelik ciddi çalışmalar 
yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Bu durumun oluşmasında birçok faktör olmasına 
rağmen temelde nüfus artışına bağlı plansız mekanizasyon, yoğun tarımsal ve endüstriyel faaliyetler şeklinde sıralamak 
mümkündür. Özellikle sucul türlerin yoğun olarak yaşadığı bu ortamlarda suyun fiziksel ve kimyasal yapısında 
gerçekleşebilecek ekstrem olaylar bu alanların ciddi problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen 
Göksu Deltası içerisinde toplam 1600 hektarı geçen yüzey suyu varlığı ve bu suyun kalitesi, hem sulak alan ekosisteminde 
yer alan tür ve bireyler için hem de bu alanlar ile en çok etkileşim halinde olan yakın yerleşmeler için hayati bir önem 
taşımaktadır. Ancak deltada yapılan yoğun tarımsal faaliyetler ve buna bağlı olarak kullanımı hızla artan pestisit miktarı, 
yakın yerleşmelerin evsel atıkları su kalitesi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu bağlamda çalışma alanı içerisinde yer 
alan Akgöl, Paradeniz ve Kuğu göllerinden alınan su örnekleri analiz edilmiş, deltanın yüzey suyu kalitesi incelenmiştir. PH, 
sıcaklık, iletkenlik, çözülmüş oksijen, derinlik ve bulanıklık (NTU) ölçümleri, Akgöl, Paradeniz ve Kuğu göllerinin belirli 
bölgelerinde periyodik olarak ölçülmüş; elde edilen ölçüm sonuçları farklı kuruluşlarca önerilen su kalitesi sınır değerleri ile 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Göksu Deltası, Su Kalitesi, Su Kirliliği, Sulak Alan 

 

MONITORING THE WATER QUALITY IN GÖKSU DELTA LAKES 
 

Abstract 

The ecological structure of wetlands, which are among the important natural areas of the earth, may be disrupted in a fast 
pace as a result of unnatural interventions. Such areas have a specific ecosystem with various flora and fauna species. 
Wetlands, which contribute positively to the hydrological sources of the area they are located, prevent the environmental 
disruptions, which are increasing with each passing day, and have a stabilizer feature against the disruption of environmental 
problems. National and international institutions/organizations spend serious efforts to protect these areas. However, it is not 
possible to claim that these efforts are adequate. Although there are many factors in the formation of this situation, it is also 
possible to see other factors like unplanned mechanization based on the increase in population, and intense agricultural and 
industrial activities. Extreme events that may happen in these areas where especially aquatic species live in an intense 
manner cause that these areas face serious problems. The water quality in Göksu Delta, which is chosen as the study area, 
the existence of surface water in over a total of 1600 hectares are of vital importance for species and individuals living in 
aqueous ecosystem and for residential areas that are in constant interaction with these areas. The intense agricultural 
activities in the delta, and depending on this, the fast-increasing amount of pesticides and the domestic wastes of nearby 
residential areas have negative effects on water quality. In this context, water samples taken from the Akgöl, Paradeniz and 
Kuğu Lakes located in the study area were analyzed; and the surface water quality of the delta was examined. The PH, 
temperature, conductivity, dissolved oxygen, depth and turbidity (NTU) measurements were made periodically in certain 
areas of Akgöl, Paradeniz and Kuğu Lakes; and the measurement results were evaluated in a comparative manner with the 
water quality limit values recommended by different institutions. 

 
Keywords: Göksu Delta, Water Quality, Water Pollution, Wetlands 
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1. Giriş 

Göller yalnızca önemli tatlı su rezerv kaynağı değil; 
aynı zamanda biyolojik çeşitliliği ile de doğal bir güzellik 
kaynağıdır [1]. Diğer yandan başta çeltik olmak üzere 
tarım, balıkçılık, rekreasyon ve turizm gibi ekonomik 
faaliyetlere de kaynaklık etmektedir [2]. Fakat nüfus 
artışına paralel olarak artan yoğun tarımsal üretim ve 
yerleşme ihtiyacı, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 
meydana gelen su seviyesi değişimleri sebebiyle bu 
alanlar üzerindeki baskı giderek artmaktadır [3;2;4;5]. 

Su kaynakları yönetimi içerisinde yer alan izleme ve 
denetleme fonksiyonları, ülkemizde yalnızca “kaynak 
etüdü ve su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması” 
olarak algılanmakta ve maalesef uygulamaya alınan 
politikaların organize bir biçimde izlenmesi ve 
denetlenmesi biçiminde makro bir yaklaşım 
benimsenmemektedir [6]. Kaynak etüdü ve su 
kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasına ilaveten 
temel politikalarla benimsenen yönetim ve geliştirme 
faaliyetlerinin, hem devlet hem de kullanıcı kademesinde 
izlenmesiyle geleceğe dönük hizmetlerde daha az hata ile 
yola devam etmenin hedef alınması gerekliliği ve mevcut 
uygulamalarda gerçekleştirilen yatırımların planlama 
aşamasında öngörülen yararları hangi ölçüde sağladığı; 
sağlayamadıysa, neden sağlamadığı konusunda bir 
incelemeye zorunlu olarak ihtiyaç duyulduğu, 1997 
yılında yapılan bu eylem çevre planı çalışmasında açıkça 
belirtilmiştir [6]. 

Konuya ilişkin alan ile ilgili en detay çalışma olan 
“Göksu Deltası’nda Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Su 
kalitesi Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması” [7], isimli 
çalışmada, delta genelinde numune noktaları belirlenerek; 
elektriksel iletkenlik (EC), pH, çözünmüş oksijen, 
tuzluluk ve sıcaklık (T) ölçümleri yersel ve laboratuvar 
ortamlarında analiz edilmiştir. Çalışmada yer altı ve yer 
üstü suları ile ilgili bulgulara ayrı ayrı yer verilmiştir. 
Özer (2008)’den edilen bilgilere göre yer altı suları ile 
ilgili olarak hem alüvyon hem de kireç taşı üzerinde yer 
alan akiferlerde yapılan ölçümlerde; alüvyon üzerindeki 
kuyuların kireçtaşı üzerindeki kuyulara oranla içmeye 
uygun olmadığı ve alüvyon akiferlerin Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) standartlarına göre II. 
sınıf su kategorisine girdiği tespit edilmiştir.  

Göksu deltasında tarımsal üretimde kullanılan 
kimyasal gübreler başta olmak üzere bu atıkların alandaki 
suların kirlenmesinde önemli bir paya sahip olduğu 
düşünülmektedir [8]. Kanalizasyon şebekesinin yokluğu, 
foseptik çukurlarından yeraltı suyunun yoğun azot ve 
fosfat ile kirlenmesini artırmaktadır [9]. Nitrifikasyon 
sürecine bağlı olarak çalışma alanından alınan örneklerde 
rastlanan amonyak ve nitrit iyonları güncel bir fekal 
(dışkısal) kirlenmenin olabileceğini göstermektedir. 
Nitrat iyonu tespiti ise kirlenmenin daha eski olduğunu 
işaret etmektedir [9]. Alüvyon akiferler üzerinde içmeye 
uygun olmayan kuyuların özellikle Göksu nehrinin doğu 
yakasında, Arkum ve çevre yerleşmelerinde yoğunlaştığı 
görülür [7]. Çalışmanın yüzey suları ile ilgili yapılan 

kısmında ise Özer (2008)’in belirttiğine göre; yüzey 
sularından alınan örneklerde pH değerleri, SKKY III. 
Sınıf Su Sınır değeri olan 6–9 değerlerini aşmamaktadır. 
İletkenlik değeri açısından ise; sınır değerlere hiçbir 
ölçümde ulaşılmamakla beraber deniz suyu için 
maksimum Elektriksel İletkenlik (EC) 58000 µS/cm ve 
Paradeniz’de EC 48000 µS/cm olarak ölçülmüştür. 
Akdeniz’de 38,1olan tuzluluk değeri Paradeniz için 
31,2olarak ölçülmüştür. İletkenlik ve tuzluluk üzerine 
yapılan bu ölçümlerden de anlaşılacağı üzere; Paradeniz 
Lagünü Akdeniz ile olan açık bağlantısından oldukça 
etkilenmiş; fakat tam olarak Akdeniz ile aynı özelliği 
taşımamaktadır. Nitrit, nitrat, amonyak üzerine yapılan 
analizlerde çeşitli numunelerde sınır değerlerin aşıldığı 
tespit edilmiştir. Tarımsal aktiviteler ile kullanılan azotlu 
ve fosforlu gübrelerin toprak yüzeyinden yağışlarla ve 
sulama suları sızıntısı ile yüzey sularına ulaşmasından 
kaynaklanan azot ve fosfat kirliliğine, yapılan tüm ölçüm 
dönemlerinde rastlanılmıştır. Yapılan ölçümlerle 
saptanan nitrit ve amonyak iyonu bölgede kirlenmenin 
güncel oluşunu işaret etmektedir [7;10]. Deniz suyunda 
yapılan analizlerde fekal kirlenmenin kanıtı olarak tüm 
ölçüm dönemlerinde amonyak iyonuna rastlanmıştır. Göl 
yüzey suyu ölçümlerinde maksimum fosfor, fosfat, florür 
ve bromür değerlerine 2006-2008 yılları arasında 4 
dönemde yapılan ölçümlerin farklı periyotlarında 
ulaşılmıştır. Maksimum bromür değeri, 2007 Temmuz 
ayında 5,15 mg/L olarak tespit edilmiştir ve bu ve sonuç 
WHO standartlarına göre sınır değerin üzerinde olduğu 
tespit edilmiştir [9]. Demir, krom, bakır ve molibden 
oranları da ölçülmüş; SKKY’ya göre; 2006 yılı Haziran 
ayında 3 örneklemin 0,02 mg/L ve TS 266 İçme Suyu 
standardı 0,05 mg/L’ye göre sınır değeri aştığı tespit 
edilmiştir [7;10]. 

ÖÇKB, (2009)’de de Göksu deltası yer altı ve yüzey 
suyu kalitesine değinilmiş; toplam 53 kuyu üzerinde su 
kalitesine yönelik çeşitli parametreler kullanılarak 
analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; 
Ca (HCO3)2, Mg (HCO3)2, NAHCO3 ve NACl 
gözlenen fazlar olup, bunlardan Ca(HCO3)2, 
Mg(HCO3)2, deltanın kuzey kesimindeki kireçtaşı 
üzerindeki tatlı su varlığını işaret etmektedir (ÖÇKB, 
2009). Öte yandan NACl fazının, deltanın güney ve batı 
kesiminde oluşması deltaya Akdeniz’den tuzlu su 
girişinin olduğunu göstermektedir. NAHCO3 ise bir geçiş 
fazı olup tatlı ve tuzlu sular arasındaki kesişimi belirtir 
[11].   

Türkiye’nin sahip olduğu tatlı su havzalarının pek çoğu 
için bir koruma planı hazırlanmamış olup, bu alanlar 
tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklarca kirletilmektedir 
[12]. Sulak alanların en büyük sorunu ise; evsel ve zirai 
atıkların kontrolsüz bir şekilde bu alanlara deşarj edilmesi 
sonucu aşırı azot ve fosfor girişi ile nutrient birikimidir 
[5]. 1971 yılında İran’ın Ramsar kentinde yapılan 
Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi’ne, 
3895 sayılı kanunla onaylanıp 17 Mayıs 1994 tarihinde 
resmi gazetede yayımlanarak gecikmeli olarak taraf olan 
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ülkemizde son yıllarda konuya ilişkin kayda değer 
çalışmalar yapılmıştır [13]. Özellikle European 
Communities (EC), Environmental Protection Agency 
(EPA), World Health Organization (WHO) gibi yurtdışı 
kuruluşların sınır değerlerinin yanı sıra; Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
(SKKY, 2008) ve Türk Standardı Sular-İçme ve 
Kullanma Suları (TS 266, 2005) parametre sınır değerleri 
referans alınarak ülkemizde içme, sulama ve atık 
sularının kalitesi değerlendirilmiştir [3;14;5]. 

Göksu deltası içerisinde toplamı 1600 ha geçen yüzey 
suyu varlığı ve bu suyun kalitesi, gerek sulak alan 
ekosisteminde yer alan tür ve bireyler için gerekse de bu 
alanlar ile en çok etkileşim halinde olan yakın 
yerleşmeler için hayati bir önem taşımaktadır. Ancak 
deltada yapılan yoğun tarım faaliyetleri ve buna bağlı 
olarak kullanımı hızla ve de bilinçsiz olarak artan pestisit 
miktarı, yakın yerleşmelerin evsel atıkları su kalitesi 
üzerinde olumsuz etki yapmaktadır [15]. Yapılan 
çalışmanın bu bölümünde Göksu deltası içerisinde yer 
alan yüzey sularının kalitesi, çeşitli parametreler 
kullanılarak ölçülmüş ve çeşitli kuruluşların sınır 
değerlerine göre değerlendirilmiştir. 

 
2. Materyal ve Metot 

Göksu deltasında yer alan yüzey sularının kalitesini 
belirlemek amacıyla; ilk olarak yüzey suyu 
incelemelerinde hangi parametrelerin kullanıldığı, 
Türkiye’de ve dünyada geliştirilmiş standartların eşik 
değer aralıklarının ne olduğu, numune alma ve muhafaza 
koşulları ile ilgili kapsamlı bir literatür taraması 
yapılmıştır. Elde edilen bu bilgiler ışığında Göksu 
deltasında yüzey suyu kalitesi incelenmiştir.  
İlk olarak sahada portatif WTW 340i cihazı, 

türbidimetre ve secchi disk yardımıyla farklı parametre 
ölçümleri yapılmıştır (Şekil 1). İkinci olarak;  göllerin 
farklı bölgelerinden, belirli derinliklerden Eylül ve Mayıs 
aylarında olmak üzere ölçüm süresince iki kez alınan su 
örnekleri analiz edilmiştir. Bu analizler Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde yer alan Üniversite-
Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ÜSKİM) laboratuvarlarında 
yapılmıştır. 

 
Şekil 1. Su örnekleri alımı ve kullanılan cihazlar 

Elde edilen sonuçlar delta yüzey suları kalitesi tespiti 
için sınır değer özelliği taşıyıp taşımadıkları, farklı yurt 
içi ve yurt dışı kuruluşlarca çeşitli parametrelerde 
hazırlanmış sınır değerleri kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Özellikle European Communities 
(EC), Environmental Protection Agency (EPA), World 
Health Organization (WHO) gibi yurtdışı kuruluşların 
sınır değerlerinin yanı sıra; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY, 2008; Tablo 
1) ve Türk Standardı Sular-İçme ve Kullanma Suları (TS 
266, 2005) parametre sınır değerleri referans alınarak 
deltada yüzey sularının kalitesi değerlendirilmiştir.  

Aşağıda verilen tabloda ise; Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliğine göre 
Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin 
Ötrofikasyon Kontrolü Sınır Değerleri verilmiştir (Tablo 
2). Değerlendirmeler esnasında Göksu deltasının doğal 
koruma alanı olması sebebiyle rekreasyon ve doğal 
koruma alanı sınır değerleri baz alınmıştır. 

 
Tablo 2. Göller, göletler, bataklıklar ve baraj 

haznelerinin ötrofikasyon kontrolü sınır değerleri 
(SKKY, 2008). 

İstenen özellikler 

Kullanım Alanı 
Doğal 
koruma 
alanı 
ve 
rekreasyon 

Çeşitli kullanımlar için 
(doğal olarak 
Tuzlu, acı ve sodalı göller 
dahil) 

pH 6.5-8.5 6-10.5 

KOİ (mg/L) 3 8 

ÇO (mg/L) 7.5 5 

AKM (mg/L) 5 15 
Toplam koliform sayısı 
(EMS)/100 mL 1000 1000 

Toplam azot (mg/L) 0.1 1 

Toplam fosfor (mg/L) 0.005 0.1 

Klorofil-a (mg/L) 0.008 0.025 

 
3. Bulgular ve Tartışma  

PH, sıcaklık, iletkenlik, çözülmüş oksijen, derinlik ve 
bulanıklık (NTU) ölçümleri, Akgöl, Paradeniz ve Kuğu 
göllerinin belirli bölgelerinde periyodik olarak ölçülmüş; 
elde edilen ölçüm sonuçları farklı kuruluşlarca önerilen 
su kalitesi sınır değerleri ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. PH, sıcaklık, iletkenlik ve çözülmüş 
oksijen parametreleri portatif WTW cihazıyla 
belirlenirken bulanıklık ise WTW Turb355T Portatif 
bulanıklık ölçer (Türbidimetre) ve secchi disk 
kullanılarak ölçülmüştür. Su örnekleri ise derinden 
numune cihazı yardımıyla alınmıştır. Alınan bu su 
örnekleri de literatürde en uygun şekil olarak önerilen +4 
ºC’de ve siyah numune poşetleri içerisinde güneş 
ışığından muhafaza edilerek mümkün olan en kısa süre 
içerisinde ÜSKİM analiz laboratuvarlarına getirilmiştir. 
Laboratuvar analizleri sonucu elde edilen parametre 
değerleri de yine farklı kuruluşlarca önerilen sınır 
değerler ile kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir. Mayıs 
ve Eylül aylarında olmak üzere proje süresince iki kez bu 
analizler yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  
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Mayıs ayına ait laboratuvar analiz sonuç tablosu 
aşağıda verilmiştir. Bu tablo değerleri Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın göl ötrofikasyon sınır değerleri ile 
kıyaslanmıştır. Toplam askıda katı madde miktarı, 
kirliliğe dair önemli bir parametredir ve su yüzeyinde 
yüzen ve çökelen maddelerin toplamını ifade eder [16]. 
Göl ötrofikasyon sınır değeri için bu rakam 5 iken, Göksu 
deltası yüzey suyu kalitesi analizi için belirlenen tüm 
istasyonlarda ve bunların farklı derinliklerinde çok daha 
fazla olmuştur. Yine aynı şekilde amonyum değeri de 
önerilen göl ötrofikasyon sınır değerini aşmıştır. Fosfat 
parametresi ise Kuğu Gölü’nden alınan numune hariç 
ölçüm aralığı dışında kalmıştır. PH derecesine göre 
değerlendirildiğinde Paradeniz Gölü istasyonu hariç tüm 
istasyonlarda sınır değer üzerinde çıkmıştır [16]. Bir 
diğer parametre de Kimyasal Oksijen ihtiyacıdır. Bu 
parametreye göre sınır değer 3 iken yapılan analizlerde 
tüm istasyonlar için bu sınır değerin üzerinde sonuçlar 
elde edilmiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 3. 19 Mayıs 2012 Tarihli Laboratuvar Sonuçları 

 
Deneyi 
Yapılan 
Parametre
ler 

I.ista
syon 
Akgö
l Dip 

I.ista
syon 
Akgö
l 
Yüze
y 

II.ista
syon 
Akgöl 
Dip 

II.ista
syon 
Akgöl 
Yüze
y 

Para
deniz 
Gölü 
Dip 

Para
deniz 
Gölü 
Yüze
y 

Kuğ
u 
Göl
ü 

Sınır 
Değer 
(Baka
nlık) 

Toplam 
Askıda 
Katı 
Madde 
(mg/L) 

582,3
3 52,4 2805,

67 62,34 55,69 46,50 88,8
4 

5 

İletkenlik(
µs/cm) 1175 1159 847 854 26,69 27,02 272

5 
 

Amonyum 
Azotu 
(ppm) 

2,5 - 1,8 7,2 - - - 
0,1 

Nitrat(pp
m) NA NA NA NA NA NA NA 

 

Nitrit(pp
m) NA NA NA NA NA NA NA 

 

Fosfat(pp
m) NA NA NA NA NA NA 1,88 

0,005 

Sülfat(pp
m) 

225,9
5 

190,1
0 

153,1
3 

137,2
3 

1746,
42 

1314,
05 

403,
69 

 

Sodyum(p
pm) 239,8 277,5 198,2 175,5 9763,

5 
9456,
50 

683,
3 

 

Potasyum(
ppm) 13,4 10,2 10.1 18,4 319 305,6

0 27,4  

Kalsiyum(
ppm) 25,9 26,1 44,9 37,3 367,9 290,4 57,1  

Magnezyu
m(ppm) 57,9 68,6 62,6 50,7 1082,

5 
1052,
20 

105,
5 

 

Klorür(pp
m) 

907,8
5 

914,3
7 

558,6
9 

563,5
8 

14419
,27 

12610
,7 

271
0,98 

 

Kimyasal 
Oksijen 
İhtiyacı 
(mg/L) 

32,4 <20 43,3 26,7 <20 <20 29,3 

3 

Biyolojik 
Oksijen 
İhtiyacı 
(mg/L) 

NA NA NA  NA NA NA 

 

NTU 521,6 51,48 1100 71,23 13,22 9,02 177,
6 

 

Sıcaklık 24,4 24,4 23,08 24,3 25,4 25,6 24,5  

PH 9,68 9,74 9,20 9,29 8,21 8,20 9,10 6,5-
8,5 

NA: Ölçüm Aralığının Altında 

 
ÜSKİM laboratuvarlarında yaptırılan ikinci analiz ise; 

14 Eylül 2012 tarihinde araziden alınan örnekler 
üzerinedir. Elde edilen bu değerler Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın göl ötrofikasyon sınır değerleri ile 
karşılaştırılmıştır. Böylece gölde meydana gelen 

ötrofikasyon olayı ve derecesi belirlenmiştir. Toplam 
askıda katı madde miktarı göl ötrofikasyon sınır değeri 
için 5 iken, Göksu deltası yüzey suyu kalitesi analizi için 
belirlenen tüm istasyonlarda ve bunların farklı 
derinliklerinde çok daha fazla olmuştur (Tablo 3). Yine 
aynı şekilde amonyum değeri de belirlenen sınır değerini 
aşmıştır. İlgili bakanlıkça belirlenen sınır değerlerin tüm 
istasyonlarda aşıldığı diğer bir parametrede Kimyasal 
Oksijen İhtiyacıdır. PH parametresine göre yapılan 
değerlendirmede ise Paradeniz Gölü istasyonu hariç tüm 
örneklerde sınır değerin üzerinde sonuçlara ulaşılmıştır. 

 
Tablo 4. 14 Eylül 2012 Tarihli Laboratuvar Sonuçları 

 

Deneyi 
Yapılan 
Paramet
reler 

I.istas
yon 
Akgöl 
Dip 

I.istas
yon 
Akgöl 
Yüzey 

II. 
istas
yon 
Akg
öl 
Dip 

II. 
istas
yon 
Akg
öl 
Yüze
y 

Parad
eniz 
Gölü 
Dip 

Parad
eniz 
Gölü 
Yüzey 

Kuğ
u 
Gölü 

Sınır 
Değer 
(Baka
nlık) 

Kimyas
al 
Oksijen 
İhtiyacı 
(mg/L) 

89,43 101,3
5 83,47 85,45 645,87 625,99 113,

28 3 

Toplam 
Askıda 
Katı 
Madde 
(ppm) 

303,5
4 86,62 356,2 181,3

63 104,67 58,45 26,8 5 

Amonyu
m Azotu 
(ppm) 

- - 2
,9 

2
,5 - - - 0,1 

Nitrat 
(ppm) - - - - - - -  

Nitrit 
(ppm) - - - - - - -  

Fosfat 
(ppm) - - - - - - - 0,0

05 
Sülfat 
(ppm) 

148,5
8 

191,8
5 77,47 65,25 544,2 378,01 112,

54  

Klorür 
(ppm) 

952,4
9 

1047,
88 

193,5
4 

191,9
8 

4772,8
4 

4059,9
2 

1062
,48  

Sodyum 
(ppm) 596,1 574,8 143,7 141,2 12841,

5 
10465,
5 

2276
,3  

Potasyu
m (ppm) 22,9 24,6 10,2 13,1 389,7 300,8 83,4  

Kalsiyu
m (ppm) 0,430 0,475 0,448 0,391 3,982 3,386 1,00

6  

Magnez
yum 
(ppm) 

0,939 0,936 0,492 0,502 13,698 11,045 3,02
7  

İletkenli
k 
(µs/cm) 

3,48 3,68 1198 1221 59,7 50,9 14,9
7  

Sıcaklık 
(°C) 25,4 26 25,8 27 29,1 28,3 27,9  

NTU 4
70,6 

1
86,7 

4
68,1 

2
82,4 

39
,95 

18
,31 

2
4,04  

PH 9,12 9,14 9 9,12 8,26 8,37 9,19 6,5-8,5 

 
4. Sonuç ve Öneriler 

Çeşitli tarihlerde yapılan arazi gezileri esnasında Göksu 
deltası yüzey sularının kalitesinin belirlenmesine yönelik 
yersel ölçümler ve de çeşitli cihazlar yardımıyla farklı 
derinliklerden alınan numunelerin ÜSKİM 
laboratuvarlarında yapılan analizleri sonucunda şu 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

•Elde edilen değerlerin EC, WHO, EPA, TS 266 ve 
SKKY gibi kuruluşların su kalitesi sınır değerleri ile 
kıyaslatıldığında daha net yorumların yapılabilmesi 
mümkün hale gelmiştir.  

 
•Gerek zamansal gerekse de mekânsal farklılıklardan 

dolayı yapılan ölçüm parametre değerlerinde farklılıklar 
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mevcuttur.  
•Farklı parametrelerde yapılan analizlerde Paradeniz’in 

farklılığı dikkat çekicidir. Her iki ölçümde de PH değeri bu 
istasyon hariç diğer tüm istasyonlarda ilgili bakanlıkça 
önerilen sınır değerlerin üzerinde olmuştur. 

•Toplam Askıda Katı Madde, Amonyum Azotu ve 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri Bakanlık sınır 
değerleri dışında kalmıştır. 

•Yapılan ölçümlerde meydana gelen farklılıkların 
giderilmesi ve veri devamlılığının sağlanması için periyodik 
ölçümlerin kesintisiz olarak yapılması öngörülmektedir. 

•Yapılması önerilen sürekli değişim izleme 
çalışmalarında gerek iş gücü gerek doğruluğu gerekse de 
maliyet açısından günümüz uydu teknolojilerinden 
faydalanılarak mekânsal çözünürlüğü yüksek ve zamansal 
çözünürlük açısından yeterli uydu verilerinden faydalanmak 
yerinde olacaktır. 

•Ekolojik tarım özendirilmeli; bu konuda delta halkı 
bilinçlendirilmelidir.  

•Delta yakınındaki yerleşmelere ait evsel atıklar kontrol 
altına alınmalı ve delta sularına olan olumsuz etkisi 
giderilmelidir.  

•Son olarak; koruma planları sadece delta ve çevresini 
değil, bütün Göksu Havzasını göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır. Çünkü Göksu nehrinin yukarı ve orta 
çığırlarında yapılan av esnasında doğaya bırakılan kurşun 
ve diğer kimyasallar nehir yoluyla deltaya ulaşmaktadır. Su 
kalitesini ve özellikle kuşlar başta olmak üzere deltadaki 
canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Tablo 1. Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre Kalite Kriterleri 

 Su Kalite Sınıfları 
SU KALİTE PARAMETRELERİ I II III IV 
A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal  
      parametreler 

    

1) Sıcaklık (oC) 25 25 30 > 30 
    2) PH 6.5-8.5 6.5-8.5       6.0-9.0 6.0-9.0 dışında 
    3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a 8 6 3 < 3 
    4) Oksijen doygunluğu (%)a 90 70 40 < 40 
    5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L) 25 200 400b > 400 
    6) Sülfat iyonu (mg SO4

=/L) 200 200 400 > 400 
    7) Amonyum azotu (mg NH4

+-N/L) 0.2c 1c 2c > 2 
    8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) 0.002 0.01 0.05 > 0.05 
    9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) 5 10 20 > 20 
  10) Toplam fosfor (mg   P/L) 0.02 0.16 0.65 > 0.65 
  11) Toplam çözünmüş madde (mg/L) 500 1500 5000 > 5000 
  12) Renk (Pt-Co birimi) 5 50 300 > 300 
  13) Sodyum (mg Na+/L) 125 125 250 > 250 
B) Organik parametreler     
    1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 25 50 70 > 70 
    2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L) 4 8 20 > 20 
    3) Toplam organik karbon (mg/L) 5 8 12 > 12 
    4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) 0.5 1.5 5 > 5 
    5) Yağ ve gres (mg/L) 0.02 0.3 0.5 > 0.5 
    6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren  
Yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) 

0.05 0.2 1 > 1.5 

    7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L) 0.002 0.01 0.1 > 0.1 
    8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L) 0.02 0.1 0.5 > 0.5 
    9) Toplam pestisid (mg/L) 0.001 0.01 0.1 > 0.1 
C) İnorganik kirlenme parametrelerid     
    1) Civa (µg Hg/L) 0.1 0.5 2 > 2 
    2) Kadmiyum (µg Cd/L) 3 5 10 > 10 
    3) Kurşun (µg Pb/L) 10 20 50 > 50 
    4) Arsenik (µg As/L) 20 50 100 > 100 
    5) Bakır (µg Cu/L) 20 50 200 > 200 
    6) Krom (toplam) (µg Cr/L) 20 50 200 > 200 

    7) Krom (µg Cr+6/L) Ölçülmeye 
cek kadar az 20 50 > 50 

    8) Kobalt (µg Co/L) 10 20 200 > 200 
    9) Nikel (µg Ni/L) 20 50 200 > 200 
  10) Çinko (µg Zn/L) 200 500 2000 > 2000 
  11) Siyanür (toplam) (µg CN/L) 10 50 100 > 100 
  12) Florür (µg F‾/L) 1000 1500 2000 > 2000 
  13) Serbest klor (µg Cl2/L) 10 10 50 > 50 
  14) Sülfür (µg S=/L) 2 2 10 > 10 
  15) Demir (µg Fe/L) 300 1000 5000 > 5000 
  16) Mangan (µg Mn/L) 100 500 3000 > 3000 
  17) Bor (µg B/L) 1000e 1000e 1000e > 1000 
  18) Selenyum (µg Se/L) 10 10 20 > 20 
  19) Baryum (µg Ba/L) 1000 2000 2000 > 2000 
  20) Alüminyum (mg Al/L) 0.3 0.3 1 > 1 
  21) Radyoaktivite (pCi/L)     
alfa-aktivitesi 1 10 10 > 10 
beta-aktivitesi 10 100 100 > 100 
D) Bakteriyolojik parametreler     
    1) Fekal koliform(EMS/100 mL) 10 200 2000 > 2000 
    2) Toplam koliform (EMS/100 mL) 100 20000 100000 > 100000 

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir. 
(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir. 
(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3

–N/L değerini geçmemelidir. 
(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir. 
(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 µg/L’ye kadar düşürmek gerekebilir. 
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Abstract 

Increasing depletion of fossil-based fuels has led people around the world to find new sources of energy. In addition, 
taking into consideration the harmful effects of these fuels on the environment, the importance of solar energy, which is an 
endless and environmentally friendly energy source, has been emphasized. Despite the fact that our country is in a good 
position with the potential of solar energy, the studies about solar energy electricity generation systems have not reached the 
desired level. In recent years, government incentives have been increased for the establishment of solar energy plants and 
supply of generated electricity, and licensed and unlicensed solar energy plants have been started by private and legal 
entities. 

In this study; Tarsus district of Mersin that is situated in first place in the Turkey sun map 500 kW solar power plant for 
the installation of the necessary calculations and design are made. In addition, approximate cost analysis and monitoring for 
the plant has been shown. 

Keywords: Solar energy, Solar power plant, Renewable energy sources 

Özet 

Fosil kökenli yakıtların giderek tükenmesi dünya genelinde insanları yeni enerji kaynakları bulmaya yöneltmiştir. 
Ayrıca bu yakıtların çevreye olan zararları da göz önünde tutularak sonsuz ve çevre dostu enerji kaynağı olan güneş 
enerjisi çalışmalarına önem verilmiştir. Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli olarak iyi bir konumda olmasına rağmen 
güneş enerjisinden elektrik üretim sistemleri ile ilgili çalışmalar istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Son yıllarda güneş 
enerjisi santrallerinin kurulması ve üretilen elektrik enerjisinin arzına yönelik devlet teşvikleri artmış özel ve tüzel 
kişiler tarafından lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi santralleri kurulmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmada; Türkiye güneş haritasında ilk sıralarda yer alan Mersin ili Erdemli ilçesinde 500 kW’lık bir Güneş enerjisi 
santralinin kurulumu için gerekli hesaplamalar ve tasarımlar yapılmıştır. Ayrıca santral için yaklaşık maliyet analizleri ve 
izlenecek yol gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Güneş santrali, Yenilenebilir enerji kaynakları 
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1. Giriş

Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu kaliteli 
bir yaşam sürdürebilmek için hemen hemen her 
alanda enerjiye ihtiyaç duymuştur. Gün geçtikçe 
yenilenen yaşam şartlarına karşılık enerjiye olan 
ihtiyaç her geçen gün artmıştır. Kullanılan enerjinin 
büyük kısmı fosil yakıtlardan karşılanmıştır. Fosil 
yakıtların artan enerji ihtiyacına karşılık tükenebilir 
durumda olması ve dünya üzerindeki etkilerinden 
dolayı yeni enerji kaynakları arayışı başlamıştır. 
Fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan 
karbondioksit (CO2), azot dioksit (NO2) ve kükürt 
dioksit (SO2) değerleri dünya üzerinde büyük 
etkilere sahiptir [1]. Elektrik enerjisi elde edilen 
sistemlerin çevreye verdikleri zararların her geçen 
gün artması sonucunda yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik enerjisi üreten sistemlere 
olan önem artmıştır. Fosil yakıtlara alternatif olarak 
sonsuz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi tercih 
edilmiştir. Ülkemiz konumundan dolayı güneş 
enerjisi bakımından yüksek bir enerji potansiyeline 
sahiptir. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli 
atlasına göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 
saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen 
güneş enerjisi 1.527 kWh/m²-yıl (günlük toplam 4,2 
kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir [2]. Ülkemizin 
verilen değerler doğrultusunda güneş enerjisi 
potansiyeli son derece elverişli olmasına rağmen 
yeterince üstüne düşülmemiştir. Güneş enerjisinin 
kullanım kolaylığı, ülkemizdeki potansiyeli ve 
çevre dostu olması nedeniyle diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarına nazaran daha kolay 
yaygınlaşacak durumdadır. İlk kurulum 
maliyetlerinin fazla olması, düşük verim faktörü 
gibi bazı teknolojik ve ekonomik zorlukların 
aşılması, güneş enerjisini gelecekte daha cazip hale 
getirecektir [3-4]. Güneş enerjisini daha cazip hale 
getirmek için birçok çalışma sürdürülmektedir. 

Bu çalışmada; Türkiye güneş haritasında ilk sırada 
yer alan Mersin ili Erdemli ilçesinde kurulması 
planlanan 500 kW’lık Güneş enerjisi santralinin 
yaklaşık maliyet analizleri yapılarak izlenecek yol 
gösterilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem

Güneş enerjisinin kullanımının kolay olması, 
yenilenebilir olması ve çevresel etkilerinden dolayı 
diğer yenilenebilir kaynaklara göre daha kolay 
yaygınlaşmaktadır[5]. Mersin de 13 adet kurulu 
GES, 3 adet yapım aşamasında GES ve 1 adet ön 

lisansı alınıp plan aşamasında olan GES 
bulunmaktadır [6]. 

2.1 Projenin Uygulanacağı Bölge 

Mersin ili Erdemli ilçesi; Akdeniz bölgesinde 
Adana Bölümünde yer almaktadır. Orta Torosların 
güney etekleri boyunca sıralanmış tepelerle çevrilir. 
Erdemli Ovasında yer alır. 36 37’ enlem, 34 18’ 
boylam derecesinde Antalya-Mersin yolu üzerinde 
bulunur. Güneyi Akdeniz ile çevrili olan erdemli 
yüz ölçümü 2926 km2dir. Bu alanın %62’si orman, 
% 17’si tarım alanı %21’i taşlık ve kayalıktır 
ilçenin denizden yüksekliği 3-50 metre arasındadır 
[7]. 

Tablo 2.1 Erdemli İklim Haritası[8]. 

Erdemli bölgesinde yapılacak olan yatırımlar ve 
teşvikler sonucu sistem kendisini en fazla 10 yılda 
amorti edeceği düşünülmektedir. Üretilen sistemin 
doğru tasarlanması sonucunda 25 yıl garanti 
süreleri olduğu düşünülürse yatırımcıyı kara 
geçireceği ön görülmüştür [2]. 

Tablo 2.2 Erdemli Güneşlenme Süreleri (Saat) [2]. 
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Tablo 2.3 Erdemli Global Radyasyon Değerleri 
(kWh/m2-gün) [2]. 

Tablo 2.4 Erdemli PV Tipi-Alan-Üretilebilecek 
Enerji (KWh-Yıl) [2]. 

2.2 Güneş Enerjisi Santrali İçin Arazi Seçimi 

GES kurulumunda; arazinin  eğimi ve özellikleri, 
maden arazisi ve tarım arazisi statüsünde olmaması, 
güneye cephesi olması, dağıtım şebekesine 
yakınlığı, arazinin toprak türü, bölge hava şartları 
uygun mu, arazi satın alınmasında yada 
kiralanmasında sorun var mı gibi hususlar göz 
önünde bulundurmalıdır. [5-9-10].	

2.3 GES Kurulumu İçin Yasal Süreç 

Arazi tespiti yaptıktan sonra gerekli yasal izinlerin 
alınması gerekmektedir. Bu yasal izinler Elektrik 
Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğe göre yaklaşık olarak 4-6 ay arasında 
sürmektedir. Bu süreç 3 aşamadan oluşmaktadır. 

1.Aşama: Elektrik Dağıtım A.Ş’e Başvuru
Yapılması ve Çağrı Mektubunun Alınması

2.Aşama: Tedaş’ın Projeyi Onaylaması ve EDAŞ
ile Bağlantı Aşamasının Yapılması

3.Aşama: Tedaş’ın Geçici Kabülü Yapması ve
EDAŞ ile Sistem Kullanım Aşamasının Yapılması

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra EDAŞ ile 
bağlantı anlaşması imzalanarak GES sahada 
kurulum aşamasına geçilebilir [11]. 

3.Bulgular

Erdemli bölgesinde kurulması planlanan 500 
kW’lık Güneş Enerjisi Santrali için gerekli 
incelemeler yapıldıktan sonra 20.000 m2’lik eğimli 
tarım dışı bir arazi seçilmiştir. GES kurulumu için 
gerekli güneş enerjisi potansiyeli verileri 
incelendikten sonra maliyet hesaplamalarına 
geçilir[10]. Güneş enerjisi maliyet hesaplamaları; 
güneş panelleri, inverterler, diğer ekipmanlar ve 
arazi maliyetleri olarak hesaplanır[10]. 

Güneş enerjisi santrallerinin maliyetinin en büyük 
kısmını güneş panelleri oluşturur. Kurulması 
gereken sistemde 250 Watt bir panel kullanılacaktır. 
500 kW (500.000 Watt )’lık santralimizi 2000 adet 
250 Watt panel oluşturacaktır. 500 kW GES için 1 
Watt başına 0,75$ olarak fiyatlandırılarak toplam 
güneş paneli maliyeti, 375000$ (1.455.000TL)’dır. 
[10]. GES maliyetlerinin diğer önemli kalemi 
inverter seçimidir. İnverter verimliliği ne kadar 
yüksek ise amortisman süresi o kadar kısa olur. 500 
kW’lık GES seçimi için inverter maliyeti 
80.000£(384.000TL)’dur [10]. GES maliyetlerinde 
inverter seçimi kadar önemli diğer kalem 
konstrüksiyon seçimleridir. Konstrüksiyon 
seçimlerinde beton ayaklı konstrüksiyonlara göre 
daha az maliyetli olan çakmalı kazık 
konstrüksiyonlar tercih edilir. 500 kW GES için 
çakmalı kazık konstrüksiyon maliyeti 
80000$(310.400TL)’dır [10]. GES için 1’er adet tek 
yönlü ve çift yönlü sayaçlara ihtiyaç vardır. Sayaç 
maliyeti 1.200 TL’dir[10]. Güneş panelleri arasında 
ki kablo bağlantıları verimlilik ve güvenlik 
açısından yaklaşık 1200 metre galvaniz kablo 
kanalı kullanılacaktır. Toplam kablo maliyeti 
20400TL’dir. GES projesinde 6mm 4200 metre 
solar kablo güneş paneli bağlantılarında 
kullanılacaktır. Solar kablo maliyeti 9.450TL olarak 
hesaba dahil edilecektir[10]. GES’i yıldırım 
düşmelerinden korumak için 10 metre 
yüksekliğinde 9.000TL tutarında bir paratoner 
yeterli olacaktır[10]. GES için enerji nakil hatları ve 
trafo işleri için bir takım malzemelere ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Bu malzemeler TEDAŞ’ın 
bölgedeki şartnamesine göre belirlenir. Yaklaşık 
olarak maliyeti 145.000 TL’dir [10]. GES için 
gerekli teorik hesaplar ve maliyetler yapıldıktan 
sonra tel, çit, dikenli teller, güvenlik kamera 
sistemi, idari kontrol binası gibi güvenlik önlemleri 
alınmalıdır. Bu tedbirlerin yaklaşık olarak maliyeti 
65.000 TL’dir[10]. GES kurulumlarına başlamadan 
önce saha da verimli bir çalışma sağlanması için 
saha düzenlenmesi gerekmektedir. Çevre 
düzenlenmesine ayrılacak olan miktar 100.000 
TL’dir [10]. GES için 20.000 TL tutarında bir 
aydınlatma maliyeti ayrılmalıdır [10]. Tüm inşai ve 
mekanik giderlerin yanı sıra resmi işlem 
kalemlerine (proje giderleri, çalışan giderleri, arsa 
bedeli) ve nakliye içinde ayrılacak olan yaklaşık 
olarak 525.000 TL’lik bir bedel olmalıdır [10]. 

4.Sonuç

Toplam iş kalemleri göz önüne alındığında 
3.044.450 TL’lik bir ilk kurulum maliyeti Uyar F. 
[10] çalışması referans alınarak yaklaşık değerlerle
hesaplanmıştır. Elde edilen kurulum verileri daha
pahalı ya da daha ucuz olarak yaptırılabilir. İlk
yatırım maliyetini belirleyen esas faktörler
sistemlerde kullanılan güneş panelleri ve inverter
markalarına göre belirleyici olabilir. Ges’ler ilk
yatırım maliyeti olarak pahalı sistemler olmasına
rağmen yenilenebilir Enerji Kanunu’na göre
GES’lerden elde edilen elektrik için devlet teşviği
verilmesi yatırımı yatırımcı gözünde cazip
kılmaktadır. Mersin ili Erdemli ilçesinde kurulması
planlanan GES projesini devlet destekli yatırım
teşvikleri temini ile ve titizlikle tasarlanmış olan
sistemin kullanım ömrü göz önüne alındığında
amortisman süresinin kısa olması sebebiyle
herhangi bir sıkıntı yaşanmayarak kısa sürede kara
geçeceği öngörülmektedir.
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Hayvansal Kaynaklı Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi: 
Mersin İli Erdemli İlçesi Örneği  
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Özet 

Hızla artan nüfus ve gün geçtikçe gelişen sanayileşme ile tüm Dünya ülkelerinin alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmesi kaçınılmaz bir senaryo haline gelmiştir. Bu amaçla biyokütle enerjisinin bir alt dalı olan biyogaz 
üretim teknolojisi, sürdürülebilir ve ekonomik olması sebebi ile sıkça tercih edilmektedir. Bu çalışmada Mersin İl’i 
Erdemli İlçesi genelinde bulunan kayıtlı büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayıları dikkate alınarak literatürden 
edinilen bilgiler doğrultusunda; erişilebilecek gübre miktarları, buna bağlı teorik biyogaz üretim değerleri ve eşdeğer 
yakıtlardan elde edilebilecek enerji verileri hesaplanmıştır. İlçede bulunan hayvansal atıkların toplamından teorik olarak 
yılda yaklaşık 4,5 milyon m3’ün üzerinde biyogaz elde edilebileceği ve bu değer ile yılda yaklaşık 21 milyon kWh elektrik 
enerjisi üretilebileceği belirlenmiştir. Hayvansal atıkların biyogaz üretiminde kullanılması ile ilçe genelinde, elektrik 
enerjisi tüketiminde 9.380.634 TL’lik (2.358.424$)  bir kâra ulaşılabileceği tespit edilmiştir. Üretilen biyogazın yaklaşık 
8129 ailenin 1 yıllık yemek pişirme enerjisi ihtiyacını karşılayabileceği hesaplanmıştır. Sonuç olarak, kırsal kesimde 
hayvancılığın teşvik edilmesi durumunda, Erdemli İlçesinin de mevcut hayvancılık potansiyeli daha da artacaktır. İlçede 
hayvansal atıklara dayalı bir biyogaz tesisinin bulunması halinde elektrik enerjisi üretilebilmesinin yanında hayvansal 
atıklar daha kontrollü bir şekilde bertaraf edilecek ve bir yandan da bu atıklardan biyogübre elde edilerek bölgede bulunan 
tarım arazilerinde kullanılabilecektir. Bu da sosyo-ekonomik açıdan ilçenin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Elektrik, Erdemli, Mersin, Kırsal Alan, Sosyo-Ekonomi, Yenilenebilir Enerji 

Determination of Biogas Potential of Animal Wastes: 
A Case Study from Erdemli District of Mersin Province 

Abstract 

It has become an inevitable scenario that all the countries of the world are turning to alternative and renewable 
energy sources with rapidly growing population and increasingly industrializing day. For this purpose, biogas production 
technology, a subdivision of biomass energy, is often preferred because of being sustainable and economic. In this study, 
fertilizer quantities which can be produced by taking into consideration the number of registered bovine, ovine and poultry 
animals in Erdemli District of Mersin Province, the theoretical biogas production potential from animal wastes and its 
equivalence to other types of fuels are calculated. It has been determined that biogas of about 4 million m3 per year can 
be theoretically obtained from the sum of the animal wastes and that this value can produce electric energy of 21 million 
kWh per year. It has been determined that a total of 9.807.046 TL (2.066.947 $) in electricity consumption can be achieved 
in the district by using animal wastes in biogas production. It is also estimated that the biogas produced could meet the 
need for 1 year cooking energy for approximately 8129 households. As a result, promoting livestock farming in rural 
areas, the existing livestock potential of the Erdemli District will increase further. If a biogas facility based on animal 
wastes is located in the district, electricity can be generated, animal wastes can be removed more efficiently and bio-
fertilizers can be obtained from these wastes and used in agricultural areas in the region. Thus, an important contribution 
will be made to Erdemli District in terms of socio-economic development.  

Keywords: Biogas, Electricity, Erdemli, Mersin, Renewable Energy, Rural Area, Socio-Economy 
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1. Giriş 

Fosil yakıt rezervlerinin riskli limitleri, enerjinin 
sürdürülebilir kalkınmadaki önemini giderek 
artırmaktadır. Küresel boyutta, enerji tüketiminin 2040 
yılına kadar yüzde 28 artacağı ve bu artışın büyük bir 
bölümünün gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı 
öngörülmektedir. Günümüzde enerji politikaları ele 
alınırken, yeşil enerji ve yeni teknolojiler enerji pazarının 
gündeminde yer alan öncelikli konular olarak ortaya 
çıkmaktadır. Öngörülerin gerçekleşmesi durumda, 
yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji 
kaynağı olarak öne çıkması beklenmektedir[1].  

Enerji ithalatçısı ve bu alanda dışa bağımlı ülkeler için 
enerji bağımlılığından kurtulmak, ekonomik bağımsızlığa 
ulaşabilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun 
yanında jeopolitik belirsizlik ortamı, fosil yakıt 
kullanımında sürdürülebilirlik açısından sınıra 
yaklaşılması ve son yıllarda dikkatleri üzerine çeken iklim 
değişikliği, ülkeleri kendi enerji döngülerini ivedilikle 
yeniden oluşturmaya mecbur bırakmaktadır[1].   

Tüm bu arayışlar içerisinde enerji kaynakları arasında 
son yıllarda öne çıkan ve talep gören yeni alternatif ise 
biyokütle enerjisidir. Uzmanların tükenmez enerji kaynağı 
olarak nitelendirdiği biyokütle ile ilgili yatırımların 
özendirilmesi dünya çapında enerji sektörünün 
önceliklerden biridir. Ayrıca biyokütle kaynaklarının 
enerjiye dönüştürülmesi, olumlu çevresel etkileri 
sebebiyle de çok önemlidir. Hammaddeler ve üretim 
teknolojileri arasındaki optimum denge kurulduğunda 
biyokütle enerjisi çevreye duyarlı bir şekilde üretilebilir 
[2]. Karbon emisyonlarında olacak azalma ve ekonomik 
verimlilik doğru bir şekilde değerlendirilirse, biyokütle 
enerjisi sürdürülebilir olacaktır[3]. Türkiye’nin de 
biyokütle atık potansiyeli, 8,6 milyon ton petrole 
eşdeğerdir. 2017 yılının ilk 10 ayı sonuçlarına göre (98 
adet kurulu santralde)Türkiye’de bulunan biyogaz, 
biyokütle, atık ısı ve pirolitik yağ enerji santrallerinin 
toplam kurulu gücü 554 MW’e ulaşmıştır[1]. 

Biyokütle enerjisinin aktif olarak üretildiği en güncel 
teknolojinin başında biyogaz üretim prosesleri 
gelmektedir. Biyogaz, biyokütlenin işlenmesi sonucunda 
elde edilen yanıcı bir gazdır ve diğer gazlardan farklı 
olarak hayvansal veya bitkisel, yani organik 
hammaddelerden elde edilebilmektedir. Ayrıca organik 
atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri, 
belediye atıkları, hayvansal dışkılar, kereste ve kâğıt 
hamuru atıkları, orman ve tarımsal kalıntılar vb. biyogaz 
üretiminde hammadde olarak kullanılabilir[4-8]. Biyogaz; 
esnek bir enerji taşıyıcısı olarak depolanabilmesi, üretimi 
için kullanılabilecek çok çeşitli biyolojik kaynağın 
bulunması ve geniş bir uygulama yelpazesine sahip olması 
gibi avantajları ile ısıtma, ulaşım ve elektrik üretimi vb. 
alanlarda önemli bir konuma sahiptir[9]. 

Alternatif enerji üretimi için hammadde niteliği 
açısından önemli bir yer tutan hayvansal ve tarımsal atık 
kullanımı, sürdürülebilir kalkınma modelleri içerisinde 
çevre ve enerji optimizasyonu bakımından ehemmiyet 
kazanmaktadır. Özellikle hayvansal katı atıklar biyolojik 
arıtıma tabi tutulduktan sonra biyogaz (%65 CH4, %35 
CO2) üretimi için ideal kaynak olarak görülmektedir[10]. 
Hayvansal dışkıların bir kısmı organik gübre olarak tarım 
da kullanılmakta ancak diğer bir kısmı ise sivrisinek ve 
diğer haşeratların üremesine ortam yaratmaktadır. Bu 
şekilde meydana gelen noktasal çevresel kirlilik diğer 
ortamlara taşınarak yayılmakta ve hijyenik olmayan şartlar 
oluşturmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan koku problemi de 
yadsınamaz bir sorundur. Ayrıca bu tür atıkların 
kontrolsüz bir biçimde bertaraf edilmesi ve depolanması 
yer altı su kaynaklarının ve yüzeysel suların kirlenmesine 
de yol açmaktadır.  

Türkiye’de yılda yaklaşık olarak 11 milyar ton 
hayvansal dışkı oluşmaktadır. Bu atıkların 
değerlendirilmesi ülke ekonomisi ve çevre sağlığı 
açısından oldukça önemlidir. Özellikle, enerji üretimi için 
gübrenin kullanılması, yoğun hayvancılığın uygulandığı 
yerlerde önemli fırsatlar sunmaktadır[11].  Bu atıklar Şekil 
1’de gösterilen şemaya uygun bir biçimde biyogaz 
üretiminde değerlendirildiğinde hem yarattıkları çevresel 
problemler minimuma indirilecek hem de enerji ekonomisi 
sektöründe önemli bir fayda sağlayacaktır.  

Erdemli İlçesi de Mersin İli’nin tarım ve hayvancılık 
sektörünün önde gelen merkezlerinden biri olması sebebi 
ile hayvansal açıdan büyük bir biyogaz potansiyeline 
sahiptir. Bu çalışmada Erdemli İlçesi’nde oluşan 
hayvansal (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) atıklardan elde 
edilebilecek biyogaz potansiyeli ve bu potansiyelin diğer 
yakıt türlerine eşdeğerliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

    

Şekil 1. Hayvansal atıkların biyogaz üretiminde hammadde 
olarak kullanılması[12] 
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2. Materyal ve Metod 

Bu çalışmada 2017 yılına ait Mersin İl’i Erdemli İlçesi 
kullanılabilir biyogaz potansiyelinin tespiti için; 
büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı atıkları olmak üzere 
hayvansal atık miktarları değerlendirilmiştir. Gerekli 
verilerin elde edilmesinde Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2017 yılına ait hayvan sayıları kullanılmıştır[13]. 
Bu verilerden hareketle değerlendirilebilecek organik 
madde ile elde edilebilecek biyogaz miktarları ve 1 m3 
biyogazdan elde edilebilecek etkili ısının farklı yakıt 
türlerine dönüşüm kapasiteleri hesaplanmıştır. 

Hayvansal atıklardan elde edilebilecek biyogaz 
potansiyelinin hesaplanmasında kullanılabilecek kabuller 
ve üretilebilecek biyogaz değerleri Tablo 1’de 
verilmiştir[14-17]. Ayrıca 1 m3 biyogazın etkili ısısının 
farklı yakıt türlerine eşdeğeri de Tablo 2'de 
sunulmuştur[17-21]. 
 
Tablo 1. Hayvan Sınıfına Bağlı Olarak Yılda Üretilebilecek Teorik Gübre 
ve Biyogaz Miktarları 
 

Hayvan 
Sınıfı 

Hayvan başına 
üretilen gübre 

miktarı                       
(ton/yıl yaş gübre) 

Bir ton gübreden 
elde edilebilecek 
biyogaz miktarı 
(m3/yıl biyogaz) 

Büyükbaş 3,6 33 
Küçükbaş 0,7 58 

Kanatlı 0,022 78 
 
Tablo 2. Biyogazın (1 m3) Etkili Isısının Farklı Yakıt Türlerine Eşdeğeri 
 

Enerji Türü Eş değeri Enerji Türü Eş değeri 
Elektrik 4,70 kWh Bütan 0,43 kg 

Gaz 0,62 L Propan 0,25 m3 
Dizel 0,66 L Kömür 1,46 kg 

Benzin 0,75 L Odun 3,47 kg 
 
 
3. Hesaplamalar ve Tartışma 

3.1 Erdemli İlçesi Hayvansal Atıklarından Üretilebilecek 
Teorik Gübre Potansiyeli 

Erdemli İlçesi kapsamında, 2017 TÜİK verilerine göre 
8.550’si büyükbaş, 218.768’i küçükbaş ve 281350’si kanatlı 
hayvan olmak üzere toplam 508.668 adet kayıtlı hayvan 
bulunmaktadır. Farklı hayvan sınıflarına ait atık oluşum 
verileri hesaplanırken daha çok potansiyel değerler göz 
önüne alınır fakat pratikte bu atığın yalnızca belirli bir kısmı 
toplanabilmektedir.  

Türkiye’de biyogaz potansiyeline ilişkin yapılan 
çalışmalara göre toplanabilir atık miktarı teknik biyogaz 
potansiyeli olarak tanımlanmıştır ve mevcut atığın büyükbaş 
için %50’si toplanabilir kabul edilirken, kanatlı hayvanlar 
için bu değer %99 olarak seçilmiştir. Aynı çalışmalarda 
batıdaki büyükbaş hayvanlar için kullanılabilir atık %50 

iken, doğuda yer alanlar için %15 kabul edilmiştir. 
Toplanabilir atık oranlarına ilişkin kabuller 3 aylık mera 
ayları ve 9 aylık diğer ayların ortalaması alınarak büyükbaş 
ve küçükbaş için %41, kanatlı için ise %99 olarak 
belirlenmiştir[22]. Bu kabuller ve Erdemli İlçesinde bulunan 
hayvan sayıları dikkate alınarak elde edilebilecek teorik 
gübre ve erişilebilir gübre miktarları Tablo 3.’de verilmiştir. 
 
Tablo 3. Erdemli İlçesi için Yılda Üretilebilecek Teorik ve Erişilebilir 
Gübre Miktarları 
 

Hayvan 
Sınıfı 

Hayvan 
sayısı  
(adet) 

Teorik 
gübre 
miktarı                    
(ton/yıl yaş 
gübre) 

Erişilebilir 
gübre 
miktarı                
(ton/yıl yaş 
gübre) 

Büyükbaş 8.550 30.780 12.620 
Küçükbaş 218.768 153.138 62.787 
Kanatlı 281.350 6.190 6.128 
TOPLAM 508.668 190.108 81.535 

 

Erdemli İlçesi için Tablo 3’de verilen erişilebilir atık 
miktarları dikkate alındığında hayvansal atıkların büyük 
çoğunluğunun küçükbaş hayvancılık kaynaklı olduğu 
görülmektedir.  

 
3.2 Erdemli İlçesi Hayvansal Atıklarından Üretilebilecek 

Teorik Biyogaz Potansiyeli 

Hayvan sınıflarına göre elde edilebilecek biyogaz 
potansiyeli incelendiğinde erişilebilir hayvansal atık miktarı 
ile doğru orantılı olarak küçükbaş hayvanlardan daha fazla 
biyogaz üretilebileceği hesaplanmıştır. Erdemli İlçesi 
hayvansal atıklarından üretilebilecek teorik biyogaz 
miktarları Tablo 4.’de verilmiştir. 

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın özellikle mera 
hayvancılığı şeklinde yapılması ve otlak alanlarında atıkların 
kontrolünün sağlanamaması bu hayvancılık türünde teorik 
biyogaz üretim potansiyeli yüksek çıkmasına rağmen teknik 
potansiyelin azalmasına neden olmaktadır. Mevsimsel etki 
düşünüldüğünde ise, kış aylarında hayvanların kapalı 
alanlara alınması ile yaz-kış elde edilebilecek atık 
farklılığına bağlı olarak biyogaz üretim potansiyelinin de 
değişebileceği göz önüne alınmalıdır.   
 
Tablo 4. Erdemli İlçesi Hayvansal Atıklarından Üretilebilecek Teorik 
Biyogaz Miktarları 
 

Hayvan 
Sınıfı 

Hayvan 
sayısı  
(adet) 

Erişilebilir 
gübre 
miktarı                    
(ton/yıl yaş 
gübre) 

Teorik 
biyogaz 
miktarı 
(m3/yıl 
biyogaz) 

Büyükbaş 8.550 12.620 416.460 
Küçükbaş 218.768 62.787 3.641.646 
Kanatlı 281.350 6.128 477.984 
TOPLAM 508.668 81.535 4.536.090 
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3.3 Erdemli İlçesi Biyogazdan Elde Edilebilecek Isının 
Farklı Yakıt Türlerine Eşdeğeri 

Erdemli İlçesi için hesaplanan teorik biyogaz 
potansiyelinin, günümüz enerji kaynaklarına eşdeğeri Tablo 
5’de verilmiştir. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 
Erdemli İlçesi’nde üretilebilecek teorik biyogaz miktarına 
karşılık gelen enerjinin 21.319.623 kWh elektik enerjisine eş 
değer olduğu ve aynı miktarda enerjinin 15.740.232 kg odun, 
3.402.068 L benzin ya da 2.679.063 L dizel yakıtı ile de 
sağlanabileceği belirlenmiştir. 
 
Tablo 5. Erdemli İlçesi Teorik Biyogaz Potansiyelinin, Günümüz Enerji 
Kaynaklarına Eşdeğeri 
 

Hayvan 
sınıfı 

Biyogaz 
potansiyeli 

(m3/yıl) 

Elektrik 
(kWh/yıl) 

Odun 
(kg/yıl) 

Benzin 
(L/yıl) 

Büyükbaş 416.460 1.957.362 1.445.116 312.345 
Küçükbaş 3.641.646 17.115.736 12.636.512 2.731.235 

Kanatlı 477.984 2.246.525 1.658.604 358.488 
TOPLAM 4.536.090 21.319.623 15.740.232 3.402.068 

 
Türkiye’de 2018 yılı için 1 kWh elektrik enerjisi tüketimi 

0.46 TL olarak faturalandırılmaktadır [23]. Erdemli İlçesi 
genelinde sahip olunan teorik biyogaz potansiyeli ile 1 yıl 
içinde üretilebilecek elektrik enerjisi dikkate alındığında 
İlçede oluşan hayvansal atıkların değerlendirilmesi ile 
elektrik enerjisi tüketiminde 9.807.026 TL’lik bir kâra 
ulaşılabileceği hesaplanmıştır. 
 
3.4 Erdemli İlçesi Biyogazdan Elde Edilebilecek Isının 

Evde Kullanılması 

Biyogaz sahip olduğu yanma özelliği ile evlerde mutfak 
ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanılabilen bir 
alternatif enerji çeşididir. Beş-altı kişilik bir ailenin üç öğün 
yemek pişirmesi için günde ortalama 1m³ metan gazına 
ihtiyacı vardır[24]. Bu bilgiler doğrultusunda 1m³ biyogazın 
ortalama % 65 metan içerdiği kabulüyle bir ailenin günde üç 
öğün yemek pişirme ihtiyacını 1,53 m³ biyogazın 
karşılayabileceği sonucuna varılır. 

Tablo 4. incelendiğinde Erdemli İlçesi’nin yıllık teorik 
biyogaz potansiyeli 4.536.090 m³'tür. Bu değer bir ailenin 
yıllık yemek pişirme ihtiyacına(558 m3) bölündüğünde 
yaklaşık 8129 ailenin ihtiyacının buradan karşılanmasının 
mümkün olabileceği görülmektedir. Özellikle kırsal alanlara 
kurulacak biyogaz tesislerinden elde edilebilecek biyogaz 
enerjisi sayesinde bu bölgelerde bulunan konutların ısınma 
ve tüp gazı ihtiyaçlarının karşılanması da mümkün 
olabilecektir. 
 

4. Sonuçlar 

Hızla artan nüfus ve gün geçtikçe gelişen sanayileşme ile 
tüm Dünya ülkelerinin enerjiye olan ihtiyacı kaçınılmaz bir 
senaryo haline gelmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 
enerjide dışa bağımlı olma pozisyonu geride bırakabilmek 

için alternatif ve yenilenebilir enerji çeşitlerine yönelmiştir. 
Günümüz koşullarında hem doğal kaynakları tüketmeyen 
hem de canlı yaşamının doğası gereği ortaya çıkan atıkların 
değerlendirilebileceği teknolojiler araştırılmaktadır. Bu 
amaçla biyokütle enerjisinin bir alt dalı olan biyogaz üretim 
teknolojisi de sürdürülebilir ve ekonomik olması sebebi ile 
sıkça tercih edilmektedir. 

Bu çalışmada Mersin İl’i Erdemli İlçesi genelinde bulunan 
kayıtlı büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayıları 
dikkate alınarak erişilebilecek gübre miktarları, buna bağlı 
teorik biyogaz üretim değerleri ve eşdeğer yakıtlardan elde 
edilebilecek enerji verileri hesaplanmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre İlçede üretilebilecek hayvansal atıkların 
toplamından yılda yaklaşık 4,5 milyon m3’ün üzerinde 
biyogaz elde edilebileceği belirlenmiştir. Bu biyogazdan ise 
yılda yaklaşık 19 milyon kWh elektrik enerjisi elde 
edilebilecektir. Hayvansal atıkların kontrollü bir şekilde 
değerlendirilmesi ile İlçe genelinde, elektrik enerjisi 
tüketiminde 9.807.026 TL’lik bir kâra ulaşılacağı 
hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Erdemli İlçesi hayvancılık 
potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda hayvansal 
atıklara dayalı bir biyogaz tesisinin bulunması halinde 
elektrik enerjisi üretilebilmesinin yanında hayvansal atıklar 
daha kontrollü bir şekilde bertaraf edilecek ve bir yandan da 
bu atıklardan biyogübre elde edilerek bölgede bulunan tarım 
arazilerinde kullanılabilecektir. 
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Özet 

Çiftlik tipi işletmelerde hayvansal ve tarımsal atıklar, genellikle ya doğrudan doğruya yakılmakta ya da tarım 
topraklarına ön işlem yapılmadan gübre olarak verilmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı 
üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Biyogaz teknolojisi ise organik kökenli 
atıklardan hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkân vermektedir. Bu amaçla kırsal bölgelerde 
hayvan sayıları ve işletme koşulları dikkate alınarak yapılacak fizibilite çalışmaları ile biyogaz üretimi teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. Bu çalışmada Mersin İli’nin hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin öne çıkan ilçelerinden biri olan 
Erdemli’de kurulabilecek çiftlik tipi bir biyogaz tesisinden elde edilebilecek gelir, gider ve kazançlar karşılaştırılmıştır. 
Değerlendirme sonucunda, 100 büyükbaş hayvan bulunan bir çiftlikte, yılda ortalama 12.045 m3 biyogaz üretilebileceği 
ve bu potansiyelin yılda 54.000 kW elektrik enerjisine denk geldiği belirlenmiştir. Çiftlikte tüketilecek elektrik ile 
üretilecek elektrik enerjisi arasındaki farkın satılması ile yılda 19.368 TL kazanç sağlanabileceği hesaplanmıştır. Ayrıca 
fermantasyon sonrası toprak iyileştirme amaçlı kullanılabilecek biyogübre miktarı da 80 ton/yıl olarak bulunmuştur ve 
bu değerin satılması durumunda çiftliğin yılda 32.256 TL ekstra gelir elde edebileceği hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde 
edilen bulgulara göre yaklaşık 100 adet hayvan kapasitesine sahip tesisin ilk yatırım geri dönüş süresinin ortalama 8 yıl 
olduğu tespit edilmiştir. Fakat farklı çiftliklerin birleşerek ortak bir biyogaz üretim tesisi kurması ile amortisman süresinin 
azalacağı ve kazancın arttırılacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, hayvansal atıklardan biyogaz ve biyogübre 
üretiminin gerçekleşmesi halinde İlçe bazında birçok sosyal, ekonomik ve çevresel olumlu etki de ortaya çıkaracaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Biyogübre, Büyükbaş, Çiftlik Tipi Tesis, Elektrik, Erdemli, Mersin 
 

Farm Scale Biogas Production Plant:                                                                             
A Case Study from Erdemli District of Mersin Province  

Abstract 

In farm-based business, animal and agricultural wastes are usually either directly burned or fed as fertilizer to 
agricultural soils without pre-treatment. It is not possible to produce heat in the desired yield with incineration and it is 
also not possible to use the waste manure as bio-fertilizer after the burning process. But biogas technology allows energy 
elution from organic wastes and re-evaluation of wastes. For this purpose, feasibility studies should be carried out in the 
rural areas considering the animal population and operating conditions and biogas production should be supported. In this 
study, the income, expenses and gains that can be obtained from a farm scale biogas plant which can be established in 
Erdemli which is one of the prominent provinces of livestock and agriculture activities of Mersin Province has been 
researched and compared As a result of the evaluation, it has been determined that a farm with 100 cattle can produce an 
average of 12.045 m3 biogas per year and that this potential corresponds to 54.000 kW of electricity per year. It has been 
estimated that the difference between consumed and produced electricity in the farm will result in a profit of 19.368 TL 
per year. In addition, the amount of bio-fertilizer that can be used for soil improvement after fermentation is 80 tons /year. 
It is estimated that if the produced bio-fertilizer is sold, it will generate extra income of 32.256 TL per year. According to 
the findings obtained from this study, it has been determined that the average investment and return period of the biogas 
production plant with an animal capacity of about 100 animals is 8 years. However, the combination of different farms to 
establish a common biogas plant will reduce the depreciation period and increase the profit. In addition, if biogas and bio-
fertilizer production from manure occurs, many social, economic and environmental positive impacts will also emerge. 
 
Keywords: Biogas, Bio-fertilizer, Cattle manure, Electricity, Erdemli, Farm Scale Plant, Mersin 
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1. Giriş 

Organik malzemelerin anaerobik koşullarda 
çürütülmesi ile üretilen biyogaz, fosil yakıtların güç ve ısı 
üretiminde yerini alabilen ve aynı zamanda araç yakıtına 
dönüştürülebilen, çok yönlü yenilenebilir bir enerji 
kaynağıdır.  

Petrol rezervlerinin ve besin kaynaklarının azalması ile 
artan enerji ve gübre fiyatları, biyogaz projelerinin 
tarımsal sektörde çiftlik ölçeğinde ya da birkaç çiftliği 
içeren kooperatifler halinde yapılması için ivme 
kazandırmıştır.  

Tarım sektörü, ülke ekonomisinde en önemli 
alanlardan biridir. Çiftliklerde oluşan atıklar, biyogaz 
üretimi için iyi bir kaynaktır. Günümüzde hayvancılık 
üretim maliyeti, yerli işletmelerin küresel pazarda rekabet 
etmesine izin vermemektedir. Dolayısıyla, çiftliklerde 
hayvancılık ile birlikte biyogaz üretiminin yapılması, 
sistemin kendi enerjini üretebilmesi ve yüksek kaliteli 
gübre ile tarımda da karlılığını artırabilir[1].  

Ayrıca hayvancılık ve özellikle sığır yetiştirme, ana 
sera gazı kaynaklarından biridir. 2006 yılında yayınlanan 
BM raporu, sığırların otomobillerden daha fazla sera gazı 
ürettiğine dikkat çekmiştir. Bunun ana nedeni bağırsak 
fermentasyonu ve hayvan gübresidir[2].  

Biyogaz üretiminin, gübrenin bir substrat olarak da 
kullanılabileceği çiftlik sistemlerine girmesi, sera gazı 
emisyonlarını azaltma ve aynı zamanda fosil enerjiye olan 
talebi azaltma potansiyeline sahiptir [3]. Hayvanlardan 
kaynaklı oluşan, depolama ve toprağa yayma faaliyetlerini 
de içine alan atık gübre yönetiminin, çiftlikteki biyogaz 
sistemlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 
seviyesini etkilediği gösterilmiştir [4-6]. Proses ayrıca, 
patojenlerin ve yabani ot tohumlarının canlılığının 
azaltılması gibi diğer çevresel faydaları da beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca, biyolojik oksijen ihtiyacını azalttığı 
için su kirliliği potansiyelini de azaltmaktadır. 

Çiftlik tipi biyogaz üretim tesislerinde genellikle ana 
malzeme olarak hayvansal kaynaklı dışkı (gübre) 
kullanılır, ancak biyogaz üretimini arttırmak için gıda 
işleme atıkları ve ürün artıkları gibi başka malzemeler de 
eklenebilir. Ayrıca, çiftliklere kurulacak biyogaz tesisleri 
ile birlikte, enerji güvenliği oluşturma, çiftlik gelirlerini 
çeşitlendirme, kırsal yatırım ve istihdam fırsatlarını 
artırma potansiyeli oluşturulabilir. Bu avantajların tercih 
edilebilir olması için, çiftlik tipi biyogaz üretimi ekonomik 
olarak faydalı olmalıdır. Yatırım ve işletme maliyetleri, 
enerji üretimi/satışı, biyo-gübre üretimi/satışı vb. ayrıntılı 
bir şekilde değerlendirilmelidir. Ayrıca daha verimli 
biyogaz üretimi için farklı parametreler ve senaryolar 
analiz edilmelidir. 

Erdemli İlçesi de Mersin İli’nin tarım ve hayvancılık 
sektörünün önde gelen merkezlerinden biri olması sebebi 
ile hayvansal çiftçilik açıdan büyük bir biyogaz 
potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada Mersin İli’nin 
hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin öne çıkan ilçelerinden 
biri olan Erdemli İlçesi’nde kurulabilecek çiftlik tipi bir 

biyogaz tesisinden elde edilebilecek gelir, gider ve 
kazançlar karşılaştırılmıştır. 
 

2. Materyal ve Metod 

Bu çalışmada Erdemli İlçesi’nde 5 kişilik bir ailenin ve                      
5 adet çalışanın bulunduğu bir çiftlikte yetiştirilen 100 adet 
büyükbaş hayvana ait gübreden elde edilebilecek biyogaz 
ile üretilebilecek elektrik enerjisi hesaplanmıştır. Bu 
verilerden hareketle değerlendirilebilecek organik madde 
ile elde edilebilecek biyogaz miktarları ve 1 m3 
biyogazdan elde edilebilecek etkili ısının farklı yakıt 
türlerine dönüşüm kapasiteleri hesaplanmıştır. 

Çiftlikte bulunan hayvansal atıklardan elde 
edilebilecek biyogaz potansiyelinin hesaplanmasında 
kullanılabilecek kabuller ve üretilebilecek biyogaz 
değerleri Tablo 1’de verilmiştir[7-10]. 1 m3 biyogazın 
etkili ısısının farklı yakıt türlerine eşdeğeri de Tablo 2'de 
sunulmuştur[10-14]. 
 
Tablo 1. Hayvan Sınıfına Bağlı Olarak Yılda Üretilebilecek Teorik Gübre 
ve Biyogaz Miktarları 
 

Hayvan 
Sınıfı 

Hayvan başına 
üretilen gübre 

miktarı                       
(ton/yıl yaş gübre) 

Bir ton gübreden 
elde edilebilecek 
biyogaz miktarı 
(m3/yıl biyogaz) 

Büyükbaş 3,6 33 
Küçükbaş 0,7 58 

Kanatlı 0,022 78 
 
Tablo 2. Biyogazın (1 m3) Etkili Isısının Farklı Yakıt Türlerine Eşdeğeri 
 

Enerji Türü Eş değeri Enerji Türü Eş değeri 
Elektrik 4,70 kWh Bütan 0,43 kg 

Gaz 0,62 L Propan 0,25 m3 
Dizel 0,66 L Kömür 1,46 kg 

Benzin 0,75 L Odun 3,47 kg 
 

Çiftlik tipi biyogaz tesisleri (50-100 m3 hacimli 
biyoreaktör) projelendirilirken öncelikle teorik biyogaz 
üretim kapasitenin tespiti gerekmektedir.  

 
Bunun için çiftlikte, sadece hayvan gübresi 

kullanılacaksa; 
◍  günlük olarak ortaya çıkan gübre miktarı,  
◍  hayvanların beslenme şekilleri ve  
◍  gübrelerin toplam katı madde miktarları 

bilinmelidir[15]. 
 
Tesis projelendirmesi hesapları için sıcaklık, gübre TKM 

oranı, gübre yoğunluğu vb. parametreler için literatür 
araştırması sonucu biyogaz üretiminde optimum kabul 
edilen değerler kullanılmıştır.  

Çiftlik tipi biyogaz üretim tesisinin projelendirilmesinde 
alınan kabuller Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3. Biyogaz üretim tesisi projelendirmesi için alınan kabul değerler 
 

Parametre Değer Birim 
Sıcaklık 35 (Mezofilik) oC 

HBS 30 gün 
TKMgübre 20 % 

Yoğunlukgübre 975 kg/m3 
TKMkarışım 10 % 

 

3. Hesaplamalar ve Tartışma 

3.1 Biyogaz Üretim Hesaplamaları 

Farklı hayvan sınıflarına ait atık oluşum verileri 
hesaplanırken daha çok potansiyel değerler göz önüne alınır 
fakat pratikte bu atığın yalnızca belirli bir kısmı 
toplanabilmektedir. Bu teorik çalışmada büyükbaş 
hayvanların kurulu bir çiftlikte yetiştirildiği dikkate alınarak 
hayvanlardan günlük olarak elde edilecek gübrenin 
erişilebilirliği %100 olarak hesap edilmiştir. 

Bölüm 2’de verilen kabuller ve hesaplamalar 
doğrultusunda 100 adet büyükbaş hayvanın yetiştirildiği 
çiftlik tipi bir tesiste üretilebiliecek biyogaz miktarı Tablo 
4’de verilmiştir.  
 
Tablo 4. Biyogaz üretim hesaplamaları 
 
İşlem Adımları Hesaplamalar/Kabuller 

Günlük gübre üretimi 
100 hayvan x 10 kg/gün = 1000 
kg/gün gübre 

Günlük gübre hacmi 1000 kg/975 kg.m-3 = 1,03 m3 
Biyoreaktördeki katı 
madde oranının %10 
olması için gerekli su 
miktarı 

0.1=(0.20x1000)/A+1000 =1m3 

Reaktöre günlük 
beslenen karışım hacmi 

1.03 m3 gübre + 1 m3 su = 2,03 
m3 karışım 

Kullanılacak reaktör 
kapasitesi 

2,03 x 30 (HRT) x 1.1 = 67 m3 

Çiftlikte günlük 
üretilecek biyogaz 
miktarı 

1 ton gübre/gün = 33 m3/gün 

biyogaz  

Çiftlikte yıllık 
üretilecek biyogaz 
miktarı 

33 m3/gün biyogaz x 365 gün 
 =  12.045 m3 biyogaz/yıl 

 
Gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde çiftlikte günlük 

33 m3 yıllık olarak ise 12.045 m3 biyogaz üretilebileceği 
belirlenmiştir. 

 
3.2 Elektrik Üretimi/Tüketimi Hesaplamaları 

Biyogazın kojenerasyon ünitelerindeki gaz motorlarında 
yakılması ile elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Tesiste 
üretilen biyogazdan elde edilebilecek elektrik enerjisi 
hesaplamaları ve tahmini elektrik tüketimi Tablo 5’de 
verilmiştir.  

 

Tablo 5. Elektrik üretimi ve tüketimi hesapları 
 
İşlem Adımları Hesaplamalar/Kabuller 
5 kişilik bir ailenin aylık 
elektrik enerjisi ihtiyacı 

300 kWh/ay 
 

Büyükbaş hayvan ahırı 
elektrik tüketimi 

150 kWh/ay 
 

Çiftlik çalışanlarının aylık 
elektrik enerjisi ihtiyacı 

300 kWh/ay 
 

Kullanılacak reaktör 
kapasitesi 

600 kWh/ay 
 

Toplam elektrik tüketimi 
1350 kWh/ay =16 200 kW/yıl 
 

Çiftlikte biyogazdan aylık 
üretilebilecek elektrik 
enerjisi miktarı 

33 m3biyogaz/gün  x 30 gün 
 =  990 m3 biyogaz/yıl 
990 m3 x 4,7 kWh/m3 
= 4653 kWh/ay 
= 55.836 kWh/yıl 

	
Çiftlikte bir ay içinde üretilen biyogazdan elde 

edilebilecek elektrik enerjisi miktarı ile tüketilen elektrik 
enerjisi arasındaki fark: 

4653-1350 = 3303 kWh/ay = 39.636 kWh/yıl’dır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2005 yılında çıkarmış 
olduğu 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunu” vasıtasıyla, elektrik üretip devlete satmak isteyen 
yatırımcılara 10 yıllık alım garantisi sunulmuştur. Devletin 
açıkladığı satın alma rakamlarına göre “biyokütleye dayalı 
üretim tesislerinden” elde edilen elektriğin satın alma fiyatı 
13 $ cent/kwh olarak belirlenmiştir. 

Bu durumda çiftlikte üretilebilen ve kullanım dışı kalan 
yıllık 39.636 kWh enerji devlet güvencesi altında satılabilir. 
Çiftliğin bu satıştan elde edeceği kar ise; 

3303 kW x 0.13 $/kW ≈ 429,39 $/ay = 1756 TL/ay = 21.074 
TL/yıl’dır. 

3.3 Tesis İnşaatı ve İşletme Giderleri 

Çiftlik tipi biyogaz üretim tesisi için tahmini inşaat ve 
işletme giderleri Tablo 6’da sunulmuştur. 
 
Tablo 6. Tesis inşaatı ve işletme giderleri tahmini hesapları 
 
İşlem Adımları Hesaplamalar/Kabuller 
Biyoreaktör ücreti 200.000 TL 
Gaz deposu ücreti 120.000 TL 
Kojenerasyon ünitesi 15.000 TL 
Diğer teçhizatlar 85.000 TL 
Toplam tesis kurulum 
maliyeti 

420.000 TL 

İşletme-bakım giderleri 500 TL/ay x 12 ay = 6000 TL/yıl 

Çiftlikte toplam elektrik 
tüketim ücreti 
 

1 kWh: 0,46 TL olduğuna 
göre[16]:   
1350 x 0,46 = 621 TL/ay = 7452 
TL/yıl 
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3.4 Biyogübre Üretimi ve Satışı 

Biyogübre üretiminde hayvansal atıkların içerdiği katı 
madde oranları önemlidir. Katı madde oranları ise hayvan 
sınıfına göre değişmektedir. Katı madde oranlarının; 
büyükbaş gübresinde %15-20, küçükbaş gübresinde %40 ve 
kanatlı gübresinde ise %30 olduğu belirtilmektedir[17-18]. 

Çalışmada gerçekleştirilen hesaplamalarda çiftlikte 
bulunan büyükbaş hayvan gübresinin katı madde içeriği %20 
olarak kabul edilmiştir. Çiftlikte oluşan hayvansal atık 
üretimi (10 kg/gün kabulü ile):100x10 =1000 kg ham 
gübre/gündür. Bunun katı içeriği (gübrenin % 20 katı madde 
içerdiği kabulü ile): 1000 x 0,20 = 200 kg katı 
madde/gün’dür. Paketlenebilir pellet haline getirilmiş 
biyogübrenin ortalama %12 nem içermesi gerektiği 
belirtilmektedir[19].	 Bunu sağlayabilmek için 224 kg 
biyogübre/gün üretim sağlanacaktır. Bu durumda; 

◍  Aylık üretim 224 x 30 = 6720 kg biyogübre / ay’dır.  

◍  Yıllık üretim 6720 x 12 = 80 640 kg 
biyogübre/yıl’dır. 

Çiftlikte biyogaz üretimi sonrası oluşan biyogübreden bir 
yılda elde edilebilecek gelir ise (1 kg biyogübre 0,4 TL [19])  
80.640 x 0,4= 32.256 TL/ yıldır. 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre yaklaşık 100 
adet büyükbaş hayvan kapasitesine sahip bir çiftlikte yılda 
toplam 12.045 m3 biyogaz/yıl biyogaz üretilebileceği 
hesaplanmıştır. Biyogazdan yıllık üretilebilecek elektrik 
enerjisi miktarı ise 55.836 kWh/yıl olarak belirlenmiştir. 
Çiftlikte üretilebilen ve kullanım dışı kalan elektrik 
enerjisinin devlet güvencesi ile satılarak çiftliğe yılda 21.074 
TL ek gelir sağlanabileceği hesaplanmıştır. Biyogaz üretimi 
sonrası oluşan biyo-gübreden bir yılda elde edilebilecek gelir 
miktarının 32.256 TL olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 100 adet büyükbaş 
hayvan kapasitesine sahip çiftlik tipi bir biyogaz üretim 
tesisin ilk yatırım geri dönüş süresinin ortalama 8 yıl olduğu 
tespit edilmiştir. Fakat farklı çiftliklerin birleşerek ortak bir 
biyogaz üretim tesisi kurması ile amortisman süresinin 
azalacağı ve kazancın arttırılacağı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca, hayvansal atıklardan biyogaz ve 
biyogübre üretiminin gerçekleşmesi halinde Erdemli İlçesi 
bazında birçok sosyal, ekonomik ve çevresel olumlu etki de 
ortaya çıkaracaktır. Bu amaçla kırsal bölgelerde hayvan 
sayıları ve işletme koşulları dikkate alınarak yapılacak 
fizibilite çalışmaları ile biyogaz üretimi teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. 
 
Kısaltmalar 

TKM : toplam katı madde 
HBS : hidrolik bekleme süresi 
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Abstract 

Hospitals are the point source pollution which water consumption is the highest and so the intensive water pollution is 
occured. Hospital wastewater, become a great threat to human health and other living things, contains various micro 
pollutants such as antibiotics, painkillers, medicines used in hormone treatment, pathogenic and resistant 
microorganisms, disinfectant materials used for cleaning and sterilizing, heavy metals, radioactive substances.	These 
wastewaters are mixed in sewage from many sources such as operating room, policlinic, laboratory, research units, 
inpatient services. In Turkey and many countries, hospital wastewater is mixed directly without pretreatment in 
municipal wastewater treatment plant sewage systems and is kept in the treating process together with domestic wastes, 
but many pollutants which are found in the hospital effluents, are not completely removed during treatment plants can 
reach up to drinking water by food chain and water cycle.	In our country, it is mainly concentrated on the investigation 
of solid wastes, hazardous wastes and medical wastes. The research about micropollutants is quite limited. In this study;	
general characteristics and pollutant groups of hospital wastewater are discussed in detail.	Wastewater samples were 
collected from Mersin University Hospital and were carried out physicochemical analyzes to determine the quality of 
water and the necessity of pre-treatment before the treatment plant.	According to the results,	pretreatment techniques 
have been evaluated for hospital wastewater.	With this study,	 it is emphasized that hospital wastewater and domestic 
wastewater should be treated separately. Furthermore, it is aimed to establish a database at hospitals in Mersin province, 
Erdemli, other counties and contribute to legal regulations to determine the discharge criteria of the treated waters.  
 

Keywords: Drug use, Erdemli, Hospital wastewater, Micropollutants, Wastewater treatment plant.  

 

Hastane Atıksularının Çevreye ve Atıksu Arıtma Tesisine Olan Etkileri  

Özet 
 

Hastaneler, su tüketiminin en fazla olduğu ve bunun sonucunda yoğun su kirliliğinin görüldüğü noktasal kirlilik 
kaynaklarıdır. Hastane atıksuları, insan sağlığı ve diğer canlılar için büyük tehdit oluşturan antibiyotik, ağrı kesici, 
hormon tedavisinde kullanılan vb ilaçlar, patojen ve dirençli mikroorganizmalar, temizlik ve sterilizasyon amaçlı 
kullanılan dezenfektan malzemeler, ağır metaller, radyoaktif maddeler gibi çeşitli mikro kirleticileri içermektedir. Bu 
atıksular, ameliyathane, poliklinik, laboratuvar, araştırma birimleri, yataklı hasta servisleri gibi pek çok kaynaktan 
kanalizasyona karışmaktadır. Türkiye’de ve pek çok ülkede hastane atıksuları, Belediyelere ait Atıksu Arıtma Tesisi 
kanalizasyon sistemlerine ön işlem uygulanmadan direk karışmakta ve burada evsel atıklar ile birlikte arıtım işlemine 
tutulmaktadır. Hastane atıksularının yapısında bulunan pek çok kirletici türü arıtma tesislerinde tam olarak 
uzaklaştırılamadan, besin zinciri ve su döngüsü yolu ile içme sularına kadar ulaşabilmektedir. Ülkemizde genellikle 
hastane atıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda katı atıklar, tehlikeli atıklar ve tıbbi atıklar üzerine yoğunlaşılmıştır. 
Mikrokirleticiler ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu araştırmada; hastane atıksularının genel 
özellikleri ile bu sularda bulunan kirletici grupları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Mersin Üniversitesi Hastanesi 
yataklı hasta servisi çıkış noktasından atıksu örnekleri toplanarak, numunelerde su kalitesini ve arıtma tesisi öncesi 
arıtım gerekliliğini belirleyebilmek için fizikokimyasal analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, hastane 
atıksularına uygulanabilecek ön arıtım teknikleri değerlendirilmiştir. Hastane atıksuları ve evsel atıksuların ayrı olarak 
arıtılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, arıtılan suların alıcı ortama deşarj kriterlerinin belirlenebilmesi için 
Mersin il genelinde, Erdemli ve diğer ilçelerde bulunan hastanelerde bir veritabanı oluşturulması ve yasal 
düzenlemelere katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma tesisi, Erdemli, Hastane atıksuyu, İlaç kullanımı, Mikrokirleticiler. 
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1. Giriş 

Son yıllarda nüfus artışı, sanayileşme, küresel ısınma, 
iklim değişikliği vb. sosyal, ekonomik ve çevresel 
faktörlerin etkisi ile yerleşim yerlerinin su ihtiyaçlarının 
karşılanması büyük sorun halini almaya başlamıştır. 

Özellikle su kıtlığı yaşanan ülkelerde suyun uzak 
mesafelerden ve yeterli kalitede temini büyük yatırım 
maliyetleri gerektirmektedir. Bu nedenle, kentsel yaşam 
içinde sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması büyük 
önem arz etmektedir.  

Hastaneler, su tüketiminin fazla olduğu alanlardır. 
Hastanelerde suyun kalitesi ve ulaşılabilirliği, hasta 
sağlığı ile hastanenin günlük işlemleri için oldukça 
önemlidir. 

Hastanelerde su tüketimi en fazla lavabo, musluk, duş 
vb. alanların yıkanması; sanitasyon işlemi (klozet ve 
sifonlarda kullanım); içme ve yemek hazırlama amaçlı 
mutfak ve kafeteryalarda; temizlik, sterilizasyon, ısıtma, 
soğutma, su filtreleme ve yumuşatma işlemleri gibi çeşitli 
proseslerde olmaktadır. Harcana suyun %20-40 yıkama 
faaliyetlerinde, %15-40’ı proseslerde, %5-25’i ise  
mutfaklarda kullanılmaktadır[1]. 

Yoğun su kullanımı sonucu oluşan hastane 
atıksularının debisi yatak başına 400-1200 L/gün arasında 
değişmektedir ve bu değer evsel atıksu debisinin (120-
250 L/gün) yaklaşık 2-5 kat daha fazlasıdır [1]. 

Bu çalışmada; hastane atıksularında bulunan kirleticiler, 
kirleticilerin çevresel etkileri, atıksu arıtma tesisine olan 
etkileri, hastane atıksularının arıtımı için kullanılan arıtım 
teknolojileri ve bu prosesler ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca,  Mersin Üniversitesi 
Çiftlikköy Yerleşkesinde 100.000 m2 alanda kurulu olan ve 
638 yatak kapasiteli Mersin Üniversitesi Hastanesi yataklı 
hasta servisi çıkış sularından alınan numunelerde 
fizikokimyasal olarak atıksu karakterizasyon belirleme 
çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen veriler 
değerlendirilmiş ve hastane atıksularının arıtılabilirliği ile 
ilgili alternatif çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
2.Hastane Atıksularında Bulunan Kirleticiler ve 
Çevresel Etkileri 

Hastane atıksuları; laboratuvarlar, araştırma birimleri, 
ameliyathaneler, poliklinikler, yataklı hasta servisleri vb. 
pek çok kaynaktan gelen makro ve mikro kirleticileri 
içermektedir. 

Makrokirleticiler, fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik 
olarak 2’e ayrılır.	 Fiziko-kimyasal parametreler (pH, 
İletkenlik, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Askıda Katı 
Madde (AKM), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI5), 
Toplam Organik Karbon (TOK), Amonyum İyonları, 
Klorür, Serbest Klor, Sülfat vb.) sudaki organik ve 

inorganik kirliliğin göstergesi olarak bilinmektedir (Tablo 
1).	 Hastane atıksuları mikroorganizmalar ile yüklü 
kompleks sulardır. Biyolojik indikatörler (koliformlar, 
bakteriler, virüsler) suların insan veya hayvan dışkılarıyla 
fekal kirlenmesinin göstergesidir [2,3,26].Hastane 
atıksularında yapılan analizlerde küçük bakteri 
toplulukları ve özellikle antibiyotik dirençli bakterilerin 
(Pseudomonas sup., Staphylococcus aureus, Proteus 
vulgaris, mycobacteria) varlıkları tespit edilmiştir [4-8]. 

Mikrokirleticiler, mikron boyutunda, zor metabolize 
olan ve atıksu arıtma tesislerinde çözünürlüğü, 
biyoparçalanabilirliği, uçuculuğu, adsorplanabilirliği 
etkileyen geniş spektrumlu bileşikler içermektedir [9]. 
Farmasotikler (antibiyotik, ağrı kesiciler, iltihap önleyici 
ilaçlar, kalp, tansiyon ilaçları, kanser ilaçları, hücre 
gelişimini durduran ilaçlar vb.), kişisel bakım ürünleri 
(PPCP) (Antiepileptik ilaçlar, steroitler, kandaki yağı 
düzenleyici ilaçlar, parfüm, güneş kremi, losyon, 
şampuan, kozmetik ürünleri vb.), radyoaktif maddeler ve 
adsorplanabilir organik halojenler, dezenfektanlar, 
metaller ve ağır metaller, endokrin bozucular 
mikrokirletici sınıfına girmektedir.	 Bir araştırmada, 
farmasotiklerin fitoplankton, su bitkileri ve diğer türler 
üzerine toksik etkileri gözlenmiş, β-blokerler ve 
fluoksetin farmasötiklerinin alglerde fotosentezi 
engellediği belirlenmiştir [3,10].		Hastane atıksularında 5-
50 µg/L aralığında tespit edilen, ayakta tedavi ve pratik 
cerrahi amaçlı kullanılan, hücre gelişimini durduran ve 
hasta idrarında yüksek oranda bulunan sitostatiklerin, 
kanserojenik, mutajenik etkileri raporlanmıştır [9,11].	Bir 
araştırmada üniversite hastanelerinin yataklı 
servislerinden kaynaklanan atıksularda 10 mg/L’ ye kadar 
Adsorplanabilir Organik İyotlu Bileşikler (AOI) 
bulunmuş ve bu bileşiklerin hemen hemen tamamının 
atıksu arıtma tesislerine ulaştığı ve giderimlerinin yetersiz 
olduğu raporlanmıştır [14,26].	 Hastane atıksularında 
dezenfektan konsantrasyonunun 2-200 mg/L; pH 
değerinin ise 5,1-10,4 aralığında olduğu tespit edilmiştir 
[11,13,26]. Endokrin bozucular (triklosan, bifenol A vb), 
endokrin (üreme) sisteminin çalışmasını değiştiren ve 
sağlıklı organizmalarda hormonlarda bozukluk gibi 
olumsuz etkilere neden olan, dışarıdan vücuda alınan 
bileşiklerdir. Triklosan, sulara karıştığında serbest klor ve 
ultraviyole ışınların etkisiyle dioksine dönüşmektedir. 
Oluşan dioksin, toksik etki gösterir, tiroid ve üreme 
hormonlarının bozulmasına neden olmaktadır. Vücuttan 
atılımı çok yavaştır, doğada çok uzun süre kalabildiği, 
vücudun normal bakteri florasını yok ettiği ve 
bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına da 
sebep olduğu tespit edilmiştir [15-17].	Metaller, özellikle 
hastane laboratuvarları atıksularında bulunur ve arıtma 
sistemlerindeki biyolojik aktiviteyi inhibe ederler [18,19]. 
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Yapılan bir çalışmada, gadolinyum (Gd) içeren 
maddelerin biyoparçalanamaz olduğu ve %90 oranında 
kanalizasyon sistemine deşarj edildiği raporlanmıştır. 
Ayrıca, farklı hastane atıksularından alınan örneklerde 
platin (20-3580 ng/L); civa (0,04-2,6 µg/L) aralığında 
tespit edilmiştir. Atıksu içine yayılan civa ve diğer ağır 
metallerin bir bölümünün, çamurun içerisine hapsolduğu 
ve çamurla birlikte atıldığı gözlenmiştir  [8,11, 26].		
	

Tablo 1. Kirleticilerin atıksu arıtma tesislerine olan etkisi 

 
 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, atıksu, içme-

kullanma suyu, yeraltı suları, yüzey sularında tespit 
edilen mikrokirleticiler klasik arıtma sistemlerinin tek 
başına yeterli olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Özellikle hastane atıksuları gibi içerisinde kalıntı ilaç 
bulunduran sular çevre için önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır (Şekil 1.). Bu nedenle, kanalizasyonda 
sızıntılar ve taşmalar sonucu çevreye verilecek olan 
kirletici kayıplarını en aza indirmek, kirleticilerin evsel 
atıksularla karışımı sonucunda su kalitesindeki azalmayı 
önlemek, seyreltilmiş kirleticileri gidermek için hastane 
atıksularının arıtma tesislerine verilmeden kaynağında 
ayrı olarak arıtılması gündeme gelmiştir [9,23-25].  

  

 
 

Şekil 1. Hastane atıksuyunda yer alan kirleticilerin çevresel 
etkileri 

Hastane atıksularının arıtma tesislerinden önce ve ayrı 
olarak arıtılması ile ilgili çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Bunlar; İleri oksidasyon prosesleri, 
nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon vb. fizikokimyasal 
membran prosesler, ters osmoz, aktif karbon 
adsorpsiyonudur [25-27]. İleri oksidasyon prosesleri 
sularda bulunan mikrokirleticilerin gideriminde son 
yıllarda kullanılmaya başlanmıştır ve olumlu sonuçlar 
verdiği gözlenmiştir. Tablo 2’de ileri oksidasyon 
yöntemleri ile yapılan bazı çalışmalar ve elde edilen 
giderim verimleri sunulmuştur. 
 
Tablo 2. Hastane atıksularında bulunan makro ve 
mikrokirleticilerin ileri oksidasyon yöntemleri ile 
arıtılabilirlikleri 
 

 
 
3. Deneysel Çalışma 
3.1 Atıksu Karakterizasyonu 

Atıksulara uygulanacak en doğru arıtım yöntemini 
belirleyebilmek için öncelikle sulara karakterizasyon 
çalışması yapılması gerekmektedir.  

Mersin Üniversitesi Hastanesi için kanalizasyon hattına 
deşarj edilen günlük atıksu miktarı hesaplanmış ve 638 
yataklı hastane için yaklaşık 383 m3/gün yatak atıksuyun 
karıştığı belirlenmiştir [28]. 

Yataklı hasta çıkış noktasından kompozit su numuneleri 
alınarak çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler yapılmış, buna 
göre arıtım proseslerini etkileyen kirletici parametreleri 
belirlenmiştir (Tablo 3). 
İlaç kalıntı tespit işlemleri için hastane bünyesinde yer 

alan eczaneden yataklı hasta servisinde kullanılan 
antibiyotik etken maddelerin listesi çıkartılmıştır. Listede 
bu hastanede en çok Beta-Laktam grubu antibiyotiklerin 
hasta tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre; atıksuda kalıntı antibiyotiklerin tespiti ve 
ileri oksidasyon yöntemleri ile arıtımı üzerine optimizasyon 
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çalışmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
Araştırma çalışmaları halen Mersin Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
bünyesinde doktora tezi olarak devam etmektedir. 

 
Tablo 3. Mersin Üniversitesi Hastane Atıksuyu (Servis Hasta 
Çıkışı) fizikokimyasal analiz sonuçları 
 

 
 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Yapılan analizler sonucunda, hastane atıksularının 
genellikle orta-kuvvetli evsel atıksuya benzer nitelikte 
olduğu belirlenmiştir. 

pH, klorür, fosfat, KOİ, BOİ, Askıda Katı Madde 
değerleri literatürde hastane atıksuları için belirlenen 
ortalama değerler içerisinde çıkmıştır. İletkenlik, Nitrit azotu 
aralığın altında; Nitrat ve toplam katı madde ise aralığın 
üstünde çıkmıştır.  

pH, sıcaklık, çözünmüş organik maddeler, nitrit- nitrat, 
klorür, alkalinite, KOİ, BOİ, fosfat sülfat vb parametreler 
atıksuların arıtılmasında birbirini etkilerken, ilaçların 
atıksuda çeşitli maddelere adsorbe olma özelliğini 
etkileyebilmektedir. BOİ ve KOİ, ilaçların biyokimyasal 
bozunabilirliğinin iki temel göstergesidir. 

Serbest klorun varlığı, dağılım boyunca bazı ilaç 
bileşenlerinin dönüşümünde etkili bir araçtır. Klor 
radikalleri, çok küçük moleküller içerisinde antibiyotik 
ilaçları gibi hedef bileşikleri okside edebilmektedir. 

Analiz sonuçları ve literatür taramalarında çeşitli ülkelerin 
hastanelerinde yapılan karakterizasyon çalışmaları; hastane 
sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin, yatak 
sayısına, yatan hasta servis sayısı ve türü, hastane yaşı, suya 
erişim, su tüketimine, mevsimsel değişimlere, numune alma 
zamanına, hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlara, hasta 
profili gibi özelliklere bağlı olarak değişebileceğini 
göstermektedir. 

Hastane atıksularının doğrudan sucul ve karasal 
ekosisteme deşarjının mümkün olamayacağı, arıtma ile 
sonlanmış kentsel kanalizasyon sistemlerine deşarj 
edilmesinde arıtma tesisinin performansını olumsuz yönde 
etkileyebileceği ve özellikle mikrokirleticilerin klasik arıtma 
yöntemleri ile arıtılabilirliğinin zor olduğu anlaşılmaktadır. 

Suların kirlilik yüklerinin ve türlerinin kalitatif/ kantitatif 
olarak belirlenerek alıcı ortama ve çevreye olan etkilerinin 
tespit edilmesi gerekmektedir.  

Su kirliliğinin kontrolü ve uygun arıtım proseslerinin 
tasarımı, işletilmesi, veriminin belirlenebilmesi için suların 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri yapılmalıdır. 

Gereksiz su tüketimlerinin azaltılması ve su kaçaklarının 
önlenmesi için, eskimiş ekipmanların yenileri ile 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilir yönetim için entegre su ve atıksu yönetim 
stratejileri geliştirilmelidir. Hastanelerin farklı faaliyetleri 
sonucunda oluşan atıksuların çeşitli ön arıtım işlemleri ile 
arıtılarak sulama, yıkama vb amaçlı tekrar kullanımı 
sağlanmalıdır. 

Bu konuda, hastane yönetimi kurumsal çevre 
politikalarını belirlemeli ve halk bilinçlendirilmelidir. 

Mersin İli ve İlçeleri’nde ki tüm kamu ve özel 
hastanelerin atıksularında kirlilik belirleme çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, hastalara kullanılan 
ilaçların ve diğer kimyasal maddelerin listeleri tutulmalıdır. 
Elde edilen bu listelere göre sulara karışan ve kalıntı halde 
tüm su kaynaklarına taşınabilen kirletici türleri daha kolay 
tespit edilir ve ekonomik alternatif arıtım teknikleri 
belirlenebilir. 

Literatürde öne çıkan ve araştırma projeleri kapsamında 
çalışılan kirleticilerin ülkemizde de veritabanının 
oluşturulması ve yasal düzenlemelerde «izleme listelerine» 
alınması gerekmektedir. 

 
Teşekkür 
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Projeleri Birimince BAP 2015-TP3-1382 Proje Numarası ile 
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Abstract 

Brucellosis is an important zoonotic disease that is caused by Brucella bacteria and causes great loss to the 
country's economy, which is seen in many countries of the world, threatening public health. Brucellosis, an infectious 
disease, causes diseases such as sheep, goats, rams, pigs, and other infectious diseases that infect animals with fresh 
consumption of milk and dairy products that can keep all organ systems in humans. In this study, it was aimed to 
determine knowledge levels of producers dealing with dairy cattle in relation to brucellosis. In the study, it was aimed to 
evaluate the information about brucellosis in 83 people living in 21 different villages and neighborhoods of Erdemli 
district. In this cross-sectional study, face to face interviews and data were collected using a 30 question questionnaire 
to investigate the level of knowledge about individuals about brucellosis. The literacy rate of theindividuals 73 (88%) 
were male and 10 (12%) were female. The literacy rate of the individuals participating in the study is 96.4%. While 
72.3% of the individuals do not know that they have illnesses in people, 56.6% do not know that they have illness in the 
animal. 56.6% of respondents said that they had heard Brucella before; 13.3% said they heard brucellosis from relatives 
or neighbors. 32.5% of the individuals participating in the study have big head, 67.5% have small headed animal; the 
rate of aborting animals in the last year is 30.1%; the proportion of stillbirths totaling 20.5%; and the proportion of 
infertile animals was 51.8%. In the study conducted, individuals who have not heard of brucellosis are higher than those 
who have heard of infertility, stillbirth and abortion numbers and necessary measures. It is a fact that an infected animal 
that interferes with rapid spreading infectious diseases such as brucellosis will threaten all other animals of the crawfish. 
If this is not possible, providing incentives for establishing modern enterprises in places where livestock is intensively 
used in order to prevent these situations will contribute to the economy of the country by raising the level of knowledge 
by giving various trainings to individuals engaged in dairy cattle. 

Key words: Animal breeding, Brusella, Education,  Milk and dairy products,  
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Özet 

Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerin yol açtığı, dünyanın pek çok ülkesinde görülen, ülke ekonomisi için 
büyük kayıplara neden olan, halk sağlığını tehdit eden önemli zoonotik bir hastalıktır. Bir enfeksiyon hastalığı olan 
Brusellozun sığır, koyun, keçi, koç, domuz gibi hayvanlarda çeşitli belirtiler vererek görülmesinin yanı sıra, infekte 
hayvanın süt ve süt ürünlerinin taze tüketilmesi ile insanlarda tüm organ sistemlerini tutabilen bir hastalığa sebep 
olmaktadır. Bu çalışmada, süt sığırcılığı ile uğraşan üreticilerin bruselloz hastalığı ile ilgili bilgi düzeylerinin 
saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada, Erdemli ilçesine bağlı 21 farklı köy ve mahallede yaşayan, 83 kişinin bruselloz 
hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmada, bireylerin Bruselloz hakkındaki 
bilgi düzeylerinin araştırılması amacıyla 30 soruluk anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile veriler 
toplanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin 73’ü (%88) erkek ve 10’u (%12) bayandır. Çalışmaya katılan bireylerin 
okuma yazma bilme oranı %96.4’tür. Bireylerin %72.3’ü brusellanın insanlarda hastalık yaptığını bilmiyorken, 
%56.6’si hayvanda hastalık yaptığını bilmemektedir. Katılımcılardan %56.6’ü Brusellayı daha önce duyduğunu 
söylerken;  %13.3’ü ise brusellayı akraba veya komşularından duyduğunu söylemiştir. Çalışmaya katılan bireylerin 
%32.5’u büyük baş, %67.5’u küçükbaş hayvana sahip olup; son bir yıl içinde abort yapan hayvan oranı %30.1; ölü 
doğum yapan toplam hayvan oranı %20.5; infertil olan hayvanların oranı ise %51.8 olarak bulunmuştur. Yapılan 
çalışmada Brusellozu daha önce duymayan bireylerin infertilite, ölü doğum ve abort sayıları duyanların ve gerekli 
önlemleri alanlardan daha yüksek çıkmıştır. Bruselloz gibi hızlı yayılan enfeksiyon hastalıklarında sürüye karışacak 
enfekte bir hayvanın sürünün diğer tüm hayvanlarını tehdit edeceği bir gerçektir. Bu durumların önüne geçilebilmesi 
için hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerde modern işletmelerin kurulması için gerekli teşviklerin sağlanması 
eğer bu durum mümkün değilse süt sığırcılığı ile uğraşan bireylere çeşitli eğitimler vererek bilgi düzeylerinin 
yükseltilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar sözcükler: Brusella, Eğitim, Hayvan yetiştiricileri, Süt ve süt ürünleri 
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1. Giriş 

Bir cerrah olan Marston tarafından 1860 
yılında, brusellozun ilk uygun tarifi yapılmıştır. 
İngiliz ordusunda doktor olan Sir David Bruce 
ilk kez 1887 yılında, Malta’da hastalıktan ölen 
İngiliz askerlerin dalak pulpasında hastalık 
etkenini izole etmiştir. 1905 yılında Zammit, 
hastalığın kaynağının keçiler olduğunu ve 
hastalığın insanlara bulaşmasında taze keçi 
sütünün sebep olduğunu belirtmiştir. Ülkemizde 
bruselloz ilk kez 1915 yılında Hüsamettin Kural 
ve Mahmut S. Akalın tarafından tespit edilmiş. 
Ülkemizde bu hastalık bulaş yolu nedeniyle 
“koyun hastalığı”, “peynir hastalığı” ve “mal 
hastalığı” olarak bilinmektedir (1). 

Bruselloz; brusella cinsi bakterilerin 
neden olduğu, bütün dünyada özellikle de 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz 
ülkelerinde, hem hayvanlarda hem de 
insanlarda yaygın olarak görülen zoonotik bir 
enfeksiyon hastalığıdır (2,3). Brusella türleri 
Gram negatif, fakültatif, intrasellüler kokobasil 
şeklinde, sporsuz, kapsülsüz ve hareketsiz 
bakterilerdir. Brucellaceae ailesinde 
enfeksiyonlara neden olan Brucella abortus (B. 
abortus), B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis 
ve B. neotemae olmak üzere 6 önemli tür yer 
almaktadır (4). Sığırları etkileyen B. abortus, 
domuzları etkileyen B. suis, koyun ve keçileri 
etkileyen B. melitensis türleri enfeksiyona 
sebep olan başlıca türlerdir ve konakçıya özgü 
olmayıp uygun koşullar atında kolayca diğer 
türlere ve insanlara bulaşabilmektedir (2,3). 

Brusellozis, sınır komşularımız olan 
Gürcistan, Suriye, İran, Irak ve Ermenistan’da 
yüksek oranlarda görülmektedir. Son yıllarda 
yapılan çalışma verilerine göre bu ülkelerin 
dünyada insan brusellozun en önemli odağı 
haline geldiği görülmektedir. Bu ülkelerde 

görülen hastalıkların kontrol altına alınmasının 
zor olduğu, sürekli artış göstererek, ciddi bir 
halk sağlığı sorunu haline geldiği 
görünmektedir. Aynı zaman da bu ülke 
nüfuslarının büyük çoğunluğu hayvancılıkla 
geçimini sağladığı için, ülke ekonomilerinde de 
önemli ekonomik kayıplar yaşanmaktadır (5). 

Bruselloz dünyada en sık rastlanan 
zoonoz hastalıklardan biri olup enfekte koyun, 
keçi, inek, domuz gibi hayvanların; testis, 
meme, uterus gibi genital organlarına yerleşerek 
yavru atmalarına ve infertiliteye neden 
olmaktadır. Vücut sıvıları, idrarı, doğum 
materyalleri ile temas veya bu hayvanlardan 
elde edilen iyi pişirilmemiş süt, süt ürünleri, 
etinin tüketilmesiyle insanlara bulaşabilen 
sistemik bir hastalıktır (6). Hastalığın en başta 
gelen bulaşma yolunu pastörize edilmemiş süt 
ve süt ürünlerinin tüketimi oluşturmaktadır. 
Bunun dışında, bütünlüğü bozulmuş deri ve 
mukozaya temas ile solunum yolundan 
inhalasyon da diğer bulaşma yollarını 
oluşturmaktadırlar (7). 

Bruselloz; gece terlemeleri, ateş, 
iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, poliatralji gibi 
nonspesifik semptomlarla karakterize olan, 
hemen hemen her organ sistemini etkileyebilen 
bir hastalıktır. Deri, hematolojik, 
gastrointestinal, genitoüriner, solunum, 
osteoartiküler, kardiyovasküler ve nörolojik 
bozukluklarla seyredebilir. Brusella türleri 
intrasellüler bakteriler olmaları nedeniyle 
mononükleer fagositik hücrelerde yaşamlarını 
sürdürüp çoğalma ve kronikleşebilme 
yeteneğindedirler (8). 

Son zamanlarda moleküler yöntemlerin 
enfeksiyon hastalıklarının tanısında çok sık 
olarak kullanılmaya başlanmasıyla, özellikle 
laboratuvar tanısı zor veya uzun süreçler alan 
enfeksiyon etkenlerinin de kısa sürede tanısı ve 
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tiplendirilmesi mümkün hale gelmiştir. 
Brusellanın rutin tanısında da bugün çeşitli 
teknolojilere dayalı moleküler yöntemler rutin 
tanı laboratuvarlarında kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte konvansiyonel yöntemler ile 
kültür halen altın standart olarak kabul 
edilmektedir. Brusella izolatlarının tür 
ayrımında serolojik ve biyokimyasal testler 
pratikte halen kullanılmakla fakat kesin sonuç 
uzun zaman almaktadır. Bu nedenle son yıllarda 
moleküler yöntemler Brusella tanısı, 
biyotiplendirmesi ve tür ayrımında tercih 
edilmektedir (9,10). 

Bu çalışma süt ve süt ürünlerinin elde 
edildiği Erdemli ilçesine ait çeşitli köy ve 
mahallelerde yaşayan kişilerde Bruselloz 
hastalığı konusunda bilgi düzeylerini belirlemek 
amaçlanmıştır. İlçe halkının çoğunluğu Yörük 
kökenli olduğu için yazın yaylalara çıkma 
geleneği hâlen devam etmektedir. Aynı 
zamanda Erdemli, ekonomik açıdan geniş bir 
potansiyele sahip bir ilçe olmasının yanı sıra,  
İlçenin ekonomisini tarım, hayvancılık, 
seracılık ve narenciye ürünleri oluşturmaktadır. 
Süt inekçiliği ve besi sığırcılığının yanında, 
dağlık kesimlerde küçükbaş hayvancılık da 
yapılmaktadır. Hayvan yetiştirme ve süt işleme 
tekniklerinin geleneksel yöntemlerle yapıldığı 
yerleşim birimlerinde Bruselloz daha yaygın 
olarak görüldüğü bilinmektedir. Yaptığımız 
çalışmada bruselloz’u daha önce duymayan 
hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarında abortus, 
ölü doğum ve infertilite düzeyleri daha yüksek 
oranlarda çıkmıştır. Bu durum hayvan 
yetiştiricilerinin ekonomik kayıplar yaşamasına 
neden olurken tüketicilerin sağlığını tehlikeye 
atmaktadır. Bu nedenle hayvancılığın yaygın 
olduğu bölgelerde halkın Bruselloz’a ilişkin 
bilgi düzelerinin saptanması ve buna yönelik 
eğitimlerin verilmesi önem kazanmaktadır. Bu 
bağlamda bizim çalışmamız, Erdemli ilçesinde 
yaşayan ve risk altında olan hayvan 
yetiştiricilerinin Bruselloza ilişkin bilgi 

düzeylerini saptayarak eğitim gereksinimini 
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 
Bu araştırma hayvan yetiştiricilerinin 

zoonoz bir hastalık olan brusella hastalığı 
hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek 
amacıyla yapılan kesitsel tipte epidemiyolojik 
bir çalışmadır. Özgün bir araştırma olup çalışma 
Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında Erdemli ilçe 
merkezine bağlı 21 farklı köy ve mahallede 
yaşayan, küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
besiciliği ve süt sığırcılığı yapan 83 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma cinsiyet 
ve yaş ayrımı gözetmeksizin örneklem içinde 
yer alan ve çalışmaya katılmayı kabul eden süt 
sığırcılığı ile uğraşan tüm hayvan 
yetiştiricileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 
katılan bireylerin tamamı çalışmanın amacı ve 
yöntemi konusunda bilgilendirilmiş olup, 
çalışmaya katılmayı kabul edenlerin gönüllüğü 
esası ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 
başlamadan önce 10 bireyle ön test yapılmış ve 
soru formunun eksikleri giderilmiştir. Verilerin 
toplanmasında anket formu uygulanarak, 
sorular boş bir odada ve yüz yüze görüşme 
tekniği ile sorulmuştur. Anket 30 sorudan 
oluşmuştur. Araştırma verilerin analizi 
bilgisayar ortamında istatistik paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistikler için sayı ve yüzdelik 
dağılımlardan yararlanılmıştır. 

3. Bulgular 

Yapılan çalışma sonucu ulaşılan 83 
hayvan yetiştiricisinin küçükbaş hayvan sayısı 
6133 (%67.5), büyükbaş hayvan sayısı 512 
(%32.5). Süt sığırcılığı ile uğraşan bireylerin 47 
tanesi (%56.6) daha önce Brusellozu 
duymamıştır, Brusellozu akraba ve 
komşulardan duyanların oranı %13.3’dir. 
Brusella hastalığını duyan yetiştiricilerin 
tamamı Brusellozun hayvanda hastalık yaptığını 
biliyorken; Brucellozun insanda hastalık 
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yaptığını bilenenlerin sayısı 23’tür (%27.7). 
Atık olunca yetkili bir kişiye haber verenlerin 
sayısı 39 (%47); katılımcılardan sürüyü başka 
sürülerle karıştırmayanların sayısının 66 
(%77.1) olduğu belirlenmiştir. Hayvan 
yetiştiricilerin hayvan sayısına göre Brusella 
hastalığını bilme düzeyleri araştırıldığında 
arada istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p˃0,05) 

 Tablo 1. Hayvan sayısına göre Brusella 
hastalığını bilme düzeylerinin değerlendirilmesi 

Hayvan 
sayısı 

Hastalığı 
Duydunuz 

mu 

Evet Hayır Total 

1-20 
hayvan 

Count 14 22 36 

1-20 
hayvan 

% within 
gruplu.hay

van 

38,
9% 

61,1
% 

100,0
% 

1-20 
hayvan 

% within 38,
9% 

46,8
% 

43,4
% 

21-50 
hayvan 

Count 6 7 13 

21-50 
hayvan 

% within 
gruplu.hay

van 

46,
2% 

53,8
% 

100,0
% 

21-50 
hayvan 

% within 16,
7% 

14,9
% 

15,7
% 

51 ve 
üzeri 
hayva
n 

Count 16 18 34 

51 ve 
üzeri 
hayvanı 
olan 

% within 
gruplu.ha

yvan 

47,
1% 

52,9
% 

100,0
% 

51 ve 
üzeri 
hayvan 

% within 44,
4% 

38,3
% 

41,0
% 

Total Count 36 47 83 

Total % within 
gruplu.ha

yvan 

43,
4% 

56,6
% 

100,0
% 

Total % within 100
,0% 

100,
0% 

100,0
% 

P=0,770 

Araştırmaya katılan hayvan yetiştiricilerinin 10 
(%12) tanesi bayan, 73 (%88) tanesi erkektir; 
ortalama yaş oranı 50.89’dur. Katılımcıların 80 

(%96.4) tanesi okuma-yazmayı biliyorken 3 
(%12) tanesi okuma-yazma bilmiyordur. 
Hayvan yetiştiricilerinin 25 (%30.1) tanesinin 
196 (%30.1) adet hayvanı son bir yıl içinde 
abortus geçirmiş ve 17 (%20.5) hayvan 
sahibinin 71 (%17) adet hayvanı ölü doğum 
yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Hayvan 
yetiştiricilerinin hayvan sayılarına göre Abort 
görülme oranı araştırıldığında arada önemli 
derecede anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p˂0,005). 

 Tablo 2. Hayvan sayısına göre hayvanlarda 
Abort görülme oranları 

 

Hayva
n sayısı 

Abort Evet Hayır Total 

1-20 
hayvan 

Count 3 33 36 

1-20 
hayvan 

% 
within 
grupl

u 

8,3% 91,7% 100,0
% 

1-20 
hayvan 

% 
within 

12,0% 56,9% 43,4% 

21-50 
hayvan 

Count 4 9 13 

21-50 
hayvan 

% 
within 
grupl

u 

30,8% 69,2% 100,0
% 

21-50 
hayvan 

% 
within 

16,0% 15,5% 15,7% 

51 ve 
üzeri 

Count 18 16 34 

51 ve 
üzeri 

% 
within 
grupl

u 

52,9% 47,1% 100,0
% 

51 ve 
üzeri 

% 
within 

72,0% 27,6% 41,0% 

Total Count 25 58 83 
Total % 

within  
30,1% 69,9% 100,0

% 
Total % 

within 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
P= 0,00 

Katılımcılardan sadece 20 (%24.1) 
tanesinin Bruselloz hakkında daha önce bilgi 
aldığı tespit edilmesine rağmen; 64 (%77.1) 
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tanesinin doğum sonrası ahır dezenfeksiyonu 
yaptığı; 40  (%48.2) tanesinin her hayvanın 
doğumunda eldiven kullandığı; 79 (%95.2) 
tanesinin hayvanları sağmadan önce elini 
yıkadığı ve 59 (71.1) tanesinin hayvanı 
sağmadan önce hayvanın memesini yıkadığı 
tespit edilmiştir. Bu verilere bağlı olarak 40 
(%48.2) hayvan sahibinin 237 (%49.4) adet 
hayvanında infertilite tespit edilmiştir. Hayvan 
yetiştiricilerinin hayvan sayısına göre infertilite 
sayılarına bakıldığında, arada istatistiksel olarak 
önemli derecede bir fark bulunmuştur (p˂0,05). 

Tablo 3. Hayvan sayısına göre infertilite 
düzeylerinin araştırılması 

Hayvan 
sayısı 

İnfertilite Evet Hayır Total 

1-20 
hayvan 

Count 9 27 36 

1-20 
hayvan 

% within 
hayvan 

25,
0% 

75,0
% 

100,0
% 

1-20 
hayvan 

% within 22,
5% 

62,8
% 

43,4
% 

21-50 
hayvan 

Count 9 4 13 

21-50 
hayvan 

% within 
hayvan 

69,
2% 

30,8
% 

100,0
% 

21-50 
hayvan 

% within 22,
5% 

9,3% 15,7
% 

51 ve 
üzeri 

Count 22 12 34 

51 ve 
üzeri 

% within 
hayvan 

64,
7% 

35,3
% 

100,0
% 

51 ve 
üzeri 

% within 55,
0% 

27,9
% 

41,0
% 

Total Count 40 43 83 
Total Count 48,

2% 
51,8
% 

100,0
% 

Total % within 
hayvan 

100 
% 

100,0
% 

100,0
% 

P=0,001 

Katılımcılardan 65 (%73.8) tanesinin çiğ sütten 
peynir yapmadığı; 66 (%79.5) tanesinin peyniri 
taze tüketmediği; 74 (%89.2) tanesinin 
tereyağını çiğ süt kaymağından yapmadığı 
belirlenmiştir. Bununla paralel olarak 
katılımcılardan 77 (%92.8) tanesi daha önce 
Bruselloz hastalığı ve tedavisi geçirmemiştir. 
Yeni aldıkları hayvanı hemen sürüye katanların 

sayısı 44 (%53); düşük veya ölü doğum yapan 
hayvanın sütünü hemen kullananların sayısı 9 
(%10.8); düşük veya ölü doğum yapan hayvanı 
sürüye hemen katanların sayısı 54 (%65.1); 
Aşının brusellozu koruduğunu düşünenlerin 
sayısı 68 (%89.1); Hayvanlara sadece kendileri 
bakanların sayısı 82 (%98.8); Hayvanlara ev 
halkı dışında birinin bakması sayısı 2(%2.4) 
olarak bulunmuştur. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Halk sağlığı açısından dünya genelinde 
önemli olan Brusellozis, Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından ihmal edilmiş bir zoonoz olarak 
kabul edilmektedir (11,12). Bruselloz özellikle 
ülkemizde hayvancılığın yaygın olduğu Doğu 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu 
bölgelerinde önemli bir sağlık sorunudur ve 
morbiditesi de oldukça yüksektir. Brusellozis, 
koyun ve sığır gibi evcil hayvanlarda en fazla 
yavru atma, infertilite, ölü doğum ve değişik 
klinik belirtilerle karakterizedir. İnsanlarda 
ciddi enfeksiyonlara neden olmasının yanı sıra, 
hem insan sağlığını hem hayvan sağlığını 
yakından ilgilendiren ve ekonomik kayıplara 
neden olan bulaşıcı bir hastalıktır (2,13). 

Çalışmamızda katılımcıların %43.4’ü 
Brusella hastalığını daha önce duyduklarını 
belirtmişlerdir. Uganda’da yapılan bir 
çalışmada ise katılımcıların %99,3 ü Brusella 
hastalığını duyduğunu belirtirken; İtalya’da 
tüketiciler üzerinde yapılan bir çalışmada 
%74,6 oranında Brusella farkındalığı tesbit 
edilmiş; Kars ilinde üreticiler üzerinde yapılan 
bir çalışmada Brusella farkındalığı oranı %66  
olarak bulunmuştur (14,15,16). Çalışmada 
hastalık hakkındaki bilgi kaynağının %86.7’si 
komşu veya akrabalar olmayıp, profesyonel 
kişiler olduğunu ifade etmişlerdir. Brusella 
hakkında bilginin profesyonel kişilerden 
alındığı görülmektedir fakat diğer çalışmalarla 
kıyaslandığında Brusella hastalığını duyma 
oranı düşüktür. Mesleki toplum örgütlerinin, 
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sağlık personellerinin ve akademik kurumların 
Brusella hakkında toplumu eğitmeleri ve 
danışmanlık hizmeti sunmaları hastalığın 
önlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Çalışmaya katılanların hastalığın 
bulaşma yolları hakkındaki bilgi düzeylerine 
bakıldığında; Brusella hastalığını duyan hayvan 
yetiştiricilerin sayısı %43.4 olup, bu hayvan 
yetiştiricilerinin tümü Brusellanın sadece 
hayvanlarda hastalık yaptığını biliyorken; 
%72.3’ insanda hastalığa neden olduğunu 
bilmiyordur. Yapılan başka çalışmalarda katılan 
bireylerin yarıya yakınının (%41,6) hastalığın 
insanlardaki semptomları, çoğunun (%74,8) ise 
hastalığın insana nasıl bulaşacağını bilmediği 
(17); Lindahl ve arkadaşları yaptıkları 
çalışmada, katılımcıların %4,5’inin en az bir 
semptomu bildiklerini ve katılımcıların 
%80’nin eklem ağrısını, %3,1’inin ateşi 
semptom olarak sayabildiği bildirilmiştir (18). 

Hayvan yetiştiricilerin %77.1’i doğum 
donrası ahır dezenfeksiyonu yaptığı; %49.4 
infertil hayvan bulunduğu; %30.1’inin son bir 
yıl içerisinde yavru attığı; %20.5’inin ise ölü 
doğum yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan başka 
bir çalışmada ise çalışmamızla yakın değerler 
bulunarak, hayvanlarda yavru atma %34 ve ölü 
doğum yapma %31 olarak bulunmuştur (14). 
Yapılan başka bir çalışmada elde edilen verilere 
göre; hayvan yetiştirenlerin %40,7’sinin 
hayvanlarında son bir yıl içerisinde yavru atma 
olduğu, %66,7’si hayvanlarını aşılattığı fakat 
%15,7’sinin hayvanlarını Bruselladan nasıl 
koruyacağını bilmediği ve aynı zamanda 
%30,7’sinin ise hayvanların atıklarını doğru bir 
şekilde imha etmedikleri belirlenmiştir (17). 
Bizim çalışmamızda ise katılımcıların %81.9’u 
aşının koruyuculuğuna inanmamaktadır. 

Katılımcıların %7.2’si Brusella tanısı ve 
tedavisi almıştır. Uganda da yapılan bir 
çalışmada bu oran %59,8 bulunmuştur (15). 
Kars’ta yapılan çalışmada ise katılımcıların 
%5,2’si geçmişte Brusella tanısı aldığını 
belirtmiştir (14). Van ilinde yapılan bir 
çalışmada ise katılımcıların %40,9’nun 

geçmişte Brusella tanısı aldığı tespit edilmiştir 
(19). 

Hayvanlarda atık olması brusellozun 
belirtileri arasındadır. Hayvan yetiştiricilerinin 
atık olması durumunda gerek atık materyalinin 
imha edilmesi, gerekse ortamın dezenfeksiyonu 
açısından bazı önlemler almaları gerekmektedir. 
Ayrıca atık yapan hayvanın bildirimi ve bu 
hayvandan elde edilen ürünün uygun imhası 
brusellozun önlenmesi açısından önemlidir. 
Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre 39 
(%47) kişi atık olunca yetkili bir kişiye haber 
vermektedir; düşük veya ölü doğum yapan 
hayvanın atık gibi şüpheli durumlarında yeterli 
düzeyde bildirim yapılmaması gibi riskli 
tutumlar, bruselloz ile mücadelenin hala istenen 
seviyelere ulaşamadığını göstermektedir. Bu 
bulgulara göre; hayvan yetiştiricilerinin önemli 
bir kısmı, bazı duyarlılıklara sahip olmalarına 
rağmen, azımsanmayacak bir kısmının da bu 
konuda farkındalık düzeyinin düşük olduğu, 
hayvanlarda bruselloz ile mücadele 
yöntemlerine yeterince önem vermedikleri 
görülmektedir. Bununla birlikte, brusellanın 
hayvanların doğum atıklarından veya 
kontamine olmuş eşyalardan bulaşabileceği 
çalışmaya katılan bireyler tarafından 
bilinmemekteydi.  

Bruselloz etkeni içeren çiğ süt ve süt 
ürünlerinden tereyağı, peynir, yoğurt ve 
kremanın tüketilmesiyle insanlara geçer. 
Kaynamış ya da pastörize sütten yapılmış 
tereyağı ve peynirlerde hastalık yapma gücüne 
sahip Bruselloz etkenine rastlanmaz. 
Çalışmamızda katılımcıların %21.7’si peyniri 
çiğ sütten yaptığı; %20.5’inin peyniri taze 
olarak tükettiği; %10.8’inin tereyağı çiğ süt 
kaymağından yaptığı tespit edilmiştir. Kars’ta 
yapılan çalışmada ise çiğ süt ve çiğ sütten 
yapılan ürünlerin tüketimiyle ilgili olarak riskin 
çok daha yüksek olduğu (%84,5) belirlenmiştir 
(14).Van ilinde yapılan benzer bir çalışmada 
katılımcılar tarafından çiğ sütten yapılan peynir 
ve tereyağı gibi ürünlerin %13,6’sının taze 
olarak tüketildiği belirlenmiştir (19). Brusella 
hastalığının bulaşma yollarından birisi infekte 
hayvanın vücut salgıları olmasının yanı sıra; bu 
salgılarla temas eden deri bütünlüğü bozulmuş 
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kişilerin de risk altında olduğu bilinmektedir  
(7).  Bu nedenle hayvanların sütünü sağarken ve 
bakım verirken; her hayvan potansiyel hastalık 
kaynağı olarak görülmeli, bazı kişisel 
koruyucular kullanılmalı ve hijyenik 
uygulamalara daha fazla dikkat edilmelidir.  

Çalışmamıza katılan bireyler 
incelendiğinde; sütü elle sağma, sağım öncesi 
hayvanın memesini temizlememe, hayvanları 
doğurturken eldiven kullanmama gibi riskli 
davranışlara pratikte sıkça rastlanmaktadır. 
Fakat çalışmaya katılan katılımcılardan %51.8’i 
doğum öncesi veya sonrası eldiven kullandığı, 
%95.2’si sağım öncesi ve sonrasında elini 
yıkadığı ve %71.1’i hayvanı sağmadan önce 
memesini yıkadığı tespit edilmiştir. Yapılan 
başka bir çalışmada katılımcılardan hayvanların 
doğumuna yardım edenlerin %35,6’sının 
eldiven kullanmadığını belirlenmiştir (19). 
Kars’ta yapılan çalışmada ise katılımcılardan 
hayvanların doğumuna yardım edenlerin 
%44’nün eldiven kullanmadığı ifade edilmiştir 
(15). 

Çalışmaya katılan hayvan 
yetiştiricilerinin ölü doğum veya düşük sonrası 
veteriner hekime başvurma oranı %92.8; düşük 
ve ölü doğum yapan hayvanın sütünü hemen 
kullanma %10.8 bulunurken katılımcıların 
%98.8’i sürüsüne kendi bakmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerin büyük bir kısmının yok ettiği bu 
hastalık özellikle gelişmekte olan ve gelişmekte 
geri kalmış ülkelerde ciddi sağlık sorunlara ve 
ekonomik kayıplara neden olduğu 
bilinmektedir. Çalışmamızda hayvan 
yetiştiricilerinin veteriner işbirliğinin yüksek 
çıkması sevindirici bir durumken, düşük ve ölü 
doğum sonrası hayvanın haftalarca hatta aylarca 
sütleriyle bakteri çıkarttıkları, Brusellozdan 
dolayı yavru atan ineklerin abort tarihinden 30-
40 gün sonra etkenin kaybolmaya başladığı 
bilinmektedir. Araştırmamız sonucunda hayvan 
yetiştiricilerinin %22.9’unun sürüyü başka 
sürülerle karıştırdığı; %53’ünün sürüye yeni bir 
hayvan alırken diğer hayvanlardan ayrı 
tutmadıkları ve hemen sürüye kattıkları; 
%65.1’inin düşük ve ölü doğum yapan hayvanı 
hemen sürüye kattığı saptanmıştır. Yapılan 
başka bir çalışmada hayvan yetiştiricilerinin 

%91,72’si sürüye yeni bir hayvan alırken diğer 
hayvanlardan ayrı tutmadıkları ve hemen sürüye 
kattıkları saptanmıştır (20). Hayvan 
yetiştiricilerinin sürüye hayvan katarken gerekli 
özeni göstermedikleri belirlenmiştir. 

Brusellanın birincil rezervuarı 
hayvancılıktır. İnsanlarda vakalar, enfeksiyonu 
taşıyan hayvanla direkt temas veya bu 
hayvanlardan elde edilen çiğ süt ve ürünlerinin 
tüketilmesi ile meydana gelmektedir (21,22). 
Bruselloz açısından riski yüksek olan hayvan 
besicilerinin infeksiyonun bulaşma şekli, 
belirtileri ve korunma yolları konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmamaları sorunun önemini 
artırmaktadır. Sadece hayvan yetiştiren kesim 
değil, bu hayvanlardan elde edilen ürünleri 
tüketenler de bruselloz açısından risk altındadır. 
Bu nedenle kırsal kesimde yaşayan halk 
bilinçlendirilmeli, çiğ sütten peynir ve yağ 
yapımı önlenmelidir. Yapılan peynirlerin de 
salamurada en az 2-4 ay bekletildikten sonra 
tüketilmesi gerektiği halka anlatılmalıdır.  

Ahır dezenfeksiyonu yapmak, atık 
materyallerin sürüden uzak tutulması ve gerekli 
şekilde imha edilmesi hastalığın yayılmasının 
önlenmesinde önemlidir. Hayvan sağımı yapan 
kişilerin hayvanlar arası geçişlerde ellerini 
dezenfektanlarla yıkaması, sağım makinalarıyla 
yapılan her sağım sonrası başlıkların 
değiştirilmesi hastalıkla mücadelede köy 
halkıyla birlikte mücadele edilmesi ve şüpheli 
hayvanın sürüden ayrılarak süt ve süt 
ürünlerinin tüketilmemesi konusunda gerekli 
özenin gösterilmesi ile salgının önüne 
geçilebilir. 

Çalışma bulgularına bakıldığında 
örneklem kapsamına alınan bireylerin sadece 
%24,1’i bruselloz hakkında daha önce bilgi 
aldığını ifade etmiştir. Oysa bruselloz hakkında 
basit eğitimlerle hastalık ve ekonomik kayıplar 
önlenebilir. Çalışmamız sırasında katılımcıların 
tamamı Brusella hakkında bilgi edinmek 
istediklerini belirtmiş olup bizler de bu çalışma 
sırasında tüm katılımcılara ve ulaşabildiğimiz 
köy ve mahalle halkına Brusella hastalığının 
belirti, bulaş ve korunma yollarıyla ilgili sözlü 
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olarak bilgilendirmelerde bulunduk. Hastalıkla 
mücadele de ilgili meslek kuruluşları işbirliği 
içerisinde olup, salgına karşı ortak ulusal 
mücadele programı geliştirilmelidir. 
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Abstract 

Pathogens have been a serious threat to human life for many years. In this study, a microfluidic system was developed for 
the early detection of E. coli in potable water sources. A microfluidic chip consisting of a simple rectangular 
polydimethylsiloxane (PDMS) microchannel and gold microelectrodes was fabricated. Capacitance measurements were 
made with an LCR meter. The sensitivity of the system was investigated for polystyrene micro beads with a diameter of 2 
µm. Finally, capacitive detection of a single E. coli from potable water was performed. 

 
Keywords: Bacterium, Capacitive detection, E.coli, Microfluidics 

 

İçme Suyunda Kapasitif Bakteri Tespiti 
 

Özet 

Patojenler, yıllardır insan hayatını tehlikeye atan ciddi bir tehdit kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, içme suyu 
kaynaklarında bulunabilen E. coli’nin erken tespitine yönelik mikro akışkan bir sistem geliştirilmiştir. 
Polidimetilsiloksan’dan (PDMS) elde edilen basit bir dikdörtgen mikro kanal ve altın mikro elektrotlardan oluşan bir mikro 
akışkan çip üretilmiştir. Kapasitans ölçümleri, LCR metre cihazı ile yapıldı. Sistemin hassasiyeti 2 µm çapındaki polistiren 
mikro küreler kullanılarak incelendi. Son olarak, içme suyundan tek bir E.coli’nin kapasitif tespiti gerçekleştirildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Bakteri, E. coli, Kapasitif tespit, Mikro akışkan 

 

1. Giriş 

Günümüzde sağlık teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte hastalıkların daha düşük maliyetle ve daha kısa 
sürede tespit edilmesinde biyosensörler çok önemli bir 
yere sahiptir. Genel anlamda biyosensörler, biyoloji, 
fizik, kimya, biyokimya, malzeme bilimi ve mühendislik 
gibi pek çok bilim alanının bilgi birikiminden çok-
disiplinli bir anlayış çerçevesinden yararlanılarak ve 
biyolojik moleküllerin veya sistemlerin seçimlilik 
özellikleri ile modern elektronik tekniklerin işlem 
yeteneğinin birleştirilmesiyle geliştirilen biyoalgılayıcı 
cihazlar olarak tanımlanabilirler. Biyosensörler, biyolojik 
yapıları algılayan sensörler veya reseptör birimi 
biyomoleküler yapıda olan sensörlerdir [1]. 

Mikro akışkan sistemler; mühendislik, fizik, kimya, 
biyokimya, nanoteknoloji ve biyoteknolojiyi içeren 
multidisipliner bir alandır [2, 3]. Mikro akışkanlar, 
femtolitre gibi çok düşük miktarlardaki akışkanların 
manipülasyonuna olanak sağlamaktadır. Mikro akışkan 
tek hücre analiz sistemleri tek hücrenin sayımı, 

ayırılması, sınıflandırılması, karakterize edilmesi ve 
tanımlanması gibi teknolojik çözümler sunmaktadır [4, 
5]. Bir mikro-empedans akış sitometrisinde ilk tek hücre 
empedans ölçümü Ayliffe ve arkadaşları tarafından 
gerçekleştirilmiştir [6]. 

Patojenler, milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atan 
ciddi bir tehdit kaynağı olmuştur. Son zamanlarda, bu 
durum ileri tıbbi tekniklerle biraz daha parlak olmasına 
rağmen, patojenik hastalıklar halen gelişmiş ülkelerde 
bile binlerce ölüme neden olmaktadır. Buda, içme 
suyunda bulunabilen bakterilerin tespitinin önemini 
artırmaktadır. Patojenleri tespit etmek için geliştirilmiş 
farklı yöntemler vardır [1, 7]. Bu çalışmada, basit bir 
dikdörtgen mikro kanal elektrot üzerine cıvata ve 
somunlarla sıkıştırılarak entegre edilmiştir. Ölçüm 
sisteminde özel elektronik devreler yerine daha kolay 
standart bir cihaz olan LCR metre kullanıldı. LCR 
metrenin kullanımı ve veri toplama etkinliği için özel 
olarak hazırlanan LabVIEW (National Instruments) kodu 
kullanıldı. Aynı zamanda mikroorganizmaların elektrotlar 
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üzerinden geçerken oluşturdukları kapasitans sinyalleri 
mikroskop kamerası ile kontrol edilerek kaydedildi.  

2. Materyal ve Yöntem 

2.1 Mikro akışkan çip fabrikasyonu 

Fabrikasyon süreci UNAM’da (Ulusal Nanoteknoloji 
Araştırma Merkezi), 100 sınıf temiz oda bölümünde 
yapıldı. Sensör ve elektrot fabrikasyonu için klasik mikro 
fabrikasyon teknikleri kullanıldı [8]. Eş düzlemsel mikro 
elektrotlarının fabrikasyon süreci Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. Sensör ve Elektrot Üretim Süreci 
 

Sensör ve elektrotların fabrikasyonu için alttaş olarak 
mikroskop lamı kullanıldı. Elektrotların büyütülmesinde 
ısısal buharlaştırma (VAKSİS, PVD 3S Thermal) cihazı 
kullanıldı. Metallerin çoğu, oksit oluşumuna negatif serbest 
enerji göstererek, oksijenle reaksiyona girerken, altın pozitif 
enerjiye sahiptir ve havaya maruz kaldığı zaman 
oksitlenmez. Aynı zamanda yüksek iletkenliğe sahip 
olduğundan dolayı elektrot malzemesi olarak altın 
kullanılmıştır. Altının cama daha iyi yapışabilmesi için cam 

alttaş yüzeyi krom ile kaplanmıştır. Krom ve altın sırası ile 
20 nm ve 40 nm kalınlığında kaplanmıştır. 

Mikro kanal üretimi için Polidimetilsiloksan (PDMS) 
kullanıldı. PDMS, 10/1 oranında sırası ile 
Polidimetilsiloksan ve silikon elastomer kimyasalları hava 
baloncukları oluşuncaya kadar iyice karıştırılır. Sonrasında 
vakum sisteminde bekletilerek gazı giderilir. Hava 
baloncuklarından arındırılan PDMS alüminyum pan 
içerisinde kalıbın üzerine dökülerek 100 °C’deki sıcak 
plaka üzerinde 4 saat bekletilerek kalıptan sökülür. PDMS 
mikro kanal ve mikro elektrot entegrasyonu CO2 lazer 
(Epilog Xing) ile kesilen iki Plexiglas tabası arasında cıvata 
ve somunlarla sandviç haline getirilerek elde edilir. 
Plexiglas, özellikle yumuşak PDMS in üzerindeki gerilimin 
kanal yapısını bozması ya da kapatması gibi problemler göz 
önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Şekil 2’de mikro 
akışkan çip detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Mikro akışkan çip görüntüsü 
 
2.2 Ölçüm sistemi 

Kapasitans ve empedans ölçümleri için Agilent E4980A 
LCR metre cihazı kullanıldı. LCR metrenin kullanımı ve 
veri toplama etkinliği için LabVIEW kodu yazıldı. LCR 
metre ile BNC konektörüne tek taraftan bağlanan RG56 eş 
eksenli kablolardan yapılmış problar kullanılarak ölçüm 
alınmıştır. Şekil 3’de ölçüm sistemi düzeneğinin şeması 
gösterilmiştir. 

Elektrotların karakterizasyonu ve ölçüm sisteminin 
hassasiyetini artırmak için 2 µm çapındaki polistiren mikro 
küre kullanılmıştır. 2 µm çapındaki polistiren mikro 
kürelerin taramalı elektron mikroskobunda (SEM) çekilmiş 
görüntüsü Şekil 4’de gösterilmiştir. 

Polistiren mikro küreler içerisinde 0.2 M NaCI su 
çözeltisi bulunan vial içerisine konulur ve vial basınç 
pompasına bağlanır. Kanal ile çözelti arasındaki iletişim 
tubings ve metal şırınga bağlantı parçaları ile yapılır. Tüm 
düzenek LCR metre üzerinde bulunan topraklama çıkışı 
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kullanılarak topraklanır. 
 

 
 

Şekil 3. Ölçüm Sistemi Düzeneği 
 

Empedans verisi kaydedilirken elektrotlardan geçen 
mikro küreler mikroskop kamerasından incelenir. 
Böylelikle elektrotlardan geçen bir mikro kürenin etkisi 
empedans grafiğinden gözlemlenir. Aynı şekilde 
mikroorganizmalar da 0.2 M NaCI su çözeltisine eklenerek 
mikro kanala gönderilir ve kapasitans verisi kaydedilirken 
elektrotlar üzerinden geçişleri mikroskop kamerasından 
incelenir. 
 

 
 

Şekil 4. 2 µm çapındaki polistiren mikro kürelerin SEM 
görüntüsü 

 
3. Sonuçlar 

Mikro akışkan sistemin hassasiyetini geliştirmek için 
bakteri tespiti deneylerinden önce 2 µm çapındaki polistiren 
(PS) mikro küreler kullanıldı. Maxwell mixture teorisine 
göre empedans değişimi, elektro aktif bölgede yer 
değiştiren parçacığın hacmi ile orantılıdır [9]. Elektrik 

alanını daha dar bir bölgeye sınırlamak ve parçacığın 
elektrik alanının yoğun olduğu noktalardan geçmesini 
sağlamak için elektrot ve kanal boyutunu azaltmak 
gerekmektedir. Bu yüzden mikro akışkan çip, elektrot 
genişliği ve elektrotlar arası mesafe 5 µm olan sensör 
üzerine kanal yüksekliği 10 µm ve kanal genişliği 30 µm 
olan mikro kanal bağlanarak elde edilmiştir. Şekil 5. 2 µm 
çapındaki polistiren mikro kürelere ait empedans sinyalini 
göstermektedir. Buradaki her bir pik mikro elektrot 
üzerinden geçen bir mikro küreyi temsil etmektedir. 
 

 
Şekil 5. 2 µm çapındaki polistiren mikro kürelere ait empedans 

sinyali 
 

Mikro akışkan sistemlerde impedimetrik parçacık 
tespitinde çoğunlukla lock-in amplifier ve özel elektronik 
devreler kullanılmıştır [10, 11]. Tek hücre analizlerinde 
impedimetrik algılama için standart cihazların kullanıldığı 
çalışma sayısı oldukça azdır [6, 12]. Bu çalışmada 
parçacık/bakteri tespiti için kullanılan LCR metre cihazının 
dezavantajı, örnekleme hızının lock-in amplifier 
sistemlerine göre sınırlı olmasıdır. Ancak LCR metre özel 
bir elektronik devre gerektirmez ve sinyali fiziksel olarak 
karşılık gelen birimler halinde verir. Bu sayede parçacığın 
hem impedimetrik hem de kapasitif ölçümüne olanak 
sağlar. E. coli ve 2 µm çapındaki mikro küreler ayrı ayrı 
mikro akışkan çipe gönderilerek kapasitans verileri 
kaydedilir. Kapasitans verileri Şekil 6’da gösterilmektedir. 
Sonuçlar empedans pikleri yerine kapasitans dipleri 
olduğunu göstermektedir. Bu, parçacıkların bloke edilmiş 
elektrik alan hatları ile açıklanabilir. Yüksek bir dielektrik 
geçirgenlik taşıyıcı çözeltisi, düşük bir dielektrik 
geçirgenlik boşluğu ile değiştirilir. Buda kapasitans 
değerinin azalmasına neden olur. 

Bu çalışmada, altın mikro elektrot üzerine basit bir 
dikdörtgen PDMS mikro kanal sıkıştırılarak elde edilen 
mikro akışkan çip ile E. coli’nin doğrudan kapasitif tespiti 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile bakteri tespiti için basit 
ve uygun maliyetli bir yöntem sunulmuştur. Böylece bu 
çalışmada, Erdemli içme ve kullanma suyu kaynaklarının 
mikrobiyolojik analizlerinin hızlı ve erken tespitine olanak 
sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. 
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Şekil 6. E. coli veya 2 µm PS mikro küre ilave edilen çözeltilerin 
kapasitans sinyali a) E. coli, b) 2 µm PS mikro küre 
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Abstract 

Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) is widely grown in Mersin due to the availability of suitable climatic 
conditions for getting higher yield and good fruit quality in greenhouse and in open field. Virus diseases can cause 
significant damage in strawberry, but there is lack of knowledge on status of virus infections in strawberry growing 
areas in Mersin. During surveys in 2014-2015, virus-like symptoms such as severe yellowing and stunting, small leaves, 
chlorotic or necrotic leaf spot, crinkling, vein yellowing, deformation of the leaves and flowers and purple or red 
coloration of older leaves were observed in strawberry plants. Greening of petals and developing of leaves from 
strawberry fruits were also observed on some plants. Aphids, Frankliniella occidentalis, Tetranychus spp., Thrips spp., 
and their damaged were mainly observed on plants growing open field conditions at the beginning of summer period. 
Total of 63 plant samples were randomly collected from strawberry plantations in Erdemli and Silifke in 2015. The 
presence of Arabis mosaic nepovirus (ArMV), Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) and Raspberry ringspot virus 
(RpRSV) in leaf samples were detected by biological indexing (sap transmission) and Double-antibody sandwich 
enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) methods. Sap was inoculated on Cucumis sativus, Nicotiana 
benthamiana, N. glutinosa, Phaseolus vulgaris and Vigna unguiculata. According to results of study, only ToRSV was 
detected in strawberry plants collected from field conditions by the rate of 12/63. Due to the economic importance of 
the crop, further studies are necessary to investigate the distribution and natural transmission of the main virus and also 
phytoplasma diseases in strawberry plantations in Mersin-Turkey. 

	
Keywords:	Biological indexing, nepovirus, phytoplasma, strawberry, vector, virus 
 

1. Introduction 

Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) production 
increases year by year in the world and also in Turkey 
due to the health and nutrient importance and economical 
benefit. Strawberry is the most important soft fruit grown 
in Turkey. Strawberry is commercially produced in 
Mediterranean, Aegean and Marmara Regions of Turkey. 
Mersin is the main province for strawberry production in 
the Mediterranean Region, due to the availability of 
suitable climatic conditions for getting higher yield and 
good fruit quality in greenhouse and in open field [1].  

Turkey became one of the major strawberry producers' 
in the world in recent years [2]. Strawberry production is 
375,800 tones in Turkey in 2016 [3], [4]. There are a 
number of viral diseases of strawberry in the nepovirus 
group. Viral diseases and some pests may cause drastic 
changes in infected strawberry plants such as reducing 
fruit yields.  Many viruses including Strawberry latent 
ring spot virus (SLRV), Arabis mosaic virus (ArMV) ,  
Tomato ringspot virus (ToRSV),  and phytoplasmas are 
known to be important in strawbery crop [5], [6]. 
Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) was 

known to be a common pest in strawberry in Adana ve 
Mersin [7], and Aydın [8] provinces of Turkey. Virus 
diseases can cause significant damage in strawberry, but 
there is lack of knowledge on status of virus infections 
and pests in strawberry growing areas in Mersin. 
 
2. Materials and Methods 

Suspected strawberry plants in fields in Mersin were 
inspected for presence of the main pests and virus diseases 
during surveys in 2014-2015. Plant samples were collected 
and investigated for presence of Arabis mosaic nepovirus 
(ArMV), Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) and 
Raspberry ringspot virus (RpRSV) by Double-antibody 
sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-
ELISA) [9].  Suspected leaf samples were also detected by 
biological indexing (sap transmission) were inoculated on 
Cucumis sativus, Nicotiana benthamiana, N. glutinosa, 
Phaseolus vulgaris and Vigna unguiculata.test plant  and 
grown in an insect-proof room with controlled conditions at 
16-8 (light:dark) photoperiod and 24°C ±2 for symptom 
observation. 
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 3. Results and Discussions 

Virus-like symptoms such as severe yellowing and 
stunting, small leaves, chlorotic or necrotic leaf spot, 
crinkling, vein yellowing, deformation of the leaves and 
flowers and purple or red coloration of older leaves were 
observed in strawberry plants). Greening of petals and 
developing of leaves from strawberry fruits were also 
observed on some plants (Figure.1). Aphids, 
Frankliniella occidentalis, Tetranychus spp., Thrips spp., 
and their damaged were mainly observed on plants 
growing open field conditions at the beginning of 
summer period.  Frankliniella occidentalis was reported 
to be common pest in strawberry in Aydın in 2011-2012 
[8]. Some insect species including Cercopidae and 
Cicadellidae and snail were also observed on plants in 
some plantations in Mersin (Figure 2 and Figure 3). 

Total of 63 plant samples were randomly collected 
from strawberry plantations in Erdemli and Silifke in 
2015. The presence of Arabis mosaic nepovirus (ArMV), 
Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) and Raspberry 
ringspot virus (RpRSV) in leaf samples were detected by 
biological indexing (sap transmission) and Double-
antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay 

(DAS-ELISA) methods. Suspected sap samples were 
inoculated on Cucumis sativus, Nicotiana benthamiana, 
N. glutinosa, Phaseolus vulgaris and Vigna unguiculata. 
According to results of study, only ToRSV was detected 
in strawberry plants collected from field conditions by the 
rate of 12/63. Strawberry crinkle virus (SCV) in 10 
samples, Strawberry mottle virus (SMoV) in 4 samples 
and  Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV) were 
reported to be present at the total of 221 plant samples  in 
Aegean Region 2008 and 2009 [10]. At least four 
pathogens (including Arabis mosaic virus, Raspberry 
ringspot virus, Tomato black ring virus and Strawberry 
latent ringspot virus) from nepovirus group affect 
strawberry [11]. Strawberry plants infected with 
phytoplasmas are known to exhibit different types of 
symptoms such as green petals, flower phyllody and early 
leaf reddening. These kinds of symptoms were observed 
on a few numbers of plants in strawberry plantations in 
Mersin (Figure 1). Most of the pathogens including 
viruses transmitted by vectors do not able to cause 
symptoms on strawberry. New investigations are 
necessary to clear the present status of vector 
transmissible diseases caused by viruses and/or 
phytoplasmas in strawberry growing areas in the region.  
 

	

 
Figure 1. Healthy strawberry plants and plantation(on top) and suspected plants with virus-like and phytoplasma-like symptoms (on 

bottom)  in production areas in Mersin 
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Figure 2. Some pests, Cicadellidae and Cercopidae spp. feeding on strawberry plants 

 
 

 
Figure 3. Snail and their damages on strawberry plants in Mersin (↘)	

 
 

 

3. Conclusions 
Due to the economic importance of the crop, further 

studies are necessary to investigate the distribution and 
natural transmission of the main virus and also phytoplasma 
diseases in strawberry plantations in Mersin-Turkey. 
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Abstract 

This presented study was conducted to determine main plant protection problems and the status of tomato production in 
greenhouses with using of GAPs in Mersin. During surveys, inspections, symptom observations sampling of plant and 
pests and face-to-face questionnaire survey were made to determinate of status GAPs in tomato production and also find 
out the main diseases and pests in 2013-2016. According to results of the study, GAPs in tomato production was mainly 
concentrated in Tarsus and Erdemli districts in Mersin. According to face-to-face survey in 2016, all the producers were 
observed to use yellow sticky traps for monitoring the main insects and bumblebees for increasing yield of crop in 
greenhouses in GAPs tomato production systems in Mersin. The main part of the growers (91.6%) that using GAPs 
have been produced tomato in their own greenhouses on their own lands. Mainly, tomato production was made and 3 
varieties which were resistant for Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) and Tomato mosaic virus (ToMV) infections 
were preferred to grow in greenhouses with GAPs. Affected plants by diseases or pests were reported to eradicate as 
possible as early. Coco peat (75%), perlite (12.5%) and rock wool (12.5%) were determined as three major common 
materials used in tomato cultivation by using GAPs. Good agricultural practices (GAP) have a positive impact on the 
development of tomato production in Mersin. In recent years, the increasing in the number of tomato growers applying 
GAPs has been significantly continued in Mersin province of Eastern Mediterranean Region of Turkey. 
	
Keywords:	Good Agricultural Practices (GAPs), T-GAP, Tomato, Greenhouse, Vector, Virus	

 
 

1. Introduction 

Tomato is one of the most important greenhouse crops 
particularly because it can be grown round the year. 
Disease management is an essential component of the 
commercial farming. Scientists changed the strategy from 
‘pest control’ to ‘pest management’. Good agricultural 
practices (GAPs) are one of the main effective strategies 
to ensure the major safety elements in sustainable 
agricultural production in the World. The basic of GAPs 
is the integration of new agricultural production systems 
to produce commercial crops. The agricultural production 
system by GAPs focuses more on the prevention of pests 
and disease outbreaks rather than managing them after 
they occur. The GAP applies recommendations and 
available knowledge to address environmental, economic 
and social sustainability for on-farm production and post-
production processes [1].  

Tomato is the main crop growing in greenhouse in 
Mersin province of Turkey. The main aims of this study 
was determinate the present status of tomatoes production 
in greenhouse with GAPs (T-GAPs) in Mersin. Food 
safety is important for everyone. It is the goal of the entire 
tomato industry to enhance the safety of tomatoes to the 
consuming public by the implementation of safer 
production, handling, and packing practices that will 
prevent or minimize contamination and will provide the 
necessary education and training on food safety practices 

for all levels of the industry [2]. The good agricultural 
practices, one of the most important approaches, were 
developed to provide sustainability in agricultural 
production. GAPs have come to agenda in 2000’s with a 
demand coming from Europe in Turkey [3]. The rule of 
good agricultural practices (GAPs) in Turkey was first 
published in 2004 and was regulated again in subsequent 
years [4].  

 
2. Materials and Methods 

During surveys, inspections, symptom observations 
sampling of plant and pests and face-to-face questionnaire 
survey were made to determinate of status GAPs in tomato 
production and also find out the main diseases and pests in 
2013-2016. Data collection was made by directly interview 
with breeder in the farm. A total of 12 producers recorded 
the data according to total of 56 survey questions on the 
questionnaire form during face-to-face questionnaire 
survey.  

3. Results and Discussions 

According to results of the study, GAPs in tomato 
production (T-GAP) was found to be mainly concentrated 
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in Tarsus and Erdemli districts in Mersin. According to 
face-to-face survey in 2016, the groups for ages of growers 
mainly ranged between 41-50 and 31-40 years (Table 1). 

Table 1. Personal characteristics of the participants and general 
status of greenhouses 
Property  
 

Value  
 

Number Ratio 
(%) 

 
 
Age 

< 20  0 0.0 
21-30 1 8.3 
31-40 3 25.0 
41-50 8 66.6 
51-60 0 0.0 
> 61  0 0.0 

Gender  
 

Male  11 91.6 
Female  1 8.3 

 
 
Education level 
 

<primary school 0 0.0 
Primary school 0 0.0 
High school 1 8.3 
Bachelor’s degree 10 83.3 
Master’s degree 1 8.3 
Doctorate degree  0 0.0 

Work experience  
in T-GAP (years) 

< 5  2 16.6 
6-10 6 50.0 
> 10  4 33.3 

Stracture  
of greenhouse 

Galvanized steel 12 100.0 
Aluminum 0 0.0 
Other (plastic, wood) 0 0.0 

Covering material  
of greenhouse 

Plastic 12 100.0 
Glass 0 0.0 

Production 
material 

Certified Seed 1 8.3 
Certified Seedling 11 91.6 

Land owner Owner 11 91.6 
Rent 1 8.3 

GAP training At least 1 time 12 100.0 
Never 0 0.0 

    

 
T-GAP has been implemented by young and educated 

growers in Mersin-Turkey in recent years. Modern 
greenhouse constructions and growing techniques have also 
began to be developed by beginning to  use new production 
systems such as GAPs in Turkey (Table 1). All of the 
growers reported that they only produced tomato crop since 
beginning to use GAPs in greenhouses. This situation has 
provided the acquisition of experience and expertise in the 
tomato production with GAP system (T-GAP) to the 
growers. 

All the producers were determined to use yellow sticky 
traps for monitoring the main insects and bumblebees for 
increasing yield of crop in greenhouses in GAPs tomato 
production systems in Mersin (Figure 1). Coco peat (75%), 
perlite (12.5%) and rock wool (12.5%) were determined as 
three major common materials used in tomato cultivation 
by using GAPs (Figure 2). The main part of the growers 
(91.6%) that using GAPs have been produced tomato in 
their own greenhouses on their own lands (Figure 3). Drip 
irrigation system was applied to all of the inspected 
greenhouses and deep well water has been used as a water 
source in tomato production by GAP (T-GAP) (Figure 4). 
Mainly, tomato production was made and 3 varieties which 
were resistant for Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 
and Tomato mosaic virus (ToMV) infections were preferred 
to grow in greenhouses with GAPs. Seedlings were mainly 
obtained from commercial companies (91.6%). Affected 
plants by diseases or pests were reported to eradicate as 
possible as early stages in vegetation period.  

   
 

 

 

  
Figure 1. Tomatoes production in greenhouse with GAPs (T-GAPs) in Mersin 
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Figure 2. Main growing materials in T-GAP system in 
Mersin  
 

 Figure 3. Land ownership in T-GAP system in Mersin  

 

Figure 4. Irrıgation system in T-GAP in Mersin  

 

3. Conclusions 

Good agricultural practices (GAP) have a positive impact 
on the development of tomato production in Mersin. In 
recent years, the increasing in the number of tomato 
growers applying GAPs has been significantly continued in 

Mersin province of Eastern Mediterranean Region of 
Turkey. Technological   developments   in   agricultural   
sector   yield   better   management practices for , 
horticulture applications, and crop protection such as 
controling pests and diseases. 
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Growing Materials

Coco peat 75% Perlite 12,5% Rock wool (RW) 12,5

Land ownership

Own land 87,5% Leased land 12,5%

Drip 
irrigation 
100%

Irrigation System
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Abstract 

In this study, a theoretical solar chimney system suitable for four-apartment houses in a 2-storey building was designed 
considering the climatic conditions of the Erdemli region and the duration of sunshine. The necessary calculations have been 
made to meet daily, monthly and yearly energy needs by considering the theoretical study. It has been seen that the solar 
chimney system  is a sufficient system for the Erdemli region to fulfill the required energy demand for both climatic 
conditions and sunshine duration. When the results are interpreted, it is seen that the solar power generation power is directly 
connected to the region and solar data, the chimney height and the solar energy collection plant size. 

Keywords: Solar chimney, Solar energy,  Renewable energy 

Erdemli İlçesinde 2 Katlı 4 Daireli Bir Yapının Enerji İhtiyacının Karşılanması İçin 
Güneş Bacası Tasarımı 

Özet 

Bu çalışmada Erdemli yöresine ait iklim koşulları ve güneşlenme süresi göz önüne alınarak 2 katlı dört daireli bir yapı 
için uygun teorik bir güneş bacası sistemi tasarlanmıştır. Teorik çalışma göz önüne alınarak günlük, aylık ve yıllık 
enerji ihtiyacı karşılanmak için istenilen hesaplamalar yapılmıştır. Güneş bacasının, Erdemli bölgesi için gerek iklim 
koşulları, gerek güneşlenme süresi bakımından istenilen enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli bir sistem olduğu 
görülmüştür. Sonuçlar yorumlandığında güneş bacası elektrik üretim gücünün direkt olarak bölge ve güneş verilerine, 
baca yüksekliğine ve toplayıcı sera büyüklüğüne bağlı olduğu görülmüştür.	

Anahtar Kelimeler: Güneş bacası, Güneş enerjisi, Yenilenebilir enerji 

1. Giriş

Bilindiği üzere Güneş dünyamızın en büyük enerji
kaynağıdır. Güneş’in en önemli görevlerinden biri de 
Dünyamızı ısıtmaktır. Otomobillerin hareket edebilmesi, 
binalarımızın ısıtılması, fabrikaların çalışması, elektronik 
aletlerin kullanılabilmesi ve günlük işlerimizin neredeyse 
hepsi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Günümüzde bu 
enerji ihtiyacını karşılamak için petrol ve türevleri 
kullanılmaktadır. Bu tür yakıtlar fosil yakıtlar olarak 
bilinmektedir.   Ama fosil enerji kaynaklarının özellikle 
çevresel olmak üzere birçok olumsuz etkisi vardır. Sanayi 
devriminden günümüze kadar devam eden fosil yakıt 
kullanımı, içinde yaşadığımız Dünya’nın giderek 
kirlenmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda küresel 
ısınma ve iklim değişikliği gibi doğanın dengesini bozan 
birçok problem oluşmaktadır. Giderek artan yenilenebilir 

enerji ihtiyacı olayı farklı bir boyuta	 taşımıştır. Bilim 
insanları Güneşin sahip olduğu sonsuz enerjiden	
yararlanmak istemişlerdir ve bunun sonucunda kendi 
teknolojilerini geliştirmişlerdir. Güneş enerjisi sistemleri 
çevreye zararlı gazlar vermeyen, sonsuz bir enerji 
türüdür. Çevreye zarar vermeyen, verimliliği artıran 
sonsuz ve çok ucuz bir enerji kaynağı olduğu için güneş 
enerjisinin kullanımı her geçen gün daha çok 
yaygınlaşmaktadır [1]. 

2. Güneş Enerjisi
Güneş, fosil nükleer yakıtlar dışında kullanılan diğer

tüm yakıtların ana kaynağıdır. Çapı yaklaşık 1,4 milyon 
km olan ve dünyamızdan 150 milyon km uzaklıkta 
bulunan güneş, iç çevresinde çok yoğun gazlar 
bulundurmaktadır. Güneşin merkezindeki sıcaklık 
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milyonlarca derece olmasına rağmen yayımlanan ışınımın 
spektrumunu belirleyen yüzey tabakasının (fotosel) 
sıcaklığı 6000 °K dir. Enerji taşıyan birimler olan 
“fotonlar”, spektrumun görünür bölgesinin kırmızı 
yanında daha küçük enerji, mavi-mor yanında daha 
büyük enerji taşırlar. Dünyamıza güneşten gelen ve 
spektrumun kırmızının ötesinde kalan kızıl-ötesi ve 
morun ötesinde kalan mor ötesi bölgelerinde bulunan 
ışınımın toplam enerjiye önemli bir katkısı vardır. 
Güneşin bir saniyede güneş sistemine verdiği enerji, çok 
büyük olmasına karşın, yerküre atmosferinin dışına 
ulaşan tutar yalnızca küçük bir bölümüdür. Bunun nedeni 
de ışığın hava kürede aldığı yolun uzunluğudur [1]. 

		2.1 Güneş Enerjisinin Avantajları 

• Güneş yenilenebilir sonsuz bir enerjiye sahiptir.
• Güneş enerjisi, saf bir enerji türüdür. İçinde doğaya

zarar veren ( Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt
gibi) zararlı maddeler yoktur.

• Güneş, dünya üzerindeki bütün ülkelerin
yararlanabileceği büyüklükte bir enerji kaynağına
sahiptir. Güneş sayesinde ülkelerin enerji bakımından
fosil kaynaklara olan bağımlılıkları ortadan
kalkacaktır.

• Güneş enerjisini hiçbir ulaştırma maliyeti olmadan
istediğiniz yerde elde edebilirsiniz.

• Güneşlenme süresi az veya çok olan yerler de verim
farkı olmakla birlikte dağların tepelerinde vadiler ya
da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkün
olmaktadır [1].

  2.2 Güneş Enerjisinin Dezavantajları 

• Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir.
İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunmayabilir.

• Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması
gereken düzeneklerin maliyetleri bugünkü teknolojik
aşamada hali hazırda fazla yüksektir.

• Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı
değildir ve kontrol edilemez.

• Birçok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi
arasındaki zaman farkı ile karşılaşılmaktadır.

• Güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin yoğun
olduğu zamanlarda kullanılmak üzere depolanmasını
gerektirir. Enerji depolaması ise birçok sorun
yaratmaktadır.

3. Güneş Bacası
Güneş bacası, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde

etmek için geliştirilen ısıl bir sistemdir. Diğer ısıl 
sistemlere nazaran oldukça farklı bir çalışma prensibine 
sahiptir. Bu sistemde üç temel fiziksel prensip, sera 
etkisi, baca çekişi ve kinetik enerjiye dönüşüm söz 
konusudur. Dairesel cam kollektör altında bulunan hava, 

kollektör yüzeyine gelen güneş ışınımı sayesinde ısınır. 
Isınan bu hava ve dış ortamdaki soğuk hava arasında 
oluşan yoğunluk farkından dolayı, hava, kollektörün 
merkezine doğru yatay olarak taşınır. Kollektör 
merkezinde bulunan dikey baca ise çekişi hızlandırır ve 
hava, üst ucu açık olan baca tarafından dış ortama atılır. 
Hızı artarak bacaya yönelen hava, bacanın giriş 
bölgesinde bulunan türbin ve buna bağlı olan jeneratörü 
döndürmek suretiyle elektrik enerjisi elde edilmiş olur. 
Bu çevrim güneş ışınımı ne kadar büyükse o kadar hızlı 
bir şekilde gerçekleşir. Baca aynı zamanda kollektör 
altındaki havayı emdiği için, açık bulunan kollektör 
yanlarından tekrar hava girer. Böylece sürekli bir çalışma 
sağlanmış olur [2].	 Şekil-1’de kurulu bir güneş bacası 
sistemi görülmektedir. 

Şekil 1.  Hindistan’da kurulan bir güneş bacası 

3.1 Güneş Bacası Avantajları 

• Güneş ışınımı cam yüzeye yoğun olarak gelmediği
için, kapalı havalarda dahi difüz ışınımdan
faydalanılabilir.

• Kollektör altındaki zemine döşenecek su hortumları
ile ucuz ve kolay ısı enerjisi depolanabilir.

• Güneş bacası sistemleri diğer sistemlere göre daha
güvenilir sistemlerdir.

• Yapımı karmaşık olmayıp kolay bulunan malzemeler
ile inşa edilebilir.

• Güneş bacaları hem gece hem de gündüz elektrik
üretebilir.

• İleri teknoloji gerektirmez. Diğer enerji sistemlerine
nazaran kullanım ömrü daha fazladır.

3.2 Güneş Bacası Dezavantajları 

• Üretilecek enerjiyi arttırmak için çok büyük çaplı bir
sera imal edilmesi gerektiğinden bu da yapım
maliyetini arttırmaktadır.

• Enerji kapasitesini arttırmak için baca yüksekliğinin
çok fazla olması gerekeceğinden çok uzun bir bacanın
sabitlenmesi ve yandan gelen rüzgar kuvvetlerine
karşı koyabilmesi için sağlam bir konstrüksiyon
ihtiyaç vardır.
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• Baca yüksekliği arttıkça hava taşıtları için risk
oluşturmaktadır. 

• Mevsimlere ve gündüz-gece farkına göre santral
enerji üretim kapasitesinde değişmeler olacaktır.

• Kollektör yüzeyinin tozlanması verimi azaltacaktır.

4.Güneş Bacası Temel Bileşenleri

4.1 Kollektör 

Güneş bacasının en önemli bileşenini oluşturan 
kolektör, güneşten gelen ışınları ortamdaki havaya 
aktarır. Yüzeyi cam veya geçirgenliği yüksek bir şeffaf 
malzeme olabilir. Kolektörün yüksekliği uç kısımlarda az 
bacaya doğru gittikçe artar. Böylece hava akış hızının 
artması ve sürtünme kayıplarının azalması sağlanmış 
olur. Kolektör, gelen ışının tamamını faydalı enerjiye 
dönüştüremez. Yansıma ve konveksiyon nedeni ile 
kayıplar oluşur. Gündüz kolektöre gelen güneş ışınlarının 
küçük bir kısmı yansır, yine küçük bir kısım kolektör 
tarafından absorbe edilir. Kollektörü geçerek zemine 
ulaşan güneş ışınının yine bir kısmı yansır, geriye kalanı 
yine zemin tarafından absorbe edilir veya depolanır. Gece 
ise ortam sıcaklığı zemin sıcaklığından düşük olduğundan 
zemindeki veya depolayıcıdaki ısı enerjisi ortama 
aktarılır.[2] Şekil-2’de güneş bacasının çalışma prensip 
şeması görülmektedir. 

Şekil 2. Güneş bacasının çalışma prensibi [5] 

Kollektör verimi Denklem 1’e göre hesaplanacaktır. 

 𝜂"#$$ = 𝑇' − )∗+,-
.

    (1) 

𝑇':	kollektör absorbe etme - geçirme çarpanı 

𝛽:	hacim sabiti  , [1 𝐾]

Δ𝑇':	ortalama dış ortam sıcaklığı 

G: ışınım şiddeti  , [𝑤 𝑚9]	

4.2 Baca 

Sistemin en önemli ünitesidir. Kolektördeki ısınan 
havanın yukarı çıkması öncelikle kollektördeki sıcaklık 
artışı ∆T ve bacanın hacmiyle yani baca çapı ve baca 
yüksekliği ile doğru orantılıdır. Büyük güneş bacası 
sistemlerinde kolektörde yaklaşık 35 K‟lik bir sıcaklığa 
ulaşılabilir. Bu sayede baca içerisindeki hava hızı v=15 
m/s hıza ulaşabilir. Kollektörde ısınarak bacaya yönelen 
hava baca boyunca basınç düşüşüne neden olur.[2] 
Sistemin gece enerji üretimi yapabilmesi için 
kollektörlerin altına borulama uygulamaları da 
yapılabilmektedir (Şekil-3).  

Baca verimi Denklem 2’ye göre hesaplanacaktır; 

𝜂:'"' =
;∗<=->-
?@∗,ç

	     (2)

𝜂:'"':	baca verimi 

g: yer çekimi ivmesi, 𝑚 𝑠9 

𝐻:'"':	baca yükseklği, m 

𝐶E:özgül ısı katsayısı,  𝐽 𝐾𝑔 ∗ 𝐾 

Tç: baca çıkış sıcaklığı,  K 

Şekil 3. Gece enerji üretimi [6] 

4.3 Türbin 

Kinetik enerjinin mekanik enerjiye dolayısı ile elektrik 
enerjisine dönüştürüldüğü kısımdır. Güneş bacalarında 
kullanılan türbinler rüzgâr türbinleri gibi hız kademeli 
değil tam tersine basınç kademelidirler. Bu tür 
türbinlerdeki güç yoğunluğu hız kademeli türbinlere göre 
oldukça yüksektir. Türbin girişindeki ve çıkışındaki hava 
hızı hemen hemen eşittir. Elde edilen güç türbinden 
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geçen hava miktarına ve basınç düşüm miktarına bağlıdır. 
Türbinler normalde bacanın alt kısmına yerleştirilirler. 
Dikey eksenli türbinler daha sessiz çalışırlar. 
Yerleştirilecek olan türbin sayısı güneş bacasının 
büyüklüğüne göre bir adet veya birden fazla olabilir. 
Örneğin sekiz adet türbin yerleştirilecek ise her bir türbin 
çapı baca çapının sekizde biri kadar olmalıdır. [1] 

Bu çalışma için türbin verimi sabit olarak 0,8 alınmıştır. 

𝜂HüJ:KL: türbin verimi 

4.Tasarım Parametreleri

Bu çalışmada tasarlanan güneş bacası sistemi için 
belirlenen parametreler Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo-1 Tasarım parametreleri 

Bölüm Boyut Birim 

Baca yüksekliği 15 m 

Kollektör çapı 16 m 

Kollektör alanı 200,96 m2

Baca kesit alanı 1,19 m2

Mersin iline ait aylık güneşlenme süreleri Şekil-4’te 
verilmiştir. 

Şekil 4. Mersin ili aylık güneşlenme süresi [7] 

Toplam enerji miktarının bulunması Denklem 3’e göre 
hesaplanmaktadır.  

…𝑃HüJNOP∗QRSTT∗Q=->-∗URST∗.
	… (3) 

Erdemli ilçesinde bulunan özellikleri verilen bir yapının 
elektrik enerjisinin güneş bacası sisteminden elde 

edilebilmesi için tasarlanan modele göre, yıllık enerji 
üretiminin aylara göre dağılımı Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo-2 Yıllık enerji üretiminin aylara göre dağılımı 

Aylar Ortalama 
Sıcaklık 

Işınım 
şiddeti 
(𝒘 𝒎𝟐)

Sera 
altı 

sıcaklık 
(οC) 

Üretilen 
enerji 
(kw) 

Ocak 12 184 28 246 

Şubat 13 227 29 302,4 

Mart 15 347,85 32 460,2 

Nisan 17 439 33 581,1 

Mayıs 20 553,80 36 720,6 

Haziran 25 607,38 38 777 

Temmuz 27 631,24 40 802,2 

Ağustos 29 570,13 41 719,4 

Eylül 27 443,716 38 563,7 

Ekim 24 323,577 35 519,24 

Kasım 17 218,92 33 359,7 

Aralık 13 168,69 29 280,8 

Toplam 6332,34 

5. Sonuçlar

Bu çalışmada Erdemli ilçesinde bulunan 2 katlı 4 daireli 
bir binanın elektrik enerjisi ihtiyacının Güneş bacası 
sistemiyle karşılanması için bir tasarım yapılmıştır. 
Yapılan teorik çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır ki 
toplayıcı sera çapı, baca yüksekliği ve güneş ışınım 
kuvveti üretilen elektrik miktarını çok fazla 
etkilemektedir. Zemin sıcaklığının öğleden sonra daha 
kararlı bir yapıda devam ettiği ve buna bağlı olarak 
akşam olunca bile düşük seviyede sistemi çalıştırmakta 
olduğu görülmüştür. Özellikle yaz aylarında binanın 
ihtiyacı olan enerji güneş bacasından 
karşılanabilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Mersin 
iline bağlı Erdemli ilçesinin Türkiye’de güneşlenme 
süresi bakımından zengin bir şehir olduğu ve güneş 
bacası uygulamaları için uygun olduğu görülmüştür. 
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Abstract 

 In this study, the relationship between stress and work accidents was investigated by interviewing people working in ship 
repair work in the very dangerous class. The stress case was considered at the conceptual level and the face-to-face interview 
method was used with a total of 50 workers working in ship repair work in the dangerous class in the public sector. The stress 
statements, sources and effects were examined and stress management and control evaluations were made and the relationship 
between stress and work accidents It was investigated. As a source of stress; work colleagues, management, work pace and 
work intensity, paying attention to work, unfairness in business environment and job sharing, and financial or bilateral relations 
in private life. 

Keywords: Stress, Stress Management, Work Accident.  

Gemi Bakım ve Onarım Sektöründe Çalışanların İş Yaşamında Stres 

Özet 

 Bu çalışmada çok tehlikeli sınıfında yer alan gemi onarım işlerinde çalışan kişiler ile görüşülerek, stres ile iş kazaları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Stres olgusu kavramsal boyutta ele alınmış, kamu sektöründe çok tehlikeli sınıfında yer alan 
gemi onarım işlerinde çalışan toplam 50 işçi ile yüz yüze görüşme metodu kullanılarak, stresin belirtileri, kaynağı ve etkileri 
incelenmiş, stres yönetimi ve kontrolü hususunda değerlendirmeler yapılmış, stres ile iş kazaları arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Stresin kaynağı olarak; iş arkadaşları, yönetim, işin temposu ve iş yoğunluğu, yaptığı işin önemsenmemesi, iş ortamındaki ve 
iş paylaşımındaki adaletsizlikler ve özel hayatta yaşanan maddi ya da ikili ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler:	Stres, Stres Yönetimi, İş Kazası. 

1. Giriş

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stres; kişiden
kişiye farklılık gösterebilen bir durumdur. Genel olarak 
stres saldırganlık, tükenmişlik, alkol,  uyuşturucu, sigara 
kullanımı, uykusuzluk, endişe, depresyon, isteksizlik ve 
sağlık sorunları gibi sonuçlar doğurabilir [1]. Her ne kadar 
sonuçları itibari ile stres olumsuz bir kavram olarak 
algılansa da uygun bir şekilde yönlendirilebildiğinde açığa 
çıkarttığı enerji ile verimi arttıracak etki de 
sağlayabilmektedir. Bu kavram stres yönetimi olarak 
adlandırılmaktadır	[2].  

Psikososyal risk etmenleri arasında yer alan stres ile iş 
kazaları ve iş kazalarına sebebiyet veren ramak kala 
olaylar arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır	[3]. 

Bu ilişkinin önemine binaen iş yerleri tarafından işçi 
sağlığı ve güvenliğinin korunması ile iş veriminin 
arttırılmasına yönelik stres yönetimi hususunun dikkate 
alınması gerektiği değerlendirilmektedir.  
İş yerleri işçi sağlığı ve güvenliği bakımından, çalışma 

alanlarına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak 
üzere üç sınıfa ayrılırlar. Tehlike sınıfının belirlenmesi 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna istinaden 
yapılmaktadır. İnşaat, maden ve tersane gibi iş yerleri çok 
tehlikeli sınıfı olarak nitelendirilmektedir	[4]. 
İş kazaları beklenmeyen veya planlanmayan, sonucu 

itibari ile çalışanlara ve üretim süreçlerine zarar verebilen 
olaylar olarak tanımlanmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98’i, 
önlenebilmektedir [5]. İş yerinde meydana gelen, işçinin, 
iş yerinin ya da iş ekipmanlarının zarara uğramasına sebep 
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olabilecek potansiyele sahip ancak gerçekleşmemiş 
olaylar “Ramak Kala Olay” olarak ifade edilmektedir	[6]. 

Bu araştırmada çok tehlikeli sınıfında yer alan gemi 
onarım işlerinde çalışan kişiler ile görüşülerek, stres ile iş 
kazaları arasındaki ilişki incelenmiştir.  

2. Materyal ve Metot

Bu çalışmada; kamu sektöründe, çok tehlikeli sınıfında yer
alan, gemi onarım işlerinde çalışan işçiler üzerinde iş stresi 
durumu araştırılmış, bu amaç doğrultusunda işçiler ile yüz 
yüze görüşmeler sağlanarak, sonuçları değerlendirilmiştir. 
Görüşmelerde stresin, kaynağı, nedenleri, sonuçları ve 
etkileri ile ilgili sorular sorulmuş, verilen cevaplara istinaden 
yaş aralıkları baz alınarak grafikler oluşturulmuştur. Gemi 
onarım işlerinde çalışanların iş kolları tablo 1’de 
gösterilmiştir. Çalışma sırasında kurumun destek aldığı iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekiminin 
değerlendirmeleri de dikkate alınmıştır.  Ayrıca iş yerinde 
stres konusunda yapılan akademik çalışmalar ile literatür 
araştırma sonuçlarından, kavramsal boyut ve stres yönetimi 
ile kontrolü irdelenirken istifade edilmiştir. 

Tablo1. Gemi Onarımında Çalışma Alanları 

3. Bulgular

Yapılan araştırmada; işçilerin yaş aralıkları baz alınarak
hazırlanan stresin ana kaynağı, iş kaynaklı stresinin 
nedenleri, sonuçları ve bireysel etkileri ile ilgili grafikler 
üzerinde çeşitli bulgular elde edilmiştir. 
Şekil 1 incelendiğinde çalışanların yaş aralıklarının 

ortalaması alındığında stresin ana kaynağının, %60.83 
oranında iş yaşamı olduğu görülmektedir. 
İş yaşamındaki stresin nedenleri incelendiğinde; iş 

arkadaşları, yönetim, işin temposu ve iş yoğunluğu, yapılan 
işin önemsenmemesi, iş ortamındaki ve iş paylaşımındaki 
adaletsizlikler, özel hayatta yaşanan maddi ya da ikili 
ilişkiler gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.  
İş kaynaklı stres nedenlerini gösteren şekil 2 

incelendiğinde yaş ortalamalarına göre birinci sırada %34.25 
ile iş arkadaşları ile ilişkiler, ikinci sırada %20.37 ile 
adaletsizlik ve üçüncü sırada ise %18.51 ile iş yoğunluğu 
olduğu görülmektedir.  

Şekil 1. Stres Kaynağı 

Şekil 2. İş Kaynaklı Stres Nedenleri 

Ayrıca elektrik/elektronik ve motor bölümlerindeki 
çalışanlarda stres nedenlerinin; işin temposu, iş yoğunluğu 
ve yönetimden kaynaklı olduğu görülmüştür. 
Elektrik/Elektronik ve motor bölümlerindeki arızalar gemi 
sevk sistemlerine direk etki ederek, geminin seyir yapmasını 
engelleyen ve diğer arızalara nazaran daha çok karşılaşılan 
arızalardır. Bundan dolayı çalışanların bireysel olarak 
kendilerini stres altında hissetmeleri veya yönetim tarafından 
benzer sebep ile baskı altında tutulmaları stres düzeylerinin 
diğer işçilere göre daha fazla olmasına neden olmaktadır. 

Çalışanların stres yaşadıklarında kendilerini nasıl 
hissettikleri ile ilgili; Kalp çarpıntısı, sinirlilik, gerginlik ve 
huzursuzluk hali, çevreyle iletişimi kesip içine kapanma, 
isteksizlik ve değersizlik hissi gibi tanımlamalar ile durumu 
ifade ettikleri görülmüştür. Şekil 3 incelendiğinde 
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çalışanların yaş aralıklarının ortalaması alındığında; %22.61 
ile kalp çarpıntısı, sinir, gerginlik ve huzursuzluk hali, %8.33 
çevreyle iletişimi kesip içine kapanma, %6.42 isteksizlik ve 
değersizlik hissi, %62.61 oranında ise tüm etkileri 
yaşadıkları görülmektedir.  

Şekil 3. Stresin Bireysel Etkileri 
 

Şekil 4. Stres Sonuçları 
 

Çalışanların stres düzeyleri yüksek olduğunda yaptıkları iş 
ile ilgili; dikkatlerinin dağıldığını, işe olan ilgilerinin 
azaldığını, küçük kaza (çarpma, ezilme vb.) yaşama 
ihtimallerinin arttığını, iş arkadaşları ile olan iletişimlerinin 
azaldığını belirtmişlerdir. Şekil 4’de stresin sonuçları 
incelendiğinde yaş ortalamalarına göre, %36.94 ile iletişim 

eksikliği, %30.27 ile ilgisizlik, %17.61 ile dikkatsizlik 
olduğu görülmektedir. Bu durum kazaya sebebiyet veren 
etkenler arasında yer almaktadır.  

Şekil 5. Stres Sonucu Kaza/Olay Yaşama Durumu 

Stres, psikososyal risk etmenleri arasında yer almaktadır. 
Şekil 5 incelendiğinde; iş yerinde stres yaşayan 
çalışanların %21’inin iş kazası yaşadığı, %61’inin ise ramak 
kala olay yaşadığı görülmektedir. Ağır yaralanma ya da 
ölüme sebebiyet veren bir iş kazası öncesinde 29 yaralanmalı 
veya uzuv kaybı vakası veya 300 yaralanmaya yol açmayan 
ramak kala olay olarak nitelendirilen vaka yaşanmaktadır. 
Bu kapsamda stres ile iş kazası arasında kuvvetli bir bağ 
olduğu görülmektedir.  

 
4. Sonuç ve Tartışma 

Gemi onarım işlerinde çalışanlar ile yapılan araştırmada; 
çalışanlar stresin ana kaynağını iş yaşamı olarak 
belirtmektedirler. Stresin kaynağı olarak; iş arkadaşları, 
yönetim, işin temposu ve iş yoğunluğu, yaptığı işin 
önemsenmemesi, iş ortamındaki ve iş paylaşımındaki 
adaletsizlikler ve özel hayatta yaşanan maddi ya da ikili 
ilişkiler olduğu görülmüştür. Stres sonucunda kalp çarpıntısı, 
sinirlilik, gerginlik ve huzursuzluk hali, çevreyle iletişimi 
kesip içine kapanma, isteksizlik ve değersizlik hissi gibi 
durumlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Stres düzeyleri 
normalin üzerinde olduğunda yaptıkları iş ile ilgili; 
dikkatlerinin dağıldığı, işe olan ilgilerinin azaldığı, küçük 
kaza(çarpma, ezilme vb.) yaşama ihtimallerinin arttığı ve iş 
arkadaşları ile olan iletişimlerinin azaldığı görülmüştür. 
Ayrıca iş yerinde stres yaşadığını belirten çalışanların iş 
kazası ve ramak kala olay yaşadıkları görülmüştür. 
İş kazalarının önlenebilmesi dolayısıyla çalışanların sağlığı 

ve güvenliğinin ön planda tutulması ve iş veriminin 
arttırılması için psikososyal risk etmeni olan stresin 
önlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda stres nedenlerinin 
ortadan kaldırılması için yönetim tarafından; planlama 
hususunda daha fazla gayret gösterilerek, iş temposu ve 
yoğunluğunun azaltılabileceği, alınacak ilave önlemler ile 
çalışanların adalet kavramına inançlarının daha da 
arttırılabileceği, sosyal aktivitelerin kapsamının 
genişletilerek iş arkadaşlıklarının daha üst seviyede 
pekiştirilebileceği, böylece stresin varlık nedenleri etki altına 
alınarak kontrolün sağlanabileceği değerlendirilmektedir.  
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Abstract 

 In this study, the relationship between stress and the causes was examined by interviewing the Occupational Safety 
Experts working in the Common Health and Safety Unit (OSGB). Stress, source and management were examined and 
the causes of stress, stress, stress indications and effects were examined using 46 interviews with Occupational Safety 
Experts working in OSGB companies and stress management and control evaluations were carried out. Workers who 
were working as OSGB professionals were found to have work stress due to the high working hours, the unfairness of 
the fees among the classes, the lack of financial support for the job and the work done, the problem of sharing 
knowledge and experience among colleagues,    

Keywords: Stress, Stress Source, Stress Management  

 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde Çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının İş Hayatında 
Yaşadığı Stres ve Etkileri 

 

Özet 

Bu çalışmada Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde (OSGB) çalışan İş Güvenliği Uzmanları ile görüşülerek, stres ile 
sebepleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Stres, kaynağı ve yönetimi ele alınmış, OSGB firmalarında çalışan toplam 46 iş 
güvenliği uzmanı ile görüşme metodu kullanılarak, stresin nedenleri, kaynağı, stresin belirtileri ve etkileri incelenmiş, 
stres yönetimi ve kontrolü hususunda değerlendirmeler yapılmıştır. OSGB’lerde İş Güvenliği Uzmanı olarak 
çalışanların, çalışma sürelerinin fazla olması, sınıflar arasında ücret adaletsizliği, yaptığı işin ve emeğin karşılığını 
maddi olarak alınmaması, çalışma arkadaşları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında sorun, işin getirdiği sorumluluk, 
sunulan imkânların kısıtlı olmasından kaynaklı iş stresi yaşadıkları görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Stres, Stres Kaynağı, Stres Yönetimi 

 

1. Giriş 

Stres, kelime kökeni olarak Latince “estrictia”dan 
gelmektedir [1]. İlk olarak 17. yüzyılda stres felaket, bela, 
musibet, dert, keder, elem, 18. ve 19. yüzyıllarda da güç, 
baskı, zor gibi anlamlarda kullanılmıştır. 19. yüzyıl- 20. 
yüzyıllarda da stres, bedensel ve ruhsal hastalıkların 
sebebi olarak düşünülmüştür [2]. 

Stres konusunda uzun yıllar çalışmış olan Hans Selye 
(1907-1982), stres ve stresör kavramlarını tanımlamıştır.  

Stresör, bireyde bir dizi tepki yaratan çevresel 
uyarılardır. Stres, bireyin bu tür uyarıcılara karşı 
gösterdiği tepkidir ve stresi "bireyin çeşitli çevresel 
stresörlere karşı gösterdiği genel bir tepki" olarak 
tanımlamıştır [3]. İlerleyen yıllarda Folkman ve Lazarus 
ise stresi kişi-çevre etkileşiminde, kişinin uyumunu 
tehlikeye sokan ve mevcut kaynakları zorlayan ya da aşan 
çevre talepleri olarak tanımlamışlardır [4]. 

 Genel anlamda stres, kişinin biyolojik ve psikolojik 
dengesinin bozulmasına gösterdiği tepkidir.  
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Psikolojide kullanılan stres ise, kişinin stres 
kaynaklarını nasıl algıladığı ve yorumladığına ilişkin bir 
tanımlamadır [5]. Stres, kontrol edilebilir bir tepki 
değildir. Stres her insanda farklı sebepten ya da 
sebeplerin birleşmesi sonucunda oluşmakta ve farklı 
sonuçları doğurmaktadır.  

Çoğunlukla stres sinirlilik, gerginlik, uyku sorunları, 
depresyon, isteksizlik, kötümserlik, sigara kullanımı ya 
da kullanımda artış, sürekli hasta olma, kasılmaların 
etkisi ile bel ve boyun ağrıları çoğunlukta olmak üzere 
sağlık sorunları gibi sonuçlar doğurmaktadır.   

Psikososyal risk etmenlerinden olan stres çalışanların 
hayatlarında mutluluk ve mutsuzluk kavramlarında çok 
etkili olmaktadır. 

Çalışanların mutluluğu, iş memnuniyeti ve işini 
sevmesi ile sonuç olarak iş verimi de artmış olacaktır. Bu 
doğrultuda yapılması gereken uygulamalar ve çalışmalar 
stres yönetimi ve kontrolünü sağlamalıdır. 
İş Güvenliği Uzmanı, usul ve esasları ilgili 

yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, İş 
Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili 
kuruluşlarda çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile 
mühendislik eğitimi veren fakültelerin mezunları ile 
teknik elemandır.  
İş Güvenliği Uzmanlarının sınıfları İş Güvenliği 

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik te belirtildiği üzere çalışılan yıla 
göre sınıflandırılmaktadır. Uzmanların sertifikası A, B, C 
sınıfı olmak üzere üç sınıfa ayrılır.  

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve 
personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu 
kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve 
işletilen müesseseleridir [6]. 

Bu çalışmada OSGB’lerde çalışan İş Güvenliği 
Uzmanları ile görüşülerek, stres ile sebepleri arasındaki 
ilişki incelenmiştir.  

2. Materyal ve Metot  

Bu çalışmada; OSGB firmalarında çalışan iş güvenliği 
uzmanları üzerinde iş stresi ve kaynağındaki sorunlar 
araştırılmış, bu amaç doğrultusunda iş güvenliği 
uzmanları ile görüşmeler yapılmış, sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Tablo 1’de görüşme yapılan İş 
güvenliği uzman sayıları ve sınıfları gösterilmiştir. 

Tablo1. İş Güvenliği Uzmanı Sınıfı 
İş Güvenliği 

Uzmanı Belge Sınıfı 
Kişi  

Sayısı % 

A 8 17 
B 12 26 
C 26 57 

 

Tablo 2’de İş güvenliği uzmanlarının yaş aralıkları 
gösterilmiştir 

Tablo2. İş Güvenliği Uzmanı Yaş Aralığı 
İş Güvenliği 

Uzmanı Yaş Aralığı 
Kişi  

Sayısı % 

48-58 6 13 
37-47 12 35 
26-36 24 52 

 
3. Bulgular    

Yapılan araştırmada; OSGB firmalarında çalışan iş 
güvenliği uzmanlarının sınıflar ve yaş baz alınarak 
hazırlanan stresin nedenleri olan sorunlar ve stresin 
sonuçları ile ilgili veriler elde edilmiştir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 3. bölümü OSGB 
kurulumu için gerekli şartları listelemektedir. Bu 
yönetmelik OSGB Yönetmeliği adıyla da bilinmektedir. 

Bu yönetmelik gereği OSGB kurulabilmesi ve hizmet 
sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az 
1 (bir)  İş Güvenliği Uzmanı istihdamı zorunludur.  

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin 
tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen 
sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. Dolayısıyla 
çalışma süreleri arttıkça çalışan İSG uzmanı sayısında 
artış olmaktadır.  

C sınıfı İSG uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli 
sınıflara, B ve A sınıfı İSG uzmanları ise az tehlikeli, 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara hizmet 
verebilmektedirler. Bundan dolayı OSGB firmalarında 
çalışan İş Güvenliği Uzmanları ücret ve çalışma koşulları 
göz önüne alınarak çoğunlukla C sınıfında yer 
almaktadır.  

Uzman sınıflarının ortalaması alındığında %57 
oranında C sınıfında çalışanların stresin ana kaynağını iş 
yaşamında yaşadıkları sorunlar olarak beyan 
etmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Görüşülen İş Güvenliği Uzmanı Sınıf ve Sayısı 

İŞ  GÜVENLİĞİ UZMANI S INIFLARI

C 
Sınıfı; 

26 
kiş i; 
57%

B 
Sınıfı; 

12 
kiş i; 
26%

A 
Sınıfı; 
8 kiş i; 
17%

A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı
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16 kiş i; 
35%

 6 kiş i; 
13%

24 kiş i; 
52%

48-58 
37-47 
26-36 

İş  Güvenliği Uzmanı Yaş ları

 
Şekil 2. Görüşülen İş Güvenliği Uzmanı Yaş Ortalaması 

İş yaşamındaki stresin nedenleri olan sorunlar 
incelendiğinde, çalışanlarda stres kaynağı olarak; çalışma 
sürelerinin fazla olması, sınıflar arasında ücret 
adaletsizliği, yaptığı işin ve emeğin karşılığını maddi 
olarak alamamak, çalışma arkadaşları arasında bilgi ve 
tecrübe paylaşımında sorun, işin getirdiği sorumluluk, 
sunulan imkanların kısıtlı olması olarak görülmüştür.  
İş kaynaklı stres nedenlerinde; birinci sırayı %24 ile 

çalışma sürelerinin fazla olması, ikinci sırayı %21 ile 
sınıflar arasında ücret adaletsizliği ve üçüncü sırayı ise 
%19 ile yaptığı işin ve emeğin karşılığını maddi olarak 
alamamak olarak görülmüştür. 

S ORUNLAR
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Yaptığ ı iş in ve  e me ğ in karş ılığ ını maddi olarak alamıyor
İş in ge tirdiğ i s orumluluk
Üs t yöne timin yaklaş ımı
Sunulan imkanların kıs ıtlı olmas ı 								

Şekil 3. İş Güvenliği Uzman Sorunları	

İş Güvenliği Uzmanlarına sorunlara maruz kalıp stres 
yaşadıklarında kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda; 
fiziksel belirtiler olarak; ellerde titreme, kasılma, gerginlik 
ve fiziksel ağrılar (baş, boyun, sırt, bel), sindirim ve 
boşaltım sisteminde rahatsızlıklar (mide ağrısı, spazmı, 
kabızlık), yorgun hissetme, kalp çarpıntısı, uyuyamama 
yada sürekli uyuma isteği olduğu, duygusal belirtiler olarak; 
huzursuzluk,  sinirlilik, mutsuzluk, çalışma isteksizliği, 
kötümserlik,  endişeli olma, depresyon, zihinsel belirtiler 
olarak; dikkatsizlik, unutkanlık, aklın karışması, davranışsal 
belirtiler olarak; asosyallik, sigara kullanımında artış, sessiz 
sakin kişilerin daha da içine kapanması, keyif alamama, 
agresif hareketler gibi nedenler olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Stresin Bireysel Etkileri 
 

Stres, psikososyal risk etmenleri arasında yer almaktadır. 
Stres sonuçları incelendiğinde; iş yerinde stres yaşayan İş 
Güvenliği Uzmanlarının %34’ünün kendini sürekli hasta 
hissettiği, %37’sinin mide sorunları yaşadığı, %29'unun 
işten ayrılma isteğinde olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5. İş Güvenliği Uzmanında Görülen Stres Etkileri 

 Ayrıca görüşülen İş Güvenliği Uzmanlarının %61’i 
çalışma hayatından memnun olmadığı, mutsuz olduğu ve 
%39’unun mutlu olduğu şekil 6’da görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Stresin Sonuçları 

 

 

 

Ge rginlik, 
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29; 20%
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22%

Mide  
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31; 21%

İş te n ke yif 
almama; 21; 

14%

Ge rginlik, s inirlilik İş e  gitme kte  is te ks izlik
Fiziks e l ağrılar Mide  s orunları
İş te n ke yif almama
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%

34
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%
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Mide  has talıkları
İş te n ayrılma is te ğ i

39%61%

Mutluluk Muts uzluk
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4. Sonuç ve Öneriler  

OSGB’ler de çalışan İş Güvenliği Uzmanları ile yapılan 
araştırmada; çalışanlar stresin nedenlerini iş yaşamında 
karşılaşılan sorunlar olarak belirtmektedir.  

Stresin kaynağı olarak; çalışma sürelerinin fazla olması, 
sınıflar arasında ücret adaletsizliği, yaptığı işin ve emeğin 
karşılığını maddi olarak alamamak, çalışma arkadaşları 
arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında sorun, işin getirdiği 
sorumluluk, sunulan imkanların kısıtlı olması gibi 
sorunların olduğu görülmüştür.  

Stres sonuçları incelendiğinde; iş yerinde stres yaşayan İş 
Güvenliği Uzmanlarının sürekli hasta hissettiği, mide 
sorunları yaşadığı ve işten ayrılma isteğinde olduğu 
görülmektedir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanının çalışma 
hayatından memnun olmadığı ve mutsuz olduğu 
görülmektedir. 

Çalışanların mutlu, huzurlu olması bunun sonucunda da 
işini severek yapması ve iş veriminin artması için stresin 
azaltılması ya da önlenmesi gerekmektedir. Stresi azaltmak 
ve yok etmek için; iş planları oluşturulması ve çalışma 
sürelerinin düzenlenmesi, sınıflara göre değil çalışma ve 
verime göre ücretlerin düzenlenmesi, emeğin ve işin 
karşılığında ek ücret, övgü ve ödüller verilmesi, çalışma 
arkadaşları arasında iletişimi arttırmak ve düzenleyebilmek 
amacıyla düzenli toplantılar yapılması, işin sorumluluğu 
altında ezilmesine önlem olarak sürekli eğitim ve güncel 
bilgilere ulaşmasına olanak sağlanması, mümkün 
olduğunca yol, yemek ve kırtasiye gibi giderler karşılanarak 
önemsiz stres kaynaklarından çalışanların uzak tutulmaya 
çalışılmasıdır. 
 
Kaynaklar 
 
1. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/2012122

9-12.htm (Erişim Tarihi: 18.03.2018) 
2. https://www.csgb.gov.tr/media/3868/brosur28.pdf, 

Stresin işe olan Etkileri. Performans Düşüklüğü. 
(Erişim Tarihi : 18.03.2018) 

3. www.diken.com.tr/stres-altinda-oldugunuzun-8-
isareti.htm (Erişim Tarihi : 18.03.2018) 

4. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/2010112
7-2.htm (Erişim Tarihi : 18.03.2018) 

5. Erdoğan T., Ünsar  S., Süt  N., (2009) Stresin Çalışanlar 
Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Isparta. 

6. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/2010112
7-4.htm (Erişim Tarihi : 18.03.2018) 
 

 
 

 

484



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 
 http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 

Mersin/TÜRKİYE 

Working Height İn Construction Works Due To Occupational Health And 
Safety  

Özlem KUTBAY 1*, Uğur EŞME 2, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ 2 
1Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknoloji Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği , Mersin, Türkiye 

2Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknoloji Fakültesi, İş Sağlığı ve Mersin, Türkiye  
* Özlem KUTBAY  Tel.: +902126711320 , Fax.: +902126711321 E-posta: ozlemkutbay@gmail.com 

Abstract 

Building sector; It is one of the sectors that is characterized by intensive use of human power, extensive employment 
opportunities and the premise of the economic development process in the world and in our country with material bulk 
reason. Unfortunately, however, the construction sector is one of the sectors with the greatest variety of risks in terms of the 
risks to which workers are exposed and where accident rates are most intense. Especially in the event of a fall from high 
altitude, many employees lose their lives or become unable to work. 

In our country, we have been trying to focus on this issue in the last years and we are trying to prevent the loss of work 
day and work loss, material and spiritual losses after work accidents. Inspections, trainings, symposiums are organized and 
information booklets are prepared for the establishment of safe working cultures in the project titled "Safe Working at 
Construction Workplaces" for 3 years. 

The aim of this study is to approach the concept of "Safe Work at Height" which is constantly studied on a theoretical 
point of view and evaluate the preventive systems determined in this respect in terms of legislation, standards and 
application. 

Key words: Occupational Health Safety, Height, Anti-Fouling Systems in HigherWorkings 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İnşaat İşlerinde Yüksekte Çalışma

Özet 

Yapı sektörü; insan gücünün yoğun olarak kullanılması, geniş istihdam olanakları sağlaması ve maddi hacmi nedeni ile 
dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişim sürecinde öncül olarak nitelendirilen sektörlerden biridir. Fakat maalesef inşaat 
sektörü aynı zamanda isçilerin m 

aruz kaldıkları riskler açısından en fazla çeşitliliğe sahip olan ve kaza oranlarının en yoğun olduğu sektörlerden biridir. 
Özellikle yüksekten düşme sonucu oluşan kazalarda birçok çalışan yaşamını yitirmekte veya iş göremez hale gelmektedir. 
Ülkemizde son yıllarda bu konunun üzerine hassasiyetle durulmaya başlanmış olup iş kazaları sonucu yaşanan iş günü ve iş 
gücü kayıplarının, maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yapı işyerleriyle ilgili de 3 yıldır yürütülen 
“Yapı İşyerlerinde Yüksekte Güvenli Çalışma” konulu projede yüksekte güvenli çalışma kültürünün yerleşebilmesi için 
denetimler, eğitimler, sempozyumlar yapılmakta ve bilgilendirme kitapçıkları hazırlanmaktadır. 

Bu çalışmamızda üzerinde sürekli durulan “Yüksekte Güvenli Çalışma” konusuna teorik olarak bir bakış açısıyla 
yaklaşmak ve bu konuda belirlenen önleyici sistemleri mevzuatlar, standartlar ve uygulama açısından değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler:İş Sağlığı Güvenliği, Yükseklik, Yükseklerde Çalışmalarda Düşmeyi Önleyici Sistemler 

1. Giriş

Yapı sektöründe her iş kolunda iş kazaları meydana 
gelmektedir. Ancak yüksekte çalışma işlerinde  en çok iş 
kazasının meydana geldiği iş koludur. Yüksekte çalışma 
işleri kendi bünyesinde kazaların, sakatlıkların hatta 
ölümlerin ortaya çıkabileceği bir meslektir. Türkiye’nin 
geçmişinden bugüne kadar ki olan iş kazalarının büyük 
bir çoğunluğu maden sektörü, ikincisi ise yapı sektörü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Burada en önemli sorun ise bu 
sektörlerde çalışan kişilerin can ve mal güvenliğini 
korumaktan geçmektedir, iş sağlığı ve güvenliği konusu 
bu sebepler ışığında kendini göstermiştir. [4] 

Türkiye de inşaat sektörü gün geçtikçe hızlı bir şekilde 
artmakta ve çalışanlara iş imkanı sağlamaktadır, ancak 
burada en önemli husus ise iş kazalarının en çok olduğu 
sektör yine inşaat sektörüdür, ancak Türkiye halen iş 
kazaların önlenmesinde yetersiz kalmaktadır ve en 
mağdur olanlar yine çalışanlardır, çalışanların bu 
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kazaların önlenmesi için yeteri kadar güvenlik 
tedbirlerinin olmamasından yakınmaktadırlar, iş sağlığı 
ve güvenliği bu kazaların önlenmesi için bir çok 
tedbirlerin içerisinde barındırdığı bir unsurdur,  
işverenlerin 6331 sayılı kanunda sorumluluklarının neler 
olduğu belirtilmiştir. [1] 

Yapı sektöründe yüksekten düşmenin bir çok nedenleri 
vardır. Bunlar genellikle eğitimsizlik, tedbirsizlik, 
kullanılan malzemenin dayanıksız olması, yüzeyin 
kaygan olması, bulunduğu iklimin yağmurlu ya da 
rüzgârlı olması, iş sağlığı ve güvenliğinin yetersiz 
kalması,  mühendislerin ya da isg uzmanlarının eksik 
olması ya da olmaması, kişisel koruyucu ve donanımların 
yeteri kadar kullanılmaması ve bu konuda çalışanlara 
bilgi verilmemesi gibi nedenler ortaya çıkmaktadır. [2] 

Yapı sektöründe yüksekte çalışmalarda yapılacak ilk 
işlem işe başlamadan önce çalışma planının hazırlanması 
gerekmektedir. Bura da olası risklerin neler olduğu ve 
nasıl ortadan kalkacağı ile ilgili bilgilerin yer alması 
gerekmektedir. ayrıca ilgili uzmanların çalışanlara 
yönelik işe başlamadan önce bilgi verilmesi ve bu 
konuyla ilgili yeteri kadar eğitimlerin verilmesi 
gerekmektedir. Yüksekte çalışanlar için en önemli unsur 
emniyet kemerlerinin olmasından geçmektedir. Burada 
emniyet kemeri başlı başına güven teşkil etmektedir. 
Sadece emniyet kemerinin takılması güvenliğin olduğu 
anlamına gelmemelidir, günümüzde çalışanların birçoğu 
emniyet kemerini bilinçsiz olarak ya da yanlış olarak 
takmaktadır, ilgili kişiler bu emniyet kemeri konusunda 
çalışanlara yeteri kadar bilgi vermesi gerekmektedir, 
ayrıca emniyet kemerinin de yeteri kadar sağlam ve 
dayanıklı olması da önem arz etmektedir, yüksekte 
çalışanlar birçok risk unsurlarıyla karşı karşıya 
gelmektedir, bu risk unsurları genellikle bulunduğu 
yerdeki boşluklar, yerlerin kaygan olması gibi, ancak 
bunlarla ilgili de birçok güvenlik tedbirleri vardır, örnek 
olarak kapak sistemleri, korkuluk sistemleri, çalışan için 
düşme durdurma sistemleri, güvenlik ağları, uyarı hattı 
sistemleri, kayarak düşmeyi önleme sistemleri gibi 
tedbirler yer almaktadır. Her bir unsur çalışanı 
tehlikelerden korumaktadır.[3] 

 
2.1 Tehlikeli Yükseklik Kavramı 
Tehlikeli yüksek kavramının bilimsel araştırmalarda ve 

literatürde ir çok tanımı vardır. En geniş tanımı ise yani 
mevzuatımızda yapı işlerinde ya da inşaat sektöründe 
yükseklik için net bir tanımın olmaması ile beraber 
yükseklik temelinden itibaren 3 ya 3.5 metreden daha 
fazla olan ve düşme tehlikesi olan yerlerde çalışanlara  
güvenlik tedbirleri için kemer ya da buna benzer aletlerin 
verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu tanımdan yola 
çıkılarak mevzuatımızda 3 veya 3.5 metre den yukarı 
olan yerlerde düşme ya da kayma olarak tanım 
yapılmaktadır  

Diğer ülkelere bakıldığında mesela ABD de 1.3 metre, 
diğer ülkeler de ise 1.9 metre üzerindeki çalışmalar 

yüksekte çalışma olarak kabul görmüştür ve bu 
yüksekliklerin üzerinde çalışanların kesinlikle kişisel 
korunma tedbirlerinin uygulanması zorunluluğu vardır. 
OSHA (OccupationalHealthAndSafety Administration) 
standartlarına göre (1.7 metre) üzerindeki yüksekliklerde 
yapılan çalışmalarda çalışanların korunması için tutarlı 
bir yüksekten düşmeyi önleyici sistem bulunması şartı 
getirilmiştir. İngiliz (WAHR) standartlarına göre ise her 
türlü düşme riskinin yaralanma ve ölme riski içermesi 
nedeniyle her türlü düşme riskine karşı uygun tedbirlerin 
sağlanması belirtilmiştir.  Ancak 3 metrenin aşağısında ve 
yukarısında  fakat 2 metrenin altında ve üstünde bulunan 
ve düşme tehlike riski oluşturan çalışma yerleri için 
önlemler yapılmalıdır.  Yani ulusal standartlarda da 
geçerli olduğu anlaşılan yerlerde güvenlik tedbirleri 
uygulanmalıdır, 3 metrenin yukarısında olan yerler riskli 
olarak kabul edilmekte 3 metrenin daha da yukarısında 
olan yerler için de daha da geniş olarak güvenlik 
tedbirlerinin uygulanması şarttır [4] 

 
2.2 Yapı İşlerinde Yüksekten Düşmeyi Önleme 

Sistemleri 
Yapı sektöründe yüksekten düşmeyi engelleyici 

maddeler yer almaktadır. Bunların en önemlileri aşağıda 
açıklanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır [4] 

ü Yapı sektöründe yüksek ile ilgili risk 
değerlendirilmesi çalışması yapılmalı zorunlu 
olunmadıkça yüksekte çalışılmamalı,  

ü Yüksekte çalışmak zorunlu ise de yeteri kadar 
güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekmekte, 
bunlar güvenlik halatı ya da kemer ve diğer 
unsurlar,  

ü Yapı sektöründe düşme riski çok fazla ise yeteri 
kadar toplu koruma önlemleri yetersiz kalıyor 
ise kişisel olarak koruyucu tedbirlerin 
uygulanması gerekmekte,  

ü Çalışanların yüksekten düşme ile ilgili 
eğitimlerin alınması, talimatların tek tek 
uygulanması şarttır,  

ü Yüksekten düşmeyle ilgili önceden çalışma 
planının hazırlanması,  bu planların içerisinde 
gerekli önemler, kurtarma için nelerin yapılacağı 
ve yeteri kadar uygulamalı olarak tatbikatların 
yapılması,  

Yukarıda bahsedilen maddelere bakıldığında yüksekten 
düşmeyi önleyecek problemi kaynağında yok etmeye 
yönelik bir yaklaşım içermekte ve en önemli yüksekten 
düşmeyi engelleyecek en önemli unsur ise çalışma öncesi 
yeteri kadar güvenlik tedbirlerinin uygulanması 
gerekmektedir.  

Yüksekten düşme riskini sistematik açıdan 
değerlendirilmemeli, güvenlik tedbirlerinin ne olduğu, 
nasıl imalat edildiği, üretiminde sorunların olmaması da 
yüksekten düşmeyi etkileyen unsurlar olarak 
bilinmektedir. Örnek verilecek olursa  bir binanın 
yapımında yangın merdivenleri için  demir çubukların 
oluşturulmasına karar verilir ve korkuluk imalatı 
merdiven betonarme imalatı ile paralel ilerleyecek şekilde 
planlanırsa, sabit merdiven imalatı ile beraber kalıcı 
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merdiven korkulukları da tamamlanmış olur ve böylece 
merdiven boşlukları ve kova boşluklarından düşmeyi 
engellemek için, imalat sırasında ayrıca bir önlem almak 
gerekmez. 

Yapı işlerinde yüksekten düşmeyi önleyici sistemler 
uluslararası standartlar göz önüne alınarak (OSHA, 
WAHR vs.) maddeler halinde aşağıda yer almaktadır. 

 
Düşmenin en önemli nedenleri aşağıda belirtilmiştir; 
ü Yüksekte çalışma yerlerinde bir yerden diğer 

yere geçme,  
ü Yüksek yerlerde korkulukların olmaması, 

boşluklar ve korumasız deliklerin yer alması,  
ü El ile tutulacak ise o yerin tam olarak 

tutulamaması,  
ü Yüzeyin kaygan olması,  
ü Gerekli güvenlik tedbirlerin olmaması,  
ü Merdivenlerin nasıl kullanılacağı hususunda 

bilgi sahibi olamama,  
ü Zeminin sert olmaması yani yumuşak olması,  
ü Hava koşullarının uygun olmaması, örnek olarak 

havanın yağışlı olması ya da rüzgârlı olması,  
ü Ekipmanların birbirine çarpması,  
ü Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili eğitimlerin 

alınmaması ya da doğru bir şekilde 
kullanılmaması,  

 
Düşmenin ana nedenleri aşağıda gösterilmiştir; 
ü Eğitimsizlik,  
ü İşi bilmeyen personelin çalışması,  
ü İşyerinde İSG ‘nin uygulanmaması ya da tam 

olarak yapılmaması,  
ü İSG uzmanının ya da mühendisin olmaması 

veya eksik olması,  
ü Güvenli bir şekilde çalışılmaması,  
ü Kişisel tedbirlerin yeteri kadar olmaması, eksik 

kalması,  
ü Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili 

malzemelerin dayanıklı olmaması,  
ü Yeteri kadar kontrollerin yapılmaması, 

eğitimlerin verilmemesi,  
 
Niçin düşüyoruz sorusuna aşağıda gösterilmiştir; 

ü Merdivenin dayanıklı olmaması, ya da 
olmaması,  

ü Boşluklar,  
ü İskelelerin yeteri kadar dayanıklı olmaması ya 

da doğru bir şekilde takılmaması,  
ü Alanların geniş olmaması,  
ü Bulunan yerlerin zemini ya da yüzeyi çatlak 

olması,  
ü Zemin boşlukları,  
ü Kazı çalışmaların olması,  
ü Araçların üstü,  
ü Zeminin sürekli aynı olması,  
ü Platformların eksik kalması,  
ü İstif olarak yapılan malzemelerin üstü,  
ü Kiriş ya da kolonlar, 

 

2.3 Personel Düşme Durdurma Sistemleri 
Yüksekten düşmeyi engelleyici unsurlardan en 

önemlisi emniyet kemerleri yer almaktadır. Türkiye de 
emniyet kemeri kişisel koruyucu donanım olarak 
tanımlansa da aslında bir bütün olarak algılanması 
gerekmektedir. Bu unsur personel düşme ya da önleyici 
sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemin 
özelliklerine bakıldığında;[5] 

ü Paraşütçü tipi tam vücut korumalı emniyet 
kemerleri, yavaşlatmak için aparatlar, bağlantı 
elemanları bunlar, kanca, ankra bağlantıları ve 
şok emici aparatın, yatay ve dikey yaşam 
halatlarının ve bu halatlara bağlantıyı sağlayan 
halat tutucuların, yapılan işe göre uyumlu olan 
kombinasyonlarından oluşur. 

ü Sistem bütünüyle en az 1800 pound (815 kg) 
yüke dayanabilmelidir. Bunun haricinde her 
parçanın dayanması gereken minimum yük 
miktarı standartlarda belirtilmiştir. Örneğin 
ankraj noktaları en az 5000 pound (2260 kg) 
yüke dayanmalıdır. 

ü En az 1.8 metreden serbest düşme riski bulunan 
her çalışma alanında kullanılmalıdır. 

ü Her apart farklı olmamalı yani standart 
olmalıdır.  

ü Diğer aparatlar kendiliğinden açılmamalı,  
ü Sistemin yaşam hattına veya başka bir noktaya 

ankrajı düşme mesafesi de düşünülerek mümkün 
seviyede ağırlık merkezinin üzerinde bir noktada 
tutulmalıdır. 

ü Kullanılan aparatlara göre ankrajlar doğru 
şekilde yapılmalıdır.  

ü Bu sistemlerin uygulanmasında öncelikle yatay 
ve dikey yaşam halatlarının kullanımı da önem 
teşkil etmektedir. Yaşam halatlarının çok 
dayanıklı olması gerekmektedir. Kesilme ve 
aşınmalara karşı dayanıklı malzemelerden 
yapılmış olmalı ve kullanılan halatlara uygun 
standartlarda olması gerekmektedir. dikey 
yaşam halatları her çalışan için bir adet 
olmalıdır. Yatay yaşam halatları için de bir ya da 
birkaç çalışan olması uygundur. Bu sebeplerden 
dolayı uygun olarak halatlar tercih edilmelidir. 

ü Çalışanın yüksekte çalışması sırasında düşme 
olasılığı riski olursa asılı olarak kalan çalışanın 
kurtulması için kurtarma planının hazırlanması 
ve bu planın içerisinde yeteri kadar eğitim ve 
tatbikatların olması gerekmektedir, Asılı kalan 
personel belli bir süre içinde kurtarılamazsa 
veya kurtarıldıktan sonra uygun şekilde 
müdahale edilmezse (kurtarılan personelin 
uygun olmayan vücut pozisyonunda 
bekletilmesi, emniyet kemerinin aniden 
gevşetilmesi vs.) vücutta kirli kan birikmesine 
bağlı, kalp krizi ve ölümle sonuçlanabilen askı 
travmaları yaşanabilmektedir. Bu sebeple 
kurtarma planı en az koruma yöntemleri kadar 
önemlidir. 

ü Bu sistemi kullanan işçilere sistem bileşenleri, 

487



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

bunların hangi durumda ve nasıl kullanılması 
gerektiği, özellikle emniyet kemerlerinin 
kullanımı, acil durum, kurtarma planları ve 
benzeri konularda uygun eğitimler verilmeli ve 
işçilerin bu sistemi uygun şekilde kullandığı 
sürekli olarak kontrol edilmelidir. 

ü Yüksekte çalışma pozisyon alma sistemleri de 
bütün bir sistem olarak değerlendirilmeli, uygun 
ve standart aparatlarla kullanılmalıdır. 

2.5 Düşmeyi Önleme Planı- Eğitim-Ekipman 
Bakımı 

Yapı sektöründe en çok kazalar genellikle yüksekten 
düşmeye bağlı kazalar olarak karşımıza çıkmaktadır, bu 
konuda güvenlik tedbirlerinin hat safhada olması şarttır, 
düşmeyi önleyici tedbirlerin başında işe başlamadan önce 
düşmeyi önleme planlarının hazırlanması bununla 
beraber çalışanlara bu konu hakkında eğitimlerin 
verilmesi ayrıca ekipmanların dayanıklı olmaması ile 
ilgili kontrollerin sık sık yapılması gerekmektedir, bura 
da asıl amaç güvenlik tedbirlerinin ne kadar doğru olarak 
yapıldığı ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarının önemi 
vurgulanmaktadır.  İlk önce düşmeyi önleme planı uzman 
kişiler tarafından hazırlanmalıdır, burada en önemli husus 
ise kullanılan malzemenin ne kadar dayanıklı olmasından 
geçmektedir, malzemenin dayanıklılık tespitinin 
yapılması şarttır, ayrıca düşmeyi önleme planının 
içerisinde çalışanların ne kadar olduğu, işi doğru bir 
şekilde bilip bilmedikleri de yer almaktadır, bu plandan 
sonra işçilerin düşmeye karşı yeteri kadar eğitimlerin 
verilmesi, kaza sonucu olabilecek hususların ayrıntılı 
olarak açıklanması, kişisel koruyucu tedbirlerin doğru bir 
şekilde kullanımının bahsedilmesi, bilinçsiz olarak 
yüksek yerlerde çalışılmayacağının vurgulanması 
gerekmektedir.[6] 

Yüksekten düşme ile ilgili OHSA 18001 tanımlarında 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İnşaat alanında yüksekten 
düşmenin neler olduğu ve nasıl engelleneceği önemli ise 
de bu yerlerde çalışanlara da bu konu hakkında eğitim ve 
bilgi verilmesi de bir o kadar da önemlidir. Çalışan 
hataları da  iş kazalarının artmasına neden olmaktadır, 
burada önemli olan hususlardan biri güvenlik 
tedbirlerinin neler olduğu, kullanılacak tedbirlerin 
uygulanmasından ziyade bunların nasıl yapılacağı, işin ne 
kadar riskli olduğu da eğitim ile bilgi ile de çok 
önemlidir, çalışanların işe başlamadan önce bu konu 
hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmaları, eğitimlerin 
sürekli olarak çalışanlara anlatılması, işin ne kadar 
tehlikeli olduğu,  bana bir şey olmaz düşüncesiyle 
çalışanların bu düşünceden vazgeçmeleri de bir o kadar 
önemlidir.  

 Kişisel koruyucu donanımlar İnşaat sektöründe 
olmazsa olmazlardandır, ancak kişisel koruyucu 
donanımlarında dayanıklı olması ilgili standartlardan 
geçmesi, hatta üretim aşamasında yeteri kadar test 
edilmesi de önem arz etmektedir, burada asıl husus 
çalışanların her konuda eğitim ile bilgi verilmesi, 
koruyucu donanımların dayanıklılığı ve 
bütünleştirdiğimiz zaman da  iş sağlığı ve güvenliğinin ne 
kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

 
3. Sonuçlar 

Yapı sektöründe yüksekten düşme riski çok fazladır ve 
ülkemizde de yeteri kadar bu konu hakkında tedbirlerin 
alınmadığı bir gerçektir. Yapı sektöründe yüksekten düşme 
gibi yerlerde yeteri kadar güvenlik tedbirleri yoktur, alınmış 
ise de, eski usul diye tabir edilen ilkel güvenlik tedbirlerinin 
uygulandığı bir gerçektir. Yukarıda da bahsedildiği üzere 
SGK kayıtlarında yüksekten düşmeden kaynaklı yaralanma, 
sakatlanma ve ölme oranı %35’ den fazla olduğu 
anlatılmıştır, burada en önemli unsur ise yeteri kadar 
güvenlik tedbirlerinin uygulanmaması ya da üzerinde fazla 
durulmamasından kaynaklanmaktadır, yüksekten düşmeyi 
önleyici  çalışmalarda yapılacak bir çok hususlar vardır. 
Bunların ilk başında emniyet kemerinin kullanımıdır, 
emniyet kemeri kazaların önüne geçen en büyük etmendir, 
ancak emniyet kemerinin de kullanımı, malzemesi gibi 
faktörler de olumlu ya da olumsuz olarak etki 
yapabilmektedir, ayrıca bu çalışmalarda çalışma planının 
hazırlanması, eğitimli kişilerin bu iş alanında çalıştırılması 
ve eğitimlerin sürekli olması da bir gerçektir.  

Bu hazırlanan proje kapsamında şantiyelerde veya 
inşaatlarda en büyük risk taşıyan yüksekten düşme ile ilgili 
iş kazaların nasıl meydana geldiği, sonuçlarının neler olduğu 
ayrıntılı olarak açıklanmış, buna karşılık yüksekten düşmeyi 
engelleyen unsurların neler olduğu nasıl kullanılacağı 
yapılacak olan güvenlik tedbirleri de açıklanmıştır, en 
önemli husus ise yüksekten düşmeyi sistemler de literatürde 
tanımlanmış, uluslar arası ve ulusal standartların neler 
olduğu açıklanmış, bu standartlar teorik olarak irdelenmiştir. 
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Abstract 

The aim of Occupational Health and Safety is to provide employees with spirit and body integrity by protecting them 
from occupational accidents and occupational diseases. The material and moral losses that occur in our country as a 
result of work accidents and occupational diseases are deeply affecting the economy of the country. For this reason, 
significant measures need to be taken in the area of Occupational Health and Safety. In this study, it was aimed to 
evaluate from the management systems the Occupational Health and Safety Management System in terms of Total 
Quality Management and to show how the two systems can be used. This effect will play a role in reducing the number 
of days absent from work due to occupational accidents and will be aimed at eliminating the loss of working days. 
These management systems, which are applied to the business, are aimed to determine the nonconformities in the 
workplace and to remove them from the scope of continuous improvement of Total Quality Management. ISO 9001 
Quality Management Systems are part of the OHSAS 18001 Occupational Health and Safety System, consisting of 
Policy, Organization, Management Regulations, Performance Measurement and Inspection. Occupational accidents and 
occupational diseases to be encountered in enterprises should be assessed according to the situation of the workplace 
and risks in the workplace should be minimized in this context. Coordination between the departments in the enterprises 
should be determined in the job distributions required to be provided in the area of Occupational Health and Safety. In 
this case, for example, the establishment of the Occupational Health and Safety Board can be given as an example. 
Total Quality Management aims to reduce the number of occupational accidents and occupational diseases as Zero 
Work Accident from the targets of Total Efficient Care on Occupational Health and Safety in philosophy enterprises. 
 
Keywords: Occupational Health and Safety, Quality, Work Accident 

Özet 

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacı, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden 
bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemizde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda meydana gelen 
maddi ve manevi kayıplar, ülke ekonomisini derinden etkilemektedir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 
önemli derecede tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çalışmada yönetim sistemlerinden İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi açısından değerlendirilmesi ve iki sistemin ne düzeyde kullanılabileceğini 
ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu etki işletmede iş kazasına bağlı işe devamsızlık gün sayısının azalmasında rol 
oynayacak ve iş günü kaybını ortadan kaldırmaya yönelik olacaktır. İşletmede uygulanan bu yönetim sistemleri, 
işyerinde bulunan uygunsuzlukları tespit edip Toplam Kalite Yönetiminin sürekli iyileştirme kapsamında kullanılarak 
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sisteminin bir parçası olarak, Politika, Organizasyon, Yönetim Düzenlemeleri, Performans Ölçümü ve Denetleme 
basamaklarından oluşmaktadır. İşletmelerde karşılaşılacak iş kazaları ve meslek hastalıklarını iş yerinin durumuna 
bakılarak risk değerlendirmesi yapılmalı ve iş yerindeki riskleri bu bağlamda en aza indirmelidir. İşletmelerde bölümler 
arasında koordinasyonun İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sağlanması için gerekli görev dağılımlarında belirlenmiş 
olması gerekmektedir. Bu duruma ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması örnek olarak verilebilir. Toplam 
Kalite Yönetimin felsefesi işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Toplam Verimli Bakımı hedeflerinden Sıfır 
İş Kazası olarak, iş kazası ve meslek hastalılarını sıfıra indirgemektir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, İş Kazası 
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1. Giriş 

Günümüzde Yönetim Sistemlerinde önemli yeri olan 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Ülkemizdeki İş 
kazaları ve Meslek hastalıklarından kaynaklanan can 
kayıpları, iş gücü kayıpları ve ekonomik kayıpların 
azalması için birlikte ortaya koydukları sürekli iyileştirmeye 
dayalı sistemin kullanılabilirliğini ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Bu bağlamda işyerinde bulunan 
uygunsuzlukların, Toplam Kalite Yönetiminin sürekli 
iyileştirme felsefesi temel alınarak nasıl tespit edilip ortadan 
kaldırılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 

2. Toplam Kalite Yaklaşımları  

2.1 Kalite Yönetim Sistemi  

Kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve 
ihtiyaca uygun ürün ve hizmetin en ekonomik tarzda ve 
zamanında verilmesi, satış sonrası hizmetlerin yapılması 
ve geliştirici faaliyetlerin yerine getirilmesidir. [1] 

KYS, bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş 
gerekleri yerine getirmesinde, yeterli güveni sağlamak 
için, uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü 
olarak tanımlanmaktadır. [2] 

	 

Şekil 1: Kalite Sisteminde Üretici-Tüketici Bağlantısı.[2] 

2.2 Toplam Kalite Yönetimi 

Bir kuruluşta herkesin katılımı ile süreçlerin, ürünlerin ve 
hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi suretiyle iç ve dış 
müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanması ve müşteri 
tarafından tanımlanan kaliteyi ürün ve hizmet yapısında 
oluşturmaya çalışan bir yönetim biçimidir.[3] 

2.2.1 Toplam Kalite Yönetimini Yararları  

İş süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini 
ve kurumun yaptığı işlerin kalitesini her yönüyle 
yükseltmeyi mümkün kılar. Kaynakların daha etkin 
kullanılmasını sağlayarak verimliliği yükseltir, 
maliyetleri düşürür, mevcut kaynaklarla daha fazlasının 
üretimini mümkün kılar.[3] 

Çalışma ortamında iletişimi, takım çalışmasını ve 
çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirir. İş 
sonuçlarından etkilenen insanların  (müşterilerin) ihtiyaç 
ve beklentilerini dikkate alır; çalışan ve müşteri tatminini 
ve bağlılığını arttırır.[3] 

		

Şekil 2: Toplam Kalite Yönetimi Ve Artan Karlılık.[4] 

3 Deming’in Kalite Yönetim Yaklaşımı 

Deming, 1930-1950 yılları arasında istatistiksel proses 
kontrol kavramını kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi ve 
maliyetlerin azaltılmasını amaçlayan bir istatistikçidir. 
Deming sürekli iyileşmeyi sağlamak üzere başvurulacak 
araçlardan biri olan Deming Döngüsünü Japonya’da 
tanıtmıştır. [1] 
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3.1  DEMİNG DÖNGÜSÜ 

Şekil 3: Deming Döngüsü.[2] 

4 Juran’ın Kalite Yönetim Yaklaşımı 

Deming ile beraber Juran da kalite alanına yaptığı önemli 
katkılarla bilinmektedir. Deming’ten farklı olarak kalite 
anlayışının yerleşebilmesi için şirketlerde komple bir 
dönüşüm yapılması yerine, kalitenin mevcut yönetim 
anlayışlarının içine implante edilebilir olduğunu 
belirtmiştir. [5] 

Şekil 4: Juran Yaklaşımı.[5] 

5  Kalite Güvencesi 

Kalite güvencesi, bir ürün ya da hizmetin, müşteri 
ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak 
için tüm işletme fonksiyonlarının aynı amaç 
doğrultusunda bir araya getirilmesidir. Kalite güvenliği; 
kısaca bir üründe, kalitenin müşterinin güvenle satın 
alabileceği ve uzunca bir süre güven ve tatminle 
kullanabileceği şekilde sağlanması demektir. [3] 

6  Iso-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 9001:2008 standardı, ISO 9000 standartlar serisinde 
ISO 9001:2000‟in revizyonu olarak hazırlanmış kalite 
yönetim sistem şartlarını ortaya koyan bir standarttır.[2]  

Birçok insan ISO 9001’in sertifikasyon şartlarını ortaya 
koyduğunu düşünse de, kalite yönetim sistem uygunluğu 
şartları ve sertifikasyon koşulları bu standartla 
tariflenmektedir.  Süreç iyileştirmeleri için Deming 
Çemberi’nden hareketle PUKÖ - “Planla-Uygula-Kontrol 
Et-Önlem Al” yaklaşımı önerilmektedir.[2] 

Şekil 5: ISO-9001:2000’in Dünya Yüzdesi.[6] 

7 OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi İle Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki 
İlişki 

OHSAS 18001 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri 
birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bağımsız 
denetim kuruluşları tarafından yapılan denetim 
neticesinde belgelendirilmektedir.[7]  
Bu standart İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin 
bir parçası olarak ele alınmakta ve bu çerçevede, Politika, 
Organizasyon, Yönetim Düzenlemeleri, Performans 
Ölçümü ve Denetleme basamaklarından oluşmaktadır.[7] 

Şekil 6: OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Modeli.[8] 

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı genel olarak işveren ve iş 
gören tarafından değişik yaklaşımlar sonucu farklı 
algılanmalara neden olmuştur. Bu nedenle İş Sağlığı ve 
Güvenliği uzun bir süre devletin yasal düzenlemeleri 
kadar ilerleyebilmiştir. Oysaki çağdaş işletmelerde 
"Toplam Kalite Yönetimi" ilkelerini benimsemiş ‘İş 
güvenliği’ kavramı "Kalite" ve "Verimlilik" ilkeleri ile 
birlikte işletmeyi başarıya götürmüştür.	 Böylece	
müşterinin, iş görenin, işverenin ve toplumun 
beklentilerini hep bir arada karşılamayı hedefleyen 
Toplam Kalite felsefesinin en önemli unsurlarından birisi 
haline gelen iş güvenliği; ölçme ve sürekli iyileştirme 
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yaklaşımları sonucu, kayda değer ilerlemeler 
göstermiştir.[7] 
 Önce Kalite" anlayışıyla geliştirilen yeni çağdaş 
yaklaşımlar ve bunların beraberinde getirdiği örgütlenme 
modelleri iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde 
de kullanılmaya başlanmıştır. Toplam Kalite Yönetimi 
felsefesini benimsemiş işletmeler, hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için Toplam Verimli Bakım 
uygulamalarının getirdiği avantajların bilincine 
varmışlardır. Başlangıç aşaması "5S" olan Toplam 
Verimli Bakımın hedeflerinden biri de "Sıfır İş 
Kazası"dır.[7] 
İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürüne sahip olma 
durumu incelendiğinde; standarda sahip olmayan 
işletmelerde mühendislerin %80‟nin iş güvenliği 
kültürünün olmadığını ya da konu ile ilgili olarak fikrinin 
olmadığını ifade etmiştir. Diğer bulgular ise; standarda 
sahip olma durumundan bağımsız olarak çalışanlar 
arasında iletişimin olmadığıdır.[7]  
 
 
8 SONUÇ 
 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Toplam Kalite Yönetimi 
Uygulaması çalışmasında, öncelikle Kalite, Kalite 
Yönetim Sistemi, Kalite Güvencesi ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi konularıyla birlikte ele 
alınmıştır. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Uygulamasının yapılması, iş kazasına bağlı işe 
devamsızlık gün sayısının azalmasında iyi yönde bir 
etkiye sahiptir. Buna dayanarak; işletmelerin yönetim 
sistemlerini uygulama düzeylerinin yüksek oluşu, 
işletmeler için son derece önemli olan iş günü kaybını 
azaltacaktır.[7] 
 
İş yerindeki tüm çalışanlara ve taşeron personele kadar 
herkese iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler 
verilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip 
personelin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı daha 
duyarlı ve dikkatli olduğu söylenebilir. İşe yeni alınmış 
çalışanlara iş ortamını tanıtıcı eğitimler verilmelidir.[7]  

İş yerinde meydana gelen kazaların kayıtları düzenli 
olarak tutulmalı ve bu kazalar istatistiksel olarak 
değerlendirilmeli, gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu 
nedenle iş yerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından 
mevcut durumu risk değerlendirmesiyle 
belirlenmelidir.[8] 

Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımları ve bu yaklaşımların 
birlikte nasıl kullanılabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 
Bu amaçla Toplam Kalite Yönetimi ve İSG 
uygulamalarının, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
üzerindeki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.[8] 

Genel olarak OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim	 Sistemi iş 
yerlerinde uygulandığında işletmeler için fayda 
sağlayacaktır.[8] 

 

Kısaltmalar 

TKY : Toplam Kalite Yönetimi  
İSG  : İş Sağlığı ve Güvenliği  
ISO  : Uluslararası Standartlar Teşkilatı 
OHSAS   : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
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Abstract 

Carob fuit (Ceratonia siliqua L.) has an important place in the forest products industry. It has been used for traditional 
molasses (pekmez) production for years in Anatolia and is a substantial food source because of its chemical constituents. In 
recent years, interest and demand for organic-based products have increased in line with people's awareness. 

In this study, chemical properties of carob fruit and its production potential in Turkey and Mersin will be reviewed. 
Besides this, in this regard the situation of the Erdemli district will be evaluated. 

Keywords: Ceratonia siliqua, Carob, Chemical composition, Production potential 

Keçiboynuzu Meyvesinin Önemi ve Erdemli İlçesindeki Üretim Potansiyeli 

Özet 

Keçiboynuzu meyvesi (Ceratonia siliqua L.) orman ürünleri sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu’da yıllardır 
geleneksel pekmez üretiminde değerlendirilmekte ve içerdiği kimyasal bileşenler açısından önemli bir besin kaynağıdır. Son 
yıllarda insanların bilinçlenmesine paralel olarak organik esaslı ürünlere olan ilgi ve talepte artmıştır.  

Bu çalışmada keçiboynuzu meyvesinin kimyasal özellikleri, Türkiye genelinde ve Mersin ilindeki üretim potansiyeli 
hakkında detaylı bilgiler verilecek olup Erdemli ilçesinin bu konudaki durumu değerlendirilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Ceratonia siliqua, Keçiboynuzu, Kimyasal bileşenleri, Üretim potansiyeli 

1. Giriş

Akdeniz orjinli maki topluluğunun önemli bireyleri
arasında yer alan keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.), 
Leguminoseae familyasının Ceasalpinaceae alt 
familyasına ait çok yıllık bir bitkidir (1). Akdeniz 
ikliminin görüldüğü 30°- 45° kuzey enlemleri (Akdeniz 
havzası, Kaliforniya ve Arizona) ile 30°- 40° güney 
enlemleri (Avusturalya, Güney Afrika ve Şili) kapsayan 
bölgelerde yetiştiği bilinmektedir. Çok düşük sıcaklıklara 
duyarlı olan bu bitki, -4 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda 
zarar görmekte, iklim koşulları ve türüne bağlı olarak yıl 
boyunca ortalama 24ºC sıcaklık, %74 nispi nem ve yıllık 
250 – 500 mm yağışa gereksinim duymaktadır. Işık isteği 
yüksektir. Güçlü kök yapısına sahip olması sebebiyle çok 
az suya gereksinim duymakta ve kuraklıkta bile meyve 
verebilmektedir (2). 

Keçiboynuzu meyveleri, mayıs ayında büyümeye, 

haziran–temmuz aylarında olgunlaşmaya başlamaktadır. 
Meyve olgunlaştıkça yeşilden kahve-siyah rengine 
dönüşmektedir. Olgun meyvelerin hasadı eylül ayında 
başlayıp mevsim koşullarına bağlı olarak kasım - aralık 
aylarına kadar devam etmektedir. İlk meyvesini 5 -10 
yaşında veren keçiboynuzu ağacı ticari olgunluğa 15 
yaşında ulaşır ve her geçen yıl meyve verimi ve kalitesi 
artar (3). Türkiye’de yetişen 3 çeşit keçiboynuzu meyvesi 
mevcuttur. Bunlar: 1.) Yabani tip (meyve eti ince, uzun, 
düz bazen kıvrımlı ve kahverengi renkli), 2.) Etli tip 
(meyve eti kalın, uzun, düz ve koyu kahverengi renkli) ve 
3.) Samos (simos) tipi (meyve eti kalın, kısa, düz ve açık 
kahverengi renkli)’dir (4). 

Türkiye’de harnup, harup, haraç, kerti, boynuz, 
buynuz; kutsal kitaplarda yaban balı olarak adlandırılan 
bu meyve, yabancı ülkelerde “Yahya Peygamberin 
Ekmeği” anlamına gelen İngilizce ‘Johannes bread’ ve 
Almanca ‘Johannis brot’ olarak adlandırılmaktadır. 
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Yahya Peygamberin, çölde bu meyveyi tüketerek hayatta 
kaldığı çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir (3). 

Keçiboynuzunun gıda olarak kullanımı milattan önce 
4000’lere kadar dayanmaktadır. Yüksek şeker içeriğinden 
dolayı tarih boyunca, özellikle de ilk çağlarda çocuklar 
için şeker; savaş ve kıtlık gibi acil durumlarda gıda olarak 
kullanılmıştır (5). Keçiboynuzu meyvesi Anadolu’da 
yıllarca yerel halk tarafından pekmez üretiminde 
kullanılmaktadır (1,6). Meyvenin etli kısmı yüksek 
oranda mineral (Ca, Mg, P, Fe, Zn vb.), karbonhidrat 
(glikoz, sakkaroz, fruktoz) ve antioksidan aktivite 
gösteren polifenolik maddeleri içermesi nedeniyle 
insanların günlük beslenmesinde önemli bir besin 
maddesidir (7). Son yıllarda bu meyvenin tüketimini ve 
kullanım alanlarını (tatlı, bisküvi vb.) artırmak amacıyla 
çok çeşitli bilimsel çalışmalar mevcuttur (1,7,8). 
Günümüzde keçiboynuzu meyve unu veya pekmezi 
birçok kek, kurabiye, pankek, krema vb. tariflerde yer 
almaktadır. 

2. Keçiboynuzu Meyvesinin Fiziksel ve Kimyasal
Özellikleri

Keçiboynuzu meyvesi kahverengi, uzunca, basık, düz ya 
da az miktarda eğimli, 10-30 cm boyunda ve 1.5 - 3.5 cm 
genişliğinde ve 1 cm kalınlığında bir meyvedir (8). 
Keçiboynuzu meyvesi ağırlıkça %80-90’ı meyve eti (pod, 
pulp) ve %10-20’u çekirdek olmak üzere iki ana kısımdan 
oluşmaktadır (9). Meyve ağırlığı 12.5 - 26.5 g ve çekirdek 
ağırlığı 0.86 - 2.15 g arasında değişmektedir (10). 

Keçiboynuzu meyvesinin kimyasal bileşimi; türüne, 
yetiştiği bölgeye, iklime, hasat zamanına göre değişir (5). 
Karkacıer ve Artık, Türkiye’nin 22 farklı bölgesinden 
topladıkları keçiboynuzu örneklerinin bazı besinsel 
özelliklerini belirlemişlerdir (10). Bu özelliklere ait 
sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Keçiboynuzu meyvesinin bileşimi (10) 

Bileşim Öğesi (%) Min. Mak. Ort. 
Toplam kuru madde 91.30 91.90 91.59 
Toplam şeker 52.78 62.36 58.91 
Fruktoz  10.17 12.23 11.15 
Glukoz 7.84 9.60 8.62 
Sakkaroz 34.22 42.36 39.15 
Çözünür kuru madde 62.00 67.00 64.68 
Ham selüloz 4.03 8.57 6.25 
Toplam kül 2.09 2.88 2.46 
Toplam asitlik (%SSA) 0.57 0.93 0.73 
pH değeri 5.14 5.84 5.53 

Yukardaki bileşenlerinin yanı sıra keçiboynuzu 
meyvesinde % 1 - 5 protein, %0.2-0.8 ham yağ ve önemli 
oranda mineral maddeler (%1-6) bulunmaktadır (9). 

Keçiboynuzu meyve etinde bulunan başlıca mineraller 
K (970 mg/100g), Ca (300 mg/100g), P (71 mg/100g), 
Mg (60 mg/100g) ve eser miktarda Fe (1.88 mg/100g), 
Mn (1.29 mg/100g), Cu (0.85 mg/100g) ve Zn (0.75 
mg/100g)’dır (11). 

Keçiboynuzu meyve ununda, 11 tane fenolik madde 
bulunmuştur. Pyrogallol, kateşol, klorojenik ve 
protokateşihik yüksek miktarlarda tespit edilirken; 
kumarin, sinamik, ferulik, gallik asit ve vanilik düşük 
miktarlarda belirlenmiştir. Bunun yanı sıra keçiboynuzu 
meyve ununda 17 yağ asidi tespit edilmiştir. Başlıca yağ 
asitleri %40.45 oleik asit, %23.19 linoleik asit, %11.01 
palmitik asit ve %3.08 stearik asittir (12). 

Keçiboynuzu meyve ununda yağda çözünen 
vitaminlerden A (1.407 µg/100g), E (5.377 µg/100g), D 
(4.9 µg/100g) tespit edilirken suda çözünen vitaminlerden 
C (830.08 mg/100g), B2 (0.38 mg/100g), niasin (185.68 
mg/100g), B6 (23.80 mg/100g), folik asit (41.97 
mg/100g) ve B12 (1.30 mg/100g) belirlemiştir (12). 

Tablo 2’de görüldüğü üzere keçiboynuzu meyve etinin 
aminoasit dağılımında en fazla aspartik asit (18.3 g/100g) 
bulunmaktadır. Bunu sırasıyla alanin (10.6 g/100g), 
glutamik asit (9.6 g/100g) ve lösin (9.3 g/100g) takip 
etmektedir (11). 

Tablo 2. Keçiboynuzu meyve etinin amino asit bileşenleri (11) 

Amino asit 
Amino asit, 

g/100g protein Amino asit 
Amino asit, 

g/100g protein 
Aspartik asit 18.3 Prolin 5.8
Glutamik asit 9.6 Tirosin 1.7
Serin 6.8 Valin 9.1
Histidin 2.8 Metionin 1.4
Glisin 3.5 Sistein 0.8
Treonin 5.1 İzolösin 3.8
Arginin 3.2 Lösin 9.3
Triptofan 1.0 Fenilalanin 3.1
Alanin 10.6 Lizin 4.2

3. Keçiboynuzu Meyvesinin Kullanım Alanları

Keçiboynuzu meyve eti ve çekirdeği ayrı ayrı kullanım
alanlarına sahiptir. Meyve eti doğrudan insan ve hayvan 
beslenmesinde veya endüstriyel ürünlerin eldesinde (laktik 
asit, sitrik asit, D-pinitol vb.) hammadde olarak 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra keçiboynuzu meyvesinin 
bioetanol üretimine uygunluğu araştırılmaktadır (13,14). 
Tablo 3’de keçiboynuzu meyvesinin endüstriyel kullanım 
alanları verilmiştir (2). 

Keçiboynuzu meyvesinin tohumu endüstride çok geniş 
kullanım alanına sahiptir. Meyve çekirdeklerinin 
ekstraksiyonu ile keçiboynuzu gamı (keçiboynuzu zamkı, 
locust bean gum, carob bean gum) elde edilmektedir. Bu 
ürün galaktomannan bakımından zengin olduğundan kıvam 
artırıcı, stabilizatör, emülgatör, jelleştirici madde ve 
tatlandırıcı olarak gıda (dondurma, çorba vb.), kozmetik, 
boya, tekstil ve ilaç sanayisinde kullanılmaktadır 
(1,13,15,16). Çeşitli çalışmalarda meyve çekirdeğinin 
fiziksel özellikleri (17) ve çekirdek ununun kimyasal 
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bileşimleri araştırılmıştır (9, 15, 18). 
Keçiboynuzu meyvesinin yüksek lif içeriğinden dolayı, 

kolesterol seviyesi üzerindeki etkinliğinin incelendiği bir 
çalışmada günde 15 gr keçiboynuzu tüketiminin kolesterolü 
%10.5, kandaki trigliserid miktarını ise %11.3 oranında 
düşürdüğü saptanmıştır (19). Ayrıca meyvede yüksek 
oranda bulunan D-pinitol bileşeni, şeker hastalarının 
rahatlıkla kullanabileceği bir üründür (20). 

Yapılan çalışmalar çekirdeksiz meyve etinin 
öğütülmesiyle elde edilen unun, kakaoya alternatif 
olduğu bildirilmiştir (15). Bilindiği üzere çikolatanın ana 
hammaddesini tropikal yerlerde yetişen kakao ağacının, 
kakao çekirdekleri oluşturmaktadır. Keçiboynuzu unu, 
kakaoya göre daha ucuz, az yağlı, proteini düşük, lif oranı 
yüksek, doğal bir tatlandırıcı olup içerisinde kafein ile 
teobromine maddeleri bulunmamakta ve kakaoya alerjisi 
olanlar için alternatif bir üründür (7, 21). 

 
Tablo 3. Keçiboynuzu meyvesinin endüstriyel kullanım alanları (2) 

 
Eczacılık : Çeşitli ilaçlar, diş macunu 
Kozmetik : Emülsiyonlar, tıraş köpüğü ve briyantin 
Kimya : Tutkal, boya, parlatıcı, kumaş boyası, kibrit, 

pestisit 
İnşaat : Beton sağlamlaştırmak amacıyla katılaştırma,     

duvar kuvvetlendirici, nem çekici madde 
Kağıt : Koyulaştırıcı, parlatıcı 
Yem : Hayvan yemi 
Tekstil ve 
Deri 

: Deri ürünlerinin tabaklanması ve parlatılması 

Gıda : Pekmez, kıvam artırıcı (locust bean gum), un ve 
bunlardan üretilen mamuller 

 

4. Dünya’da ve Türkiye’de Keçiboynuzu Meyvesi 
Üretimi 

2016 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) verilerine göre dünya genelinde 
keçiboynuzu meyve üretimi 158.609 ton’dur (22). 
Dünya’da keçiboynuzu meyve üretimi yapan önemli ülkeler 
Şekil 1’de verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere 
keçiboynuzu meyve üretiminde 1.sırada Portekiz (40.385 
ton), 2. sırada İtalya (28.925 ton) ve 3. sırada İspanya 
(26.185 ton) yer almaktadır. Türkiye ise 13.405 ton üretimi 
ile dünyada 5. sırada bulunmaktadır. Buna göre dünya 
genelinde keçiboynuzu meyve üretiminde Portekiz %25.5, 
İtalya %18.2, İspanya %16.5, Fas %13.9, Türkiye %8.5 ve 
Yunanistan %7.7’lik bir paya sahiptir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2017 verilerine 
göre Türkiye’de iller bazında keçiboynuzu meyve 
veren/vermeyen yaşta ağaç sayısı, toplu meyveliklerin 
alanı, verim ve üretim miktarları Tablo 4’de verilmiştir 
(23). Tablodan görüldüğü üzere Türkiye genelinde Adana, 
Antalya, Burdur, Mersin ve Osmaniye illerinde 

keçiboynuzu üretimi mevcut olup toplam üretim 14.098 
ton’dur. Şekil 2’de görüldüğü üzere Mersin 1. sırada (6.626 
ton), 2. sırada Antalya (5.206 ton), 3. sırada Adana (2.043 
ton), 4. sırada Osmaniye (160 ton) ve 5. sırada Burdur (63 
ton) bulunmaktadır. Bu verilere göre Türkiye genelinde 
keçiboynuzu üretiminde başlıca Mersin %47, Antalya %37 
ve Adana %14.5’luk bir paya sahiptir. 

 

 

	
 
Şekil 1. 2016 Yılında Dünya'da keçiboynuzu meyve üretiminde 
yer alan önemli ülkeler (22) 

Tablo 4. 2017 verilerine göre Türkiye’de iller bazında keçiboynuzu 
durumu (23) 
 
 

 

 

 

Şekil 2. 2017 yılında Türkiye’de iller bazında keçiboynuzu 
meyve üretimi (23) 
 

Tablo 5’de 2012 - 2017 yılları arasında Mersin ili, 
ilçelerinin keçiboynuzu meyve veren/vermeyen yaşta ağaç 
sayısı, toplu meyveliklerin alanı, verim ve üretim miktarları 
verilmiştir. 

 
 

 

495



 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

Tablo 5. 2012-2017 yıllarına ait Mersin ili ilçelerinin keçiboynuzu durumu (23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 5 ve Şekil 3’de görüldüğü üzere 2012 – 2017 

yılları arasında keçiboynuzu meyve üretiminde 1. sırada 
Silifke, 2. sırada Tarsus, 3.sırada Anamur ve 4. sırada 
Erdemli yer almaktadır. Keçiboynuzu meyve üretimi 
Erdemli ilçesinde 2012 yılında 550 ton iken bu miktarın 
2013 yılında 298 ton’a düştüğü, 2016 yılına kadar aynı 
seyirde gittiği ve 2017 yılında ise üretimde %20’lik bir 
artışın olduğu görülmektedir.  
Şekil 4’de ise 2012 - 2017 yılları arasında Mersin ili, 

ilçelerinin keçiboynuzu meyve veren yaşta ağaç sayısı 
verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere 2013 yılında 
Erdemli’de ve 2015’de Silifke’de meyve veren ağaç 
sayısında önemli miktarda azalmalar gerçekleşmiştir. Buna 
paralel olarak bu yıllarda iki ilçenin keçiboynuzu meyve 
üretimi de azalmıştır (Şekil 3). Ağaç sayısındaki bu 
azalmalar muhtemelen son yıllarda hızlı bir şekilde artan 
yapılaşma sebebiyle keçiboynuzu ağaçlarının 
kesilmesinden kaynaklanmıştır. 
 

 

Şekil 3. 2012 – 2017 yılları arasında Mersin ili ilçelerinin 
keçiboynuzu üretim miktarı (TUİK, 2018) 

 

 

Şekil 4. 2012 - 2017 yılları arasında Mersin ili ilçelerinin meyve 
veren keçiboynuzu ağaç sayısı (23) 

5. Sonuç ve Öneriler 
- Keçiboynuzu meyvesinin, çok yönlü kullanım alanları göz 
önüne alındığında ülkemizde keçiboynuzu meyvesi üretimi 
arttırılarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanmalıdır. 
- Mevcut keçiboynuzu sahaları koruma altına alınmalı, ilgili 
kamu kurumlarıyla işbirliği yapılarak bakımları yapılmalı 
ve yerel halk bilinçlendirilmelidir. 
- Türkiye’de keçiboynuzu meyve unu, gıda endüstrisinde 
fonksiyonel ve sağlıklı gıda formülasyonlarındaki (bisküvi, 
kek, ekmek, kahve vb.) kullanımı arttırılmalıdır. 
- Gelecek sağlık nesillerin gelişimi için Türk toplumunda 
keçiboynuzu esaslı ürünlerin tüketimi yaygınlaştırılmalıdır. 
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Abstract 

Today, fairs are encouraged and supported as important organizations providing cities with economic contribution, 
promotion and tourism activity. Gastronomy as forming the basis of the Agriculture and Food-related subjects are the 
leading sectors of the country that is most fair organized in Turkey. This research was organized in the 13th Agricultural, 
Food and Livestock Fair in Mersin. The research aimed that the goals of where they came from, their expectation, their 
satisfaction, the problems which they face during the organization, organization development, the tourism of the city 
where the organization running and adding benefits to gastronomy field. The research was conducted by face to face 
interview technique with qualitative research methods with 19 firms participating in the fair between 22-25 February 2018 
and content analysis was applied to the data. The results showed that participants mostly participated in the exhibition 
with the aim of promoting the product / company, making sales, informing the manufacturer / informing and acquiring 
new customers. The segmentations are; the opinions of the participants about the problems the missing parts, fair centre 
the organization visitors and the problems about the participants. The most of the participants are satisfied and likely to 
join again even that they recognize some problems.  They have often emphasized that effective publicity and fairness 
should be international in order to provide more benefits to the city, tourism and gastronomy. The results of the study; it is 
thought that it can be beneficial to city stakeholders, sector representatives, tourism and gastronomy science and 
organizational regulators when organizing more successful and effective fairs, fairs and informal settlement, promoting 
the gastronomic products of the region, and being a fair city in the country and even in the international area. 

Keywords: Fair, Fair Trade Tourism, Gastronomy, Food, Agriculture 

Kent, Fuar ve Gastronomi: Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda Bir 
Araştırma 

Özet 

Günümüzde fuarlar kentlere özellikle ekonomik katkı, tanıtım ve turizm hareketliliği sağlayan önemli organizasyonlar 
olarak teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Gastronominin temelini oluşturan Tarım-Gıda-Hayvancılık ise ülkenin önde 
gelen sektörleri olarak Türkiye’de en çok organize edilen fuarlardır. Bu araştırma Mersin’de 13. sü düzenlenen Tarım-Gıda-
Hayvancılık Fuarı’nda yürütülmüştür. Çalışmada fuar katılımcılarının fuara katılma amaçlarını, geldikleri il/ilçeleri, 
beklentilerini,  memnuniyetlerini, tekrar gelme niyetlerini, organik sertifikalı ürün satışı ve organik tarım uygulamalarının 
varlığını ve fuar özelinde yaşadıkları sorunları belirlemek,  fuarı geliştirmeye ve fuarın kent turizmi ve gastronomi alanına 
fayda sağlamasına yönelik öneri ve görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma 22-25 Şubat 2018 tarihlerinde 
Fuar’a katılım sağlayan 19 firma ile nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmış ve verilere içerik 
analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların en çok ürün/firma tanıtımı, satış yapma, üreticiyi 
bilinçlendirme/bilgilendirme ve yeni müşteri kazanma amaçlarıyla fuara katıldıklarını göstermiştir. Katılımcıların fuardaki 
sorunlar ve eksiklikler ile ilgili görüşleri; fuar merkezi, organizasyon, ziyaretçiler ve katılımcılar ile ilgili sorunlar olarak 
gruplandırılmıştır.  Katılımcıların çoğunluğu belirtikleri sorunlara rağmen fuardan memnun kaldıklarını belirtmişlerdir ve 
tekrar gelme niyetindedirler. Fuarın kente, turizm ve gastronomi alanına daha çok fayda sağlaması için sıklıkla etkin tanıtım 
ve fuarın uluslararası nitelikte olması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Araştırmanın sonuçlarının; daha başarılı ve etkin 
fuarlar organize etme, fuarcılık bilinci yerleştirme, bölgenin gastronomik ürünlerinin tanıtımını sağlama konularında, ülke 
çapında hatta uluslararası alanda bir fuar kenti olmaya yönelik çalışmalarda kent paydaşlarına, sektör temsilcilerine, turizm 
ve gastronomi bilimine ve organizasyon düzenleyicilerine fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fuar, Fuar Turizmi, Gastronomi, Gıda, Tarım 
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1. Giriş

Fuar ticari mal ve hizmetlerin sergilenmesini ve
pazarlanmasını amaçlayan, katılımcıların iş bağlantıları 
kurmasını sağlayan belli zamanlarda, belli yerlerde belli 
sürelerde oluşturulan büyük pazarlardır [1]. Günümüzde 
özellikle üreticilerin ve aracıların katıldığı ticari fuarlar çok 
önemlidir [2]. Çünkü; fuarcılık faaliyetleri; ekonomiye ve 
turizme canlılık kazandıran, katılımcıların ve ziyaretçilerin 
motivasyonunu yükselten, düzenlendikleri kentlerin ve 
bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmalarına ciddi katkı 
sağlayan ve bu kentlerde “uzmanlaşmış ticaret kültürü” nün 
oluşmasını hızlandıran önemli ekonomik faaliyetlerdir [3] 
[4]. Ancak Türkiye’ de geçmişi çok eskiye dayanmayan 
fuarcılık zaman içinde gelişmiş ve bölgesel anlamda 
yayılma göstermişse de henüz istenilen ve beklenen 
seviyeye gelememiş ve fuar organize etme, fuarlara katılım 
ve ziyaret konusunda yeterli bir bilinç oluşmamıştır [3][5]. 
Bunun geliştirilebilmesi için turizmin çeşitlendirilmesi ve 
alternatif turizm türlerine ağırlık verilerek turizmin tüm yıla 
yayılması bağlamında fuar turizmi ülke politikalarınca 
geliştirilmek istenmekte ve teşvik edilmektedir [6]. Buna 
paralel olarak son yıllarda Türkiye’de birçok kentte 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde fuarlar 
düzenlenmektedir. Bu fuarlardan konusuna göre en fazla 
düzenlenen fuar türü tarım- hayvancılık ve gıda fuarlarıdır 
[7]. 

Bu fuarlarda tarım araçlarından fidelere, organik 
gübreden baklavaya kadar çok çeşitli bir yelpazede ürünler 
sergilenebilmektedir. Katılımcılar kendi yöresel ve bölgesel 
ürünleri, tatları ve yiyeceklerini de ziyaretçilere sunarak 
geldikleri bölge ve yörenin gastronomi alanına katkı 
sağlamaktadırlar. Gastronomi “Sağlığa uygun, iyi 
düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve 
sistemi” olarak [8] üretimden başlamaktadır ve bu nedenle 
tarım, hayvancılık ve gıda sektörüyle iç içe olan bir 
kavramdır. Yiyecek içeceklerin hazırlanması, üretilmesi ve 
tüketilmesi sürecinin yanı sıra, ideolojik, kültürel 
ekonomik, sosyal ve politik yapıyı da kapsamaktadır.  

Mersin; başta turunçgiller olmak üzere, domates, biber, 
sert çekirdekli meyve türlerinde üretimin ve tüketimin bolca 
yapıldığı bir ildir. İyi tarım uygulamaları ile de Türkiye’de 
önemli bir konumdadır. Mersin’de 490 organik üretici 71 
farklı üründe 101.693 ha alanda organik üretim yapılmakta, 
bu üretim alanı ile ilin ülke genelinde organik tarım alanının 
%15’ini oluşturarak 2. sırada yer almaktadır [9]. 

Türkiye’nin tarımsal ihracatının %40’a varan kısmını da 
gerçekleştiren, Akdeniz Bölgesi’nde Serbest Bölge ve 
organize sanayi bölgeleriyle, işlek limanı, tarımsal ve 
turizm kaynaklarıyla ve artan nüfusuyla dikkat çeken 

Mersin, Türkiye fuarları içinde kendine yer bulmuştur. [5]. 
Kentte yıl içerisinde çeşitli fuar merkezlerinde birçok fuar 
düzenlenmektedir. Bu fuarlardan en sık düzenlenenlerden 
bir tanesi de bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen tarım-gıda-
hayvancılık fuarıdır. Bu çalışmada 22-25 Şubat tarihlerinde 
düzenlenen bu fuarın katılımcılarının, beklentileri, 
organizasyonla ilgili düşünceleri, fuarın kent turizmine ve 
gastronomi alanına yönelik katkı sağlamasına yönelik 
görüşleri konu edilmiştir. Çalışmadan elde edilecek 
sonuçların kent paydaşlarına, ilgili sektör temsilcilerine, 
turizm ve gastronomi bilimine, fuar organizatörlerine 
mevcut durum hakkında yararlı bilgiler sağlayacağı ve yeni 
araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde Türkiye’de fuar ilgili 
yapılan çalışmalarda sıklıkla ekonomiye [3] ]10] [11] [12] 
ve kalkınmaya etkisi [13]; fuarların pazarlamadaki rolü 
[14]; katılımcıların fuarlara katılım nedenleri [15]; yerel 
halkın fuarlara karşı tutumları [16], fuar çeşitlemeleri (oyun 
fuarı vb.) [17]; fuarların turizme etkileri [18] [19]; fuarların 
mevcut durum değerlendirmeleri [20] ve ziyaretçiler 
üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu araştırmada ise fuar 
katılımcılarının fuara katılma amaçları ve sağladıkları 
faydalar başta olmak üzere, geldikleri il/ilçeleri, 
beklentilerini,  memnuniyetlerini, tekrar gelme niyetlerini, 
organik sertifikalı ürün satışı ve organik tarım 
uygulamalarının varlığını ve fuar özelinde yaşadıkları 
sorunları belirlemek, fuarı geliştirmeye ve fuarın kent 
turizmi ve gastronomi alanına fayda sağlamasına yönelik 
öneri ve görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

2. Yöntem

Araştırmanın evrenini 13. Mersin Tarım Gıda
Hayvancılık fuarına katılan 110 firma oluşturmaktadır. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Görüşme, sözlü iletişim yoluyla 
genellikle yüz yüze yapılan veri toplama tekniği olup; 
sosyal bilimlerde sık kullanılan, etkili veri toplama 
tekniklerinden biridir. Araştırmada, ilgili literatür 
incelenerek, amaca uygun olarak önceden oluşturulmuş 
olan soruların katılımcılara aynı tarz ve sırada sorulduğu 
görüşme türü olan “standartlaştırılmış (yapılandırılmış) 
açık uçlu görüşme” yapılmıştır [21] [22]. Araştırmaya 
katılan 19 fuar katılımcısı ile yapılan görüşmeler ortamın 
ses kaydı yapılamayacak kadar gürültülü ve kalabalık 
olması nedeniyle not edilmiştir. Katılımcılara fuara 
nereden katıldıkları, daha önce Mersin fuarına katılıp 
katılmadıkları, katılım amaçları, hangi sektörde oldukları, 
organik sertifikalı tarım faaliyetleri ve ürün satışları yapıp 
yapmadıkları, fuarların sektörlerine ve kendilerine 
sağladığını düşündükleri faydalar, fuar alanı kapasitesi 
yeterliliği, yaşadıkları sorunlar hakkındaki görüşleri ile 
fuarı geliştirmeye ve fuarın kent turizmi ve gastronomi 
alanına fayda sağlamasına yönelik önerileri sorulmuştur. 
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Fuarın son gününde ise katılımcılara tekrar gidilerek 
memnuniyetleri, katılım amaçlarına ulaşıp ulaşmamaları 
ziyaretçi sayısı ve tekrar katılım niyetleri hakkındaki 
görüşleri alınmıştır. Verilere içerik analizi uygulanmış, 
elde edilen bulgular raporlanmıştır.  

3. Bulgular

Araştırmada, 14’ü Mersin (10 Merkez, 1 Tarsus- 1
Anamur- 2 Erdemli ilçeleri) 2’si Gaziantep 1’i Hatay, 1’i 
Adana, 1’i Rize’den olmak üzere 19 katılımcı ile 
görüşülmüştür. Katılımcıların 4’ü üretici firmaları temsil 
eden birliktir. Bu katılımcıların 6’sı tarım-gıda, 3’ü gıda, 5’i 
tarım, 2’si tarım- kimya 2’si, 1’i tarım-gıda-hayvancılık 
sektöründendir. Katılımcıların 12’si organik ürün 
sunduklarını, 10’u organik tarım yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcıların 4’ü ilk kez Mersin Fuarı’na katılırken, diğer 
katılımcılar daha önce katılım sağlamışlardır. 

 Görüşmecilerin fuara katılım amaçları sorusuna 
verdikleri cevaplar Tablo 1’de sunulmaktadır. Buna göre 
katılımcılar en çok ürünlerinin ve firmalarının tanıtımını 
yapmak için fuarlara katıldıklarını belirtmişlerdir. Diğer 
sıklığı yüksek olan ifadeler ise satış yapmak, üreticiyi 
bilinçlendirmek ve yeni müşteri kazanmaktır.  

Tablo 1.Fuara Katılım Amaçları 

1 numaralı görüşmeci fuarlara katılmasının ana amacının 
fuarda satış yapmak olmadığını, amacının ürettiği yerel ve 
doğal ürünlerini sergileyerek ve tattırarak ilçesini ve yerel 
ürünlerini tanıtmak olduğunu belirtmiştir. Bu yolla ilçesine 
ziyaretçileri çektiğini ve orada satış yaparak fuardan fayda 
elde ettiğini belirtmiştir. 5 ve 7 numaralı görüşmeciler 
fuardan henüz bir beklentisi olmadığını, bir kent firması 
olarak bu fuara katılmanın sektöre ve kent fuarcılığına 
sağlayacağı katkı nedeniyle geldiğini belirtmiştir. Organik 
ürün satışı yapan tarım sektöründen 3 numaralı görüşmeci 
ise toprağı korumanın önemini, kimyasalların verdiği zarar, 
organik ürün ve organik tarım konusunda ziyaretçileri 
bilgilendirme ve bilinçlendirmenin ana amacı olduğunu 

zaten böylelikle ürünlerinin talep göreceğini vurgulamıştır. 
Katılımcılara sorulan “sektörünüze fuarların katkısı 

olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna tüm katılımcılar 
“evet” cevabını vermişlerdir. Katılımcılara yöneltilen 
“katıldığınız fuarlardan ne gibi faydalar elde ediyorsunuz?” 
sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular ise 
Tablo 2’de sunulmaktadır. Tabloya göre sıklığı en yüksek 
olan ifade %29,23 oranla“tanınma” olmuştur.  Katılımcılar 
fuarlar sayesinde tanınma dışında satışlarda artış, piyasayı 
ve rakipleri tanıma, bilinçlenme, deneyim kazanma ve iş 
bağlantısı kurmada yararlanmaktadırlar. 

Tablo 2. Katılımcıların Fuarlardan Elde Ettiği Faydalar 

İfadeler Sıklık Yüzde       
(%) 

Tanınma 19 29,23 
Satışlarda artış 11 16,92 
Piyasayı ve rakipleri tanıma 10 15,38 

Bilinçlenme 9 13,84 

Deneyim Kazanma 8 12,37 

İş bağlantısı kurma 8 12,37 

Toplam 65 100 

Bir diğer soru olan “Sizce bu fuarda sorunlar var mıdır? 
Varsa nelerdir?” sorusuna görüşmecilerin verdikleri 
cevaplardan elde edilen 16 ifade Tablo 3’de görülmektedir. 
Bu ifadeler “Fuar Merkezi ile ilgili sorunlar”, 
“Organizasyon ile ilgili sorunlar”, “Ziyaretçiler ile ilgili 
sorunlar” ve “Katılımcılar ile ilgili sorunlar” olmak üzere 4 
kategoride ele alınmıştır. Buna göre görüşmecilerin en sık 
belirttikleri sorunlar %36,7 oranıyla organizasyon ile ilgili 
sorunlar olduğu görülmektedir. Fuarın tanıtım açısından 
eksiklikleri olduğunu belirten görüşmeciler, özellikle fuarı 
İstanbul, Antalya hatta ilçe fuarlarıyla kıyaslamış ve bu 
fuarların altında kaldığını belirtmişlerdir. 12 Numaralı 
görüşmeci tanıtım sorunu konusunda “Billboard reklamları, 
el broşürü gibi reklamların daha erken yapılması gerekirdi. 
Sosyal medya üzerinden hiç tanıtım yapılmadı. Kendi 
imkânlarımız ile haberdar ettik” şeklinde görüşlerini 
belirtmiştir. İlk olarak bu fuara katıldıklarını belirten bazı 
görüşmeciler ise bir diğer sorun olarak ifade ettikleri 
karşılama ve sorun çözme gibi konularda organizasyonda 
yeterince ilgi görmediklerini belirtmişlerdir. 
Organizasyonla ilgili bir diğer sorun ise sektörler bazında 
fuarların birbirinden ayrılması gerektiğidir. Katılımcıların 
5’i fuarın tarım- gıda- hayvancılık kategorilerinde ayrı ayrı 
yapılması gerektiğini belirtilirken, 18 numaralı görüşmeci 
de bu fikirde olduğunu ancak üç kategoride bile katılım 
sayısı az iken tek kategoride katılımın daha az olacağını 
ifade etmiştir. Bu hususta tarım-kimya sektöründen 4 
numaralı görüşmeci; “Burada elektronikçinin, baharatçının 
ne işi var? Ben kendi rakibimi, kendi sektörümü, bir arada 
göremiyorum ki? Bu anlamda fayda elde edebileceğimi 
düşünmüyorum” şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir.  

Fuar merkezi ile ilgili sorunlar ise 7 ifadeden oluşmuş ve 
bu sorunlar arasında en sık belirtilen sorun kapasite 

İfadeler Sıklık Yüzde  
(%) 

Ürün/firma tanıtımı yapmak 19 24 

Satış yapmak 12 15 

Üreticiyi 
bilinçlendirmek/bilgilendirmek  

8 10 

Yeni müşteri kazanmak 8 10 

İş bağlantısı yapmak 5 6 

Kente katkı sağlamak 5 6 
Satış teşvik/destek 4 5 

Rakipleri görmek/tanımak  4 5 

Piyasadaki yenilik, farklılık vb takip 
etmek  

4 5 

Sosyalleşme/kaynaşmak 4 5 

Başka kentleri görmek  4 5 

Toplam 77 100 

500



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

yetersizliği olmuştur. Bir diğer ifade olan hijyen konusunda 
9 Numaralı görüşmeci, özellikle stantlarda gideri olan 
lavabolar olması gerektiği yiyecek sundukları için sürekli 
ellerini yıkamaya ihtiyaç duydukları ve hijyen sağlamak 
için kendi imkanlarıyla bir sistem kurduklarını ifade 
etmiştir. 

Ziyaretçiler ile ilgili sorunlar olarak ise ziyaretçi sayısını 
yetersiz bulan ve ziyaretçi profilini sektör/firmasına uygun 
bulmadıklarını belirten katılımcılar olmuştur. Tarım ilacı 
ürünleri sunan bir görüşmeci “Buraya gelen ziyaretçi son 
üretici halbuki benim hedef kitlem ilk üretici bu anlamda 
profil bana uygun değil” cümleleriyle görüşünü bildirmiştir.  

Katılımcılar ile ilgi sorunlar konusunda görüşmeciler 
sektörlerindeki büyük firmaların fuara katılmamasının 
önemli bir sorun olduğunu, bu katılımın sağlanmasının, 
firmaların arttırılması ve çeşitli, farklı ürünler sunan 
üreticilerin yer almasının hem katılımcıları hem de 
ziyaretçileri teşvik eden bir unsur olduğunu belirtmişlerdir.  

Katılımcılar ile fuarın son gününde tekrar görüşülerek 
memnuniyetleri, ziyaretçilerin yeterliliği, tekrar gelme 
niyetleri ve amaçların ulaşmaları hakkındaki görüşleri 
sorulmuş ve yanıtlardan elde edilen bulgular Tablo 4’e 
aktarılmıştır. Buna göre katılımcıların %73, 68’i fuardan 
memnun kalmıştır. Tekrar katılmayacağını belirten yok 
iken %10,5’i belki cevabını vermiştir.  Gelen ziyaretçi 
sayısını ise %36,84 oranında katılımcı yetersiz bulmuştur. 
Görüşmecilerin 57,89’u ise fuara katılım amacına 
ulaşamamıştır.  

Katılımcılar genel olarak görüşmeler sırasında bu yılki 
fuarın geçen yıllara göre daha iyi olduğunu özellikle 
Valiliğin teşvikiyle katılımın daha iyi olduğunu ve gelecek 
fuarların daha da iyi olacağını umduklarını ifade 
etmişlerdir. Özellikle ilçe belediyelerinin otobüs ve minibüs 
desteği sağlaması ile köylü ve üreticilerin fuara ulaşımının 
sağlanması memnuniyetle karşılanmıştır.  

Tablo 3. Sorunlar 

KULLANILAN 
İFADELER 

∑I ∑i 

(79) 

% 

1-Fuar Merkezi
ile İlgili

Sorunlar 

(1.1) Kapasite 
yetersizliği 

(1.2) Katılımcıların 
Yemek Yeme Alanı 
Yok 

(1.3) Hijyen Sorunu 

(1.4) Güvenlik 
Sorunu 

(1.5) Sigara İçme 
Alanı Yok 

(1.6) Otopark 
yetersizliği 

(1.7) Traktörlerin 
fuardaki yerleşimi 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

22 27,84 

2- 
Organizasyon 
ile İlgili 

Sorunlar 

(2.1) Tanıtım 
eksikliği 

(2.2) Diğer 
il/ilçelerdeki fuarların 
altında kaldığı algısı  

(2.3) İlgi (karşılama, 
sorun çözme vb) 

(2.4) Sektörler 
bazında ayrı fuar 
yapılmalıydı 

9 

8 

7 

5 

29 36,70 

3- Ziyaretçiler
ile İlgili

Sorunlar 

(3.1) Ziyaretçi sayısı 
az 

(3.2) Ziyaretçi profili 
firmamıza uygun 
değil 

4 

3 

7 8,86 

4- Katılımcılar
ile ilgili

Sorunlar 

(4.1) Büyük firmalar 
yok 

(4.2) Katılımcı 
firmalar 
arttırılmalıydı 

(4.3) Katılımcı 
firmalar 
çeşitlenmeliydi 

7 

7 

7 

21 26,58 
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Tablo 4. İkinci Görüşme Bulguları 

Memnuniyet Düzeyi Sıklık Yüzde 
Memnun Kaldım 14 73,68 

Memnun Değilim 5 26,31 
Gelen Ziyaretçi Sayısı Sıklık Yüzde 
Yeterli 12 63,15 

Yetersiz 7 36,84 

Tekrar Katılım Niyeti Sıklık Yüzde 

Evet 17 89,5 
Hayır - - 
Belki 2 10,5 
Fuara Katılım Amacına 
Ulaşma  

Sıklık Yüzde 

Evet 11 57,89 

Hayır 4 21,05 

Kısmen 4 21,05 

Toplam 19 100 

Katılımcıların fuarı geliştirmeye ve fuarın kent turizmi 
ve gastronomi alanına fayda sağlamasına yönelik 
önerileri Tablo 5’de sunulmaktadır. Görüşmecilerin 
tamamına yakını fuarın uluslararası olması gerektiği ve 
tanıtımının iyi yapılması gerektiği konusunda 
hemfikirdirler. En sık ifade edilen diğer öneri ise kent 
paydaşlarının fuarlara sahip çıkması ve destek vermesi 
gerektiği yönündedir. Mersin organik tarım ve ürünler 
yönünden öne çıkan bir kent olması ve yerel ve organik 
ürünlerin günümüzde talep görmesi ve kenti tanıtması 
gibi nedenlerle bu ürünlerin sergilenmesine ağırlık 
verilmesi gerektiği de sıklıkla belirtilmiştir. Mersin’in 
genel turizm sorunlarının çözülmesi de bir diğer öne 
çıkan görüş olmuştur. 

Tablo 5. Öneriler 
İfadeler Sıklık Yüzde 

1-Fuar uluslararası olmalı 17 17,70 

2-Tanıtımı/Reklamı iyi yapılmalı 17 17,70 

3- Kent paydaşları/dinamikleri (il
yönetimi, sektör temsilcileri,
üniversiteler, halk) fuarlara sahip
çıkmalı  ve destek vermeli

15 15,62 

4- Organik ve yerel ürünler
sergilenmeli

10 10,41 

5- Kentin genel turizm sorunları
çözülmeli (altyapı,trafik, havaalanı,
tanıtım vb)

10 10,41 

6- Fuarlara büyük firmaların katılımı
teşvik edilmeli                                                                        

10 10,41 

7- Halkta fuar bilinci oluşturulmalı 8 8,33 

8- Yenilik ve farklılıklar olmalı 5 5,20 

9- Fuar çeşitli etkinliklerle
canlandırılmalı

4 4,16 

Toplam 96 100 

4. Sonuç

Mersin’de 13. sü düzenlenen Tarım-Gıda-Hayvancılık
Fuarı’nda yürütülen bu araştırmada katılımcıların en çok 
ürünlerinin ve firmalarının tanıtımını yapmak için fuarlara 
katıldıkları, satış yapmak, üreticiyi bilinçlendirmek ve yeni 
müşteri kazanmak gibi amaçlarla katılım sağladıkları tespit 
edilmiştir. Görüşmecilerin tümü sektörlerine fuarların büyük 
katkısı olduğunu ifade etmişlerdir. Bireysel olarak ise 
katılımcılar fuarlardan en çok tanınma konusunda fayda 
sağlamaktadır. Ayrıca Mersin fuarı özelinde sorunlar dile 
getirmişlerdir ve bu sorunların ağırlıkta organizasyondan 
kaynaklanan sorunlar olduğu tespit edilmiştir. En sık ifade 
edilen sorun ise tanıtım eksikliği olmuş ve fuarın kent 
turizmine ve gastronomi alanına katkısı konusundaki 
önerilerinin en başında ise fuarın tanıtımının iyi yapılması 
görüşü yer almıştır. Katılımcıların, belirttikleri sorunlara 
rağmen çoğunluğu fuardan memnun kalmışlar ve neredeyse 
tümü tekrar katılım niyetindedirler. Fuara katılım 
amaçlarına ulaşanlar çoğunlukta olsa da memnun 
olmayanlar ve amaçlarını gerçekleştirmediklerini belirtenler 
göz önüne alındığında belirtilen sorunlar çerçevesinde 
gelecek fuarlarda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.  

Mersin, ülkenin tarım ihracatındaki önemli konumu, 
işlek limanı, var olan gastronomik değerleri, turizm 
kaynakları yanında iyi tarım uygulamaları ve organik 
tarım alanlarının ülkedeki önemli payına rağmen 
potansiyelini yerince değerlendirememiş bir kenttir. Bu 
bağlamda fuarların kente canlılık kazandırmak, insanları 
bölgeye çekerek turizm hareketliliği yaratmak ve bu 
kaynaklarını tanıtmak için önemli bir fırsat yaratacağı 
söylenebilir. Araştırmada sıklıkla belirtilen sorunlar 
çerçevesinde tanıtımın etkin ve iyi zamanlama ile 
yapılması, halkın ilgisinin canlandırılması ve katılımının 
teşvik edilmesi, tanınmış firmaların katılımının 
sağlanması, fuarların kente katkısının farkındalığının 
oluşturulması ve kent paydaşlarının etkin iletişim, 
planlama ve koordinasyon ile fuarların iyileştirilmesine 
katkı sağlaması, bilimsel ve akademik destek alınması 
önerilebilir. 

Fuar ne zaman nerede olursa olsun iyi bir tanıtım ile 
sağlanabilmektedir ve tanıtım fuarcılığın olmazsa 
olmazıdır. Ayrıca fuar doğru yerde doğru zamanda doğru 
kişileri buluşturma çabası olduğundan [1] katılımcıların 
görüşlerinde de belirttiği üzere katılımcılarla ziyaretçileri 
amaç ve beklentilerinin uyumlu olacak şekilde doğru 
profillere ulaşılması gerekmektedir.  

Büyükşehir ve ilçelerdeki fuar organizasyonları katılım 
ve reklam açısından katılımcılarca kıyaslanarak 
Mersin’in daha iyi olması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Fuarlar ulaşım, erişim, konaklama imkânları nedeniyle 
genellikle kent merkezinde yapılmaktadır. Araştırmanın 
yürütüldüğü fuar merkezi de kent merkezindedir. Bu 
fuarda ilçelerden belediyeler aracılığıyla ulaşım 
imkânının sağlanması gelen ziyaretçi sayısını arttırdığı 
anlaşılmaktadır ve bu memnuniyet yaratmıştır. Nitekim 
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Fuarın gerçekleştiği Fuar Merkezi’nin yeni eklentiler 
yapılarak fiziksel olarak kapasitesinin arttırılması 
planlanmaktadır[27]. Böylece görüşmecilerin belirttiği 
fiziksel kapasitenin yetersizliği sorunu çözülebilecektir. 

Katılımcıların sıklıkla üzerinde durduğu gibi özellikle 
Mersin turizmini geliştirmek, yerli ve yabancı turisti 
çekmek, kentin gastronomik değerlerini ön plana 
çıkarmak için fuara uluslararası bir boyut 
kazandırabilmek gerekmektedir. Fuarların uluslararası 
niteliğe sahip olabilmesi için,  ulusal olarak belli bir süre 
faaliyette olması gerekmektedir. Mersin fuarı bu anlamda 
bir geçmişe ve deneyime sahipse de araştırma bulguları 
henüz ulusal çapta bile yeterli talebi görmediğini 
göstermektedir. Katılım daha çok kent içinden, çevre il ve 
ilçelerden gerçekleşmiştir. Fuara uluslararası bir kimlik 
kazandırmak ve talebi yüksek ve başarılı bir fuar 
düzenlemek için tespit edilen sorunlar ve öneriler dikkate 
alınarak etkin bir çalışma yapılmalıdır. Bu araştırmada da 
vurgulandığı ve önerilerde yer aldığı üzere  kentin tüm 
paydaşlarıyla fuara sahip çıkması ve geliştirme yolunda 
birlikte hareket etmesi gerektiği söylenebilir. 

Araştırmanın sonuçlarının; daha başarılı ve etkin fuarlar 
organize etme, fuarcılık bilinci yerleştirme, bölgenin 
gastronomik ürünlerinin tanıtımını sağlama konularında, 
ülke çapında hatta uluslararası alanda bir fuar kenti 
olmaya yönelik çalışmalarda kent paydaşlarına, sektör 
temsilcilerine, turizm ve gastronomi bilimine ve 
organizasyon düzenleyicilerine fayda sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 
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Özet 

Binlerce yıldır yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları tarihi ve kültürel önemi yüksek 
mimari yapılara sahiptir. Bu topraklar üzerinde yaşamış uygarlıkların yarattığı birçok eser doğal sebepler ve 
insanoğlunun verdiği zararlardan dolayı günümüze kadar varlığını koruyamamıştır. Kalanları ise ayakta kalma 
mücadelesi vermektedirler.  

Tarihi eserler büyük bir değere sahip yapılardır, çünkü bulundukları toplulukların tarihini ve anılarını temsil ederler. 
Bu sebepten dolayı mevcut eserlerin bir sonraki nesle aktarılması insanların tarihi görevidir. Tarihi eserlerin korunması 
öncelikle dokümantasyonunun yapılması ile başlar. Tarihi eserlerin dokümantasyonu farklı tekniklerle yapılmaktadır. 

Bu çalışmada tarihi eserlerin ve mimari yapıların dokümantasyonunda sıkça kullanılan yersel fotogrametrik tekniği 
kullanılmıştır. Çalışma alanı olarak Mersin Kızkalesi seçilmiştir. Yersel tekniklerle çekilen resimlerden nokta bulutu 
üretilmiş ve Kızkalesinin 3B modeli elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:, Kızkalesi, Yersel fotogrametrik, 3B Model 

1. Giriş

Tarihi eserlerin incelenmesi, yorumlanması ve sahip 
çıkılması için öncelikle bu yapıların gerçeğe uygun ve 
doğru bir şekilde tasvir edilmesi gerekmektedir. Eserin 
yapımında kullanılan malzeme ve işçilik dönemin 
izlerini taşıdığından dolayı esere zarar vermeden 
korumak ve belgelemek son derece önemlidir.  
Arkeolojik ve kültürel miras alanlarının 
belgelenmesinde, GNSS ve total station gibi ölçüm 
ekipmanlarının kullanıldığı yersel yöntemler ya da 
klasik fotogrametri yöntemleri kullanılmaktadır. Yersel 
yöntemler, arazi şartlarından olumsuz etkilenerek zaman 
kaybına ve yüksek maliyete sebep olmakta ve arazi 
üzerinde detay ölçümleri esnasında arkeolojik alanlara 
da zarar vermektedir (Tercan 2017). 

Yersel fotogrametri tekniğide eserin modelini çıkarırken 
minumum temasla bu işi gerçekleştirmektedir. Bununla 
birlikte düşük maliyet ve yüksek doğrulukta 3boyutlu 
veri ve ortofoto elde edilmesi sebebiyle tarihi alanların 
ölçülmesinde ciddi avantajlar sunmaktadır. 

2.Kültürel Mirasın Belgelenmesinin Önemi

Kültürel mirasın belgelenmesi ile ilgili ihtiyaçlar gün 
geçtikçe artmaktadır. Gelişmişülkelerdeki, mirasın 

korunmasıyla ilgili artan sosyal bilince karşılık gelişmeyen 
ülkelerdeki bu konuyla ilgili bilinçsizlik, evrensel çerçevede 
bu konuda gerekli olan bilincin dengelenmesini 
gerektirmektedir. Bu dengenin sağlanabilmesi için gerekli 
olan bilinç talebi, sadece bölgesel, yerel, ulusal ya da uluslar 
arasıalanda tarihi yapıların ve kültür yapılarının 
korunmasınıdeğil aynızamanda bu mirasa verilmesi gereken 
fakat unutulan önemi de içermelidir. Tehlike altında olan 
miras yapıları ve yapı grupları, bunların yer aldıkları 
bölgelerin çalışılması, değerlendirilmesi ve gerekenin 
yapılmasıgiderek acil bir durum haline gelmiştir. Kültürel ve 
teknolojik gelişmelerin yanında artan kentleşme ve rant 
kaygısı, kültürel mirasın korunmasınızorlaştırmakta, değişen 
yaşam tarzlarıve toplumun ihtiyaçları kültürel mirasın 
korunmasını tehdit etmektedir. Bu faktörler nedeniyle, tarihi 
geçmişimiz için önemli olan bu yapı ve yapı gruplarının 
dokümantasyonu önemli ve gerekli hale gelmiştir. 
Dokümantasyon, kültürel mirasın gelecek nesillere 
aktarılabilmesi için yapabileceğimiz tek yoldur(GÜLEÇ 
S.Armağan,2007).
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3.Yersel Fotogrametri

Arkeolojik çalışmalarda, belirli bir mesafede arkeolojik 
ve kültürel miras alanlarının yeterli doğruluğunu 
sağlayabilen ve hızlı bir şekilde elde edilebilen 
görüntülere sıklıkla gereksinim duyulmaktadır 
(Themistocleous vd., 2015, Tercan 2017). 

Yersel fotogrametri tekniği, uzun zamandır tarihi 
yöntemlerden bir tanesidir. Bu yöntemde kullanılan dijital 
fotoğraf makinaları ve fotogrametrik değerlendirme 
yazılımların gelişmesine bağlı olarak yersel fotogrametri 
tekniği tarihi eserlerin dokümantasyonunda çok önemli bir 
role sahip olmuştur. 

Yersel fotogrametrik iş akışı şekil 1 de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Fotogrametri iş akışı 

4. Materyal Metod

Arazide yapı kontrol noktalarına koordinat 
verebilmek için Geomax ZTS605 total Station 
kullanılmıştır. Bu cihaz 200m ye kadar reflektörsüz 
ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. 10.000 noktaya 
kadar kayıt yapabilmektedir. Ölçüm doğruluğu +-
2mm +- 2ppm , Açı okuma hassasiyeti 2 cc dir. 

Şekil 1. Geomax ZTS605	

Fotoğrafların çekimi için Nikon D3100 kullanılmıştır. 

Şekil 2. Nikon D3100 [6] 

Nikon D3100 

Ağırlık 505 g 

Etkili / Toplam megapiksel 14 / 14.8 MP 

Maks. görüntü çözünürlüğü 4608 x 3072 

Ekran çözünürlüğü 230.000 nokta 

Maks. video çözünürlüğü 1920x1080 (24p) 

Depolama türü SDHC, SDXC, Güvenli Dijital 

Boyutlar 124 x 96 x 75 mm 

Yüzey alanı 355.7 mm² 

Piksel aralığı 5 µm 

Piksel yoğunluğu 3,99 MP / cm² 

Şekil 3. Yapı Kontrol Noktası(YKN) 

5. Çalışma Alanı

Erdemli Korikos sahil kalesinin 200 m. açığındaki 
küçük adacık üzerindeki kaleye Kız Kalesi denir. 
Kızkalesi, Erdemli'ye 23, Mersin'e 60 km 
mesafededir. 
Kızkalesi'ndeki ören yerlerinde kalelere, kiliselere, 
sarnıçlara, su kemerlerine, kaya mezarlarına, 
lahitlere, taş döşemeli yollara rastlanılmaktadır. 
Kıyıdaki kalenin 500 metre açığındaki küçük bir 
adacık üzerine kurulu kaleye, Kızkalesi 
denilmektedir (URL1). 

Şekil 4. Mersin/Kızkalesi 

a. Arazi Çalışması

Çalışma öncesi hazırlık kısmında Kızkalesinin
modellenmesi için kullanılan elektronik Total Station 
aleti (Şekil 1), Dijital fotoğraf makinesi (Şekil 2) ve 
duvarlara yapıştırılan Yapı Kontrol Noktarı (Şekil 3) 
temin edilmiştir. 
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Arazi çalışması YKN Kızkalesinin duvarlarına 
yapıştırılması ile başlamıştır (Şekil 5).  

Şekil 5. Kâğıt hedeflerin obje üzerine yapıştırılması 

Şekil 6. YKN noktalarının ölçülmesi 

Açı ve mesafe ölçüleri, Total Station lazerle 
reflektörsüz ölçüm yapan Total Station ile düşey açı, 
yatay açı, eğik mesafe ölçülmüş ve koordinatları elde 
edilmiştir (Şekil 6). 

Arazide ölçüm işleminden sonra fotoğraf çekme 
işlemi yapılmıştır. Fotoğrafların, objeyi farklı açılardan 
görecek şekilde bindirmeli olarak çekilmesine özen 
gösterilmiştir (Şekil 7-8). Fotoğraflama işlemi Nikon 
D3100 kamerası ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 

Şekil 3. Kızkalesinin fotoğraflanması işlemi 

Şekil 8. Kızkalesinin fotoğraflanması işlemi 

b. Ofis Çalışması

Arazide ölçüm ve fotoğraflama işlemi
tamamlandıktan sonra ofis çalışmasına geçilmiştir. 

Araziden çekilen fotoğraflar 3 Boyutlu modelleme 
yapan yazılıma tanıtılmıştır. Dengeleme işlemi 
tamamlandıktan sonra kızkalesinin nokta bulutu 
üretilmiştir(Şekil 9-10-11). 

Şekil 9. Kızkalesi Güney kısmı nokta bulutu 

Şekil 10. Kızkalesi Batı kısmı nokta bulutu 

Şekil 10. Kızkalesi Kuzey kısmı nokta bulutu 
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6. Sonuçlar

Yersel fotogrametrik teknikler yardımıyla elde 
edilen 3 B modellerin kullanılması kültürel 
mirasların restorasyonunda ve korunmasında 
faydalı olacaktır. Yersel fotogrametrik teknikler 
yardımıyla tarihi yapıların mevcut durumlarının 
analiz edilmesi, şekil ve boyutları hakkında bilgi 
edinilmesine izin verir. Yersel fotogrametrik 
tekniklerle elde edilen bu bilgiler proses öncesi 
aşamasında özellikle faydalı olacaktır. Ayrıca bu 
şekilde elde edilen sonuçlar karmaşık geometrinin 
söz konusu olduğu durumlarda çok sağlıklı 
olacaktır. 

Yersel fotogrametri ile sağlanan bilgiler, yeniden 
yapılandırma süreci devam ettiği zaman takip 
çalışmaları yapmak için de kullanılabilir, böylece 
binanın ilk geometrisinde değişiklikler önlenmiş 
olur. 

Diğer yandan bu ölçümler belirli periyotlarla 
yapılırsa yapı üzerindeki çatlakların evrim süreci 
gözlemlenmiş olur. Buna bağlı olarakta 
deplasman ve zamanı ilişkilendirilebilir. 
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Abstract 

The climate is in our life as one of the indispensable summer of Mersin. Because of the frequency of usage, due to 
different environments and mediums, it is not always possible to obtain the same comfort. Factors such as ambient 
conditions, the capacity of the air conditioner used, the size of the conditioned volume and the airflow may not give the same 
result in the case of ambient conditions such as cooling or heating. This is very closely related to the amount of humidity that 
the environment has lost. The purpose of this project is to restore the environment in an electronically controlled manner to 
the environment, which is the result of heat exchange, as the result of the evacuation of the environment in the water phase 
from the naturally occurring air.  

Keywords: Wetting System, Air Conditioning 

Klimalara Entegre Ortam Nemlendirme Sistemi Tasarımı 

Özet 

Klimalar Mersin ilinde yazların vazgeçilmezlerinden birisi olarak hayatımızda yer almaktadır. Kullanım sıklığından 
dolayı farklı ortamlar ve şartlar yüzünden her zaman aynı konforda verim alınamamaktadır. Ortam şartları, kullanılan 
klimanın kapasitesi, şartlandırılan hacmin büyüklüğü ve hava akışı gibi faktörler soğutma veya ısıtma gibi ortam 
şartlandırmalarında aynı sonucu vermeyebilmektedir. Bu durum ortamın kaybetmiş olduğu nem miktarı ile çok yakından 
ilgilidir. Bu projenin amacı, ısı alışverişinin bir sonucu olarak ortamda bulunan nemin klimadan su fazında tahliye edilmesi 
sonucu kaybedilen nemi, elektronik kontrollü olarak sağlığa uygun biçimde ortama geri kazandırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nemlendirme Sistemi, Klima 

1. Giriş

Günümüzde ergonominin öneminin artması ile
iklimlendirme makine mühendisliğinin ana konularından 
biri haline gelmiştir. İklimlendirme havanın soğutulması, 
ısıtılması, neminin alınması veya nemlendirilmesi 
işlemlerine verilen genel addır. İnsanlar zamanlarının 
%90’ını kapalı ortamlarda geçirirler. Termal konforun 
sağlanmadığı bir ortamda insan sağlığı olumsuz 
etkilenirken iş verimliliğinde de azalma meydana gelir. 
Ülkemizin bazı bölgelerinde yaz aylarının aşırı sıcak 
geçmesi günlük yaşamı büyük ölçüde etkiler ve termal 
konfor şartlarının sağlanması gerekir. Yaygın olarak 
kullanılan klimalar bu şartların yerine getirilmesinde 
önemli bir yere sahiptir. 

Klima konsepti, duvar boyunca suyun sirküle edilmesi 
prensibi ile Antik Roma döneminden beri bilinmektedir. 
İklimlendirme tekniğinin tarihçesi incelendiğinde konu 
ile ilgili ilk sistematik çalışmaların ise 1900’lü yıllarda 
Willis Carrier ile başladığı görülmüştür 1902’de 
fabrikalar için klima kullanımında artış görülmüş ve 

1950’lerden itibaren klima konsepti evlere ve arabalara 
entegre edilmeye başlanmıştır [1]. Klimalar çalışırken 
ortamdaki bağıl nemin düşmesine sebep olurlar. Bunun 
sonucunda ise yaşanılan ortamda tahriş edici toksik ve 
alerjik mekanizmaların sayısındaki artış solunum yolu 
semptomlarını ve astımı tetikler [2, 3]. Bu projede, 
bahsedilen sağlık sorunlarının önüne geçmek, hava 
şartlarının devamlı kontrolünün gerektiği hijyen önceliği 
bulunan ortamlarda ve tüm yaşam alanlarında optimum 
nemin geri kazanımını sağlamak amaçlanmıştır.  

2. Yöntem

Klimalar dış ortam şartlarından bağımsız olarak iç
ortamlardaki hava hareketini kontrol eden iç ve dış 
üniteden oluşan ısıtma ve soğutma cihazlarıdır. Buhar 
sıkıştırmalı soğutma çevrimi prensibine dayanarak 
çalışan klimalar iç ortamlardaki sıcaklık, nem, hava 
temizliği ve taze hava girişi gibi unsurların kontrolünü 
sağlar [4, 5].  

Bir ortama takılan iklimlendirme cihazları çalışırken iç 
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ünitede serpantinde yapılan ısı transferinin bir sonucu 
olarak havada bulunan nem serpantinin soğuk yüzeyine 
çarparak yoğunlaşmaktadır. İç ünitede istenmeyen bu su 
tesisatta bulunan tahliye borusu ile uzaklaştırılır. Bunun 
sonucunda ise ortamdaki bağıl nem düşmektedir. Çeşitli 
nedenlerle dışarıya kapalı olan ortamlarda nem kaybı 
hem sağlık açısından hem de ergonomik anlamda bir 
kayıp oluşturur. Ortam nemlendirme sistemi ile amacımız 
tahliye edilen suyun tekrar ortama verilerek nem 
miktarının azalmasından doğacak olumsuzlukları ortadan 
kaldırmaktır. Sistemde tahliye edilen su ilk olarak iç 
üniteden borular vasıtasıyla dış üniteye taşınır ve sistem 
odasında birikir. Biriken su sistem harekete geçene kadar 
dinlenir ve böylelikle içindeki zararlı bileşiklerin bir 
kısmının çökelmesine olanak sağlanır. İç ünitede bulunan 
nem sensörü sürekli olarak odadaki nemi ölçer. Nem 
oranı istenilen aralığın altına düştüğünde elektronik karta 
gönderilen bilgiler doğrultusunda sistem tetiklenir. 
Sistemin çalışmaya başlamasından itibaren depoda 
biriktirilen su ters ozmos ünitesine gönderilir. Bu ünitede 

ortamda bulunan çökelmeyle temizlenmeyen yabancı 
maddeler, tozlar, bakteri ve virüsler yok edilir. Ters 
ozmostan çıkan su daha sonra Ultraviole Sterilizer 
Filtreye (UVSF) gönderilir. Burada suda son kalan 
bakteri ve virüsler yok edilir. UVSF’den çıkan saf su, 
pompaya gönderilir ve yeterli basıncı elde eden su 
tesisata ek olarak yerleştirilen hortum vasıtasıyla iç 
üniteye geri döner. İç üniteye yerleştirilen nebülizatörde 
ortama verilmek üzere depolanır. İç üniteye gelen suyun 
debisi nebülizatörün birim zamanda kullandığı su 
miktarına göre çeşitli parametreler eklenerek Bernoulli 
Denklemi vasıtasıyla bulunur. Bunun sebebi debi ve 
basıncı ayarlanmamış su nebülizatörün deposundan 
taşarak önce iç üniteye daha sonra da ortama 
akabilmesidir. Nebülizatörde iyonize teknolojisinin 
kullanımı ile soğuk buhar haline gelen su iç ünitedeki 
üfleme ağzına yerleştirilen nozullar ile ortama verilir. 
Tasarımın şematik gösterimi Şekil 1’de mevcuttur. 

Şekil 1. Klima Nem Kontrol Devresi 

2.1 Klimaların Çalışma Prensibi 

Klimaların soğutma işleminde öncelikle iç ünitedeki 
fan motoru dönmeye başlar. Birkaç dakika sonra sinyal 
kablosu aracılığıyla dış üniteye sinyal gönderilir. Dış 
ünitedeki kompresör ile birlikte fan motoru devreye girer. 
Alçak basınç ve buhar haldeki akışkan kompresör 
tarafından emilerek basıncı ve sıcaklığı artmış biçimde 

eşanjöre gönderilir. Hava fan sayesinde eşanjör üzerinde 
sirküle olur. Buhar halindeki akışkan dışarıdaki havadan 
daha sıcaktır ve bu nedenle akışkan ısısını havaya bırakıp 
yoğuşarak sıvı hale geçer. Eşanjörden çıkan yüksek 
sıcaklık ve basınçtaki akışkanın genleşme elemanı olan 
kılcal borudan geçerken sıcaklığı ve basıncı düşer. Sıvı 
halde borular vasıtasıyla iç ünitedeki eşanjöre gelen ve 
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bakır borularda dolaşan akışkan havanın ısısını çeker. 
Isısı transfer edilen hava fan sayesinde ortama verilir ve 
böylelikle ortam soğutulur.  Daha sonra akışkan havanın 
ısısını çektiğinden buharlaşarak kalın borular aracılığıyla 
dış ünitedeki kompresöre geri gelir. Kompresör 
tarafından buhar halde emilen akışkan tekrar basıncı ve 
sıcaklığı arttırılarak dış ünitedeki eşanjörde yeniden 
yoğuşturulur. Bu olaya soğutma çevrimi denir ve Şekil 
2’de şematik olarak gösterilmektedir. 

Şekil 2. Temel Soğutma Çevrimi [9] 

Isıtma işleminde ise kompresör yüksek sıcaklık ve 
basınç altında buhar halindeki akışkanı dış ünitedeki dört 
yollu vana vasıtasıyla doğrudan iç üniteye gönderir. 
Eşanjöre gelen akışkan odadaki havadan daha sıcaktır ve 
üzerinde sirküle olan havaya ısısını bırakır. Fan 
vasıtasıyla ortama ısınan hava gönderilir.  

2.2 Nem Alma ve Nemlendirme Sistemleri 

Nem havanın içinde taşıdığı su buharı olarak 
tanımlanır. Bağıl nem ise havadaki su buharının kısmi 
basıncının o havanın çiğ noktasındaki nem doyma 
basıncına oranıdır. Genellikle yüzde olarak ifade edilir. 
1kg kuru hava içerisinde bulunan buhar kütlesine de 
mutlak nem denilmektedir. Nem ile mücadele edebilmek 
için bu kavramların iyi bilinmesi ve psikometrik 
diyagram üzerinde kritik edilmesi gerekmektedir. 
Psikometri, havanın termodinamik özelliklerini ele alan 
nemli hava bilimi olarak tanımlanır.  

Hava belirli sıcaklıkta belirli miktarda su buharı 
tutabilir. Daha fazla nem tutamayacak duruma gelen 
doymuş havanın bağıl nemi %100’e ulaşmış olur. 
Doymamış hava belirli bir dereceye kadar 
soğutulduğunda doyma noktasına ulaşır ve daha fazla 
soğudukça içerisindeki nem çiğ noktası sıcaklığına 
geldiğinde su buharı halinde havadan ayrılır.  Havadaki 
fazla nemi gidermenin bir yolu havayı çiğ noktası 
sıcaklığına ulaşıncaya kadar soğutmaktır. Havayı kolayca 

nem tutma özelliği olan maddeler üzerinden geçirmek de 
ikinci bir yöntemdir.  

Nem oranının denetlenmesi öncelikle insanların rahatı 
açısından önem taşır. Yaz aylarında sıcak ve nemli hava	
bazı yiyecekleri nemlendirerek paketlenmelerini 
güçleştirir. Özellikle şekerleme, makarna, ilaç fotoğraf 
filmi ve kağıt fabrikalarında, ahşap ve kağıt üretim-
depolama tesislerinde, tütün bekletme depolarında, 
meyve sebze depolarında, şarap mahzenlerinde, seracılık 
ve hayvancılıkta, bina havalandırma kanallarında nem ve 
sıcaklık koşullarının denetlenmesi büyük önem taşır [6]. 

2.3 Ters Ozmos Membran Filtreler 

Ters osmoz, benzeri teknolojilerle karşılaştırıldığında 
nispeten basittir ve bir membran teknolojisidir. Normal 
ozmos, aralarında yarı geçirgen sadece suyun geçmesine 
müsaade edip diğer maddeleri geçirmeyen bir membran 
bulunan farklı konsantrasyondaki iki sıvıdan birinden 
diğerine su geçimiyle meydana gelir ve bu işlem iki taraf 
da dengeye gelinceye kadar devam eder. Osmotik basınç, 
membranın iki tarafında bulunan sıvılarda hacim 
değişikliği olduğunda statik yükseklik farkı ile meydana 
gelir. Ters ozmos işleminde konsantrasyonu fazla olan 
sıvı tarafından bir basınç (osmotik basınçtan daha büyük) 
uygulanarak, sağlanacak ters akış ile yoğunluğu fazla 
olan sıvı içerisinde bulunan mineraller, tuzlar ve organik 
maddeler, membranın bir tarafında bırakılarak, diğer 
tarafa yoğunluğu daha az tuzlar ve minerallerden 
arındırılmış bir sıvı olarak geçirilir. Pratikte basılan 
suyun, sadece belli bir yüzdesinin bu membrandan 
geçmesine müsaade edilir. İçinde mineraller, tuzlar ve 
organik maddelerin biriktiği yoğunluğu çok daha fazla 
olan konsantrasyon ise gidere verilir. Konsantrasyon 
polarizasyonu olarak bilinen polarize olmuş moleküllerin 
kısa bir zaman aralığında membran üzerinde birikerek 
daha fazla akışa geçiş vermemesi gibi sorunların önüne 
geçilmesi için membranların periyodik olarak basınç 
altında yıkanabilecek bir düzene sahip olmaları gerekir 
[7].  

Ters ozmosda yapılan işlemler [8]; 

• 5 mikron sediment filtre suda askıda kalan kaba
pislikleri 5 mikron boyutuna kadar temizler.

• CTO karbon filtre kullandığı nano teknoloji
yöntemi ile yüksek oranda klor arıtımı, koku,
renk ve asbest gibi bileşikleri arıtır.

• 1 mikron sediment filtre ters ozmos
filtrasyonunun üçüncü aşaması olup suda 1
mikrona kadar olan tortu, kum ve çamur gibi
maddelerin arıtılmasını sağlayarak ters ozmos
membran filtreyi korur.
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• Membran filtre belirlenmiş büyüklükte gözenek
çapına sahip ve bu gözenek çapından büyük
partikül ve mikroorganizmaları geçirmeyen
mutlak filtredir. Sudaki mikrobiyolojik ve
kimyasal arıtımı gerçekleştirir. Gözenekleri yarı
geçirgen bir zar olan membran sarmal
şeklindedir. Suyu molekül düzeyinde filtre eder.
Membrandan geçen su 2/3 oranında dışarı atılır
ve kullanım ömrü ortalama 2-3 yıldır.

• Detox filtre içerisinde bulunan molekül taşları
sayesinde su moleküllerinin yapısını küçülterek
hücre içine giriş ve çıkışını kolaylaştırır.
Sistemde kullanılma amacı iyonizere gönderilen
suyun molekül yapısını küçülterek daha kaliteli
bir nemlendirme sağlamaktır.

Ultraviole sterilizer filtreler ise suda zaman içerisinde 
oluşmuş gözle görülemeyen tehlikeli organizmaları 
ultraviole ışınları sayesinde tahrip ederek suyu tamamen 
arıtırlar.  

3. Sonuçlar

İç üniteden gelen suyun anlık olarak sisteme
yetmeyecek olması ve bunun sonucunda sistemin 
çalışması gerektiği anda çalışamaması durumu, iç 
üniteden gelen suyun bir depo vasıtasıyla biriktirilmesi 
şeklinde çözüldü. İç üniteden tahliye edilen suyun 
ortamda bulunan yabancı maddeleri, tozu, bakterileri ve 
virüsleri barındırması durumu, suyun filtrelenmesi ile 
çözüldü.  

Sistemin atmosfer basıncı ile çalışmasından dolayı 
yeterli basınç elde edilemediğinden sisteme harici olarak 
pompa eklendi. 

Sistemin kurulacağı ortamlarda kullanıcıların farklı 
ortam koşullarını talep etmesi isteği göz önünde 
bulundurularak elektronik kartlarla kontrol ve harici 
sensörler kullanıldı. 

Çalışma sonucunda klimaların yarattığı nem problemi, 
elektronik devre elemanları ve filtreleme sistemlerinin 
klimaya entegrasyonu ile ortadan kaldırılmış ve yaşam 
standartları yüksek insan sağlığına uygun bir ortam 
sağlanmıştır. 
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MAPPİNG OUT THE CULTURAL HERİTAGES BY A ROUTE İN THE 
OPENİNG OF SMALL SETTLEMENT AREAS TO TOURİSM 

Abstract 

   In today's world, it is known that people desire to move from social life and travel extensively and explore new 

places. It is observed that what lies beneath people's particular interest in coastal areas and large-scale cities is such 

cities' being developed in views of tourism and their widespread promotion.  

   In our country, which has rich diversity in terms of cultural heritage, cities have their own special features and 

textures. It seems that the diversity of tangible and intangible cultural heritages in small-scale cities are not advertized 

as high as in large-scale cities. The promotion of cultural heritage by a trip route in tourism activities will increase the 

awareness of the cities and promote the cultural heritage. When cultural heritage is addressed through city interaction, it 

will help to convey the city's unique local characteristics and lifestyle to generations and improve cultural activities.  

   In this study, it was aimed at increasing the attraction of small scale cities and offering to tourism by establishing 

different cultural roots of the features in tangible and non-tangible cultural heritage of Anatolian cities. In this context, it 

is aimed at protecting cultural heritage of the cities and keeping informed visitors by avoiding transforming the local-

cultural features of the cities with cultural routes to be created. 

Keywords: Cultural heritage, route, trip, tourism 

KÜÇÜK YERLEŞİM YERLERİNİN TURİZME AÇILMASINDA 
KÜLTÜREL MİRASIN ROTA İLE KURGULANMASI  

Özet 

   Günümüz dünyasında insanların toplumsal yaşantı içerisinden uzaklaşıp yoğun seyahat etme arzusu ve yeni yerler 
keşfetme hali içerisinde olduğu bilinmektedir. İnsanların yoğunluklu olarak kıyı kesimlere ve büyük ölçekli kentlere 
olan ilgisinin temelinde bu kentlerin turizm açısından gelişkin olduğu ve tanıtımının yoğun bir şekilde yapıldığı 
gözlenebilmektedir. 

   Kültürel miras açısından zengin çeşitliliğe sahip olan ülkemizde kentler kendine has özellikler ve dokular 
barındırmaktadır. Küçük ölçekli kentlerdeki somut ve somut olmayan kültürel miras çeşitliliğin büyük ölçekli kentlere 
göre tanıtımının yeteri kadar yapılmadığı görülmektedir. Turizm amaçlı hareketlerde kültürel mirasın gezi rotası ile 
kurgulanması, kentlerin farkındalığının arttırılmasını ve kültürel mirasın tanıtılmasını sağlayacaktır. Kültürel mirasın 
kent etkileşimi ile ele alınması kentin kendine özgü yerel özelliklerinin ve yaşam biçiminin nesilden nesle aktarılmasına 
ve kültürel faaliyetlerin gelişmesine neden olacaktır. 
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   Bu çalışmada küçük ölçekli Anadolu kentlerinin somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin kendine has 
özelliklerinin farklı kültür rotaları oluşturularak turizme açılması ve bu kentlere olan ilginin arttırılması amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda oluşturulacak kültür rotaları ile kentlerin kendine özgü yerel-kültürel özelliklerini dönüştürmekten 
kaçınarak kentlerdeki kültürel miras dokusunun özgün niteliğinin korunması ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gezi, Kültürel Miras, Rota, Turizm 

 
 

1. Giriş 

   Çok katmanlı ve mozaik bir yapıya sahip olan ülkemiz, 
doğal güzellikleri ve kültürel miras ögeleri bakımından 
farklı özellikteki birçok unsuru içerisinde 
bulundurmaktadır. Bu çok katmanlı yapı içerisinde 
insanların yeni yerleri keşfetme isteğiyle birlikte turizm 
faaliyetlerinin gelişimini önemli bir noktada etkilemiştir. 
Bu anlamda son yıllarda hızla gelişen alternatif turizm ön 
plana çıkmaktadır. 

  Albayrak; alternatif turizmin ortaya çıkmasındaki temel 
amacı insanların her geçen gün farklılaşın seyahate ilişkin 
beklentilerine daha iyi cevap vermek ve ülkelerin turizme 
kaynaklık edecek potansiyellerini daha iyi kullanmalarını 
sağlamak ve bu yolla ekonomik, sosyal ve kültürel 
kazanımlarını arttırmak olarak ifade etmektedir. [1] 
Alternatif turizm içerisinde zamanla farklı çeşitlilikler 
ortaya çıkmıştır. Bu çeşitlilik içerisinde kültür turizmi 
önemli bir yer tutar. Kültür turizmi, en fazla tercih edilen 
türlerden biridir ve pazarı giderek gelişmektedir. [2] 

   Değişen dünya ile beraber ülkemizde deniz-kum-güneş 
ekseninde gelişen turizm faaliyetlerinin yerini, küçük 
ölçekli yerleşimlere doğru hareket eden bir yöneliş 
izlemektedir. Bu anlamda küçük yerleşim yerlerine olan 
ilginin arttırılması ve tanıtımının yapılması önemli bir 
yerde durmaktadır. Tarihi, kültürel ve doğal mirasın 
korunması ve geliştirilmesi kültür turizmi için hayati 
öneme sahiptir. [3]  

    Ülkemizde değişen turizm algısının küçük yerleşim 
yerlerine dönük başlayan ilerleyişi hızla gelişmekteyken 
kültürel mirasımızın korunması ve tanıtımının yapılması 
önemlidir. Bu bağlamda kentlerin özgün yapısına zarar 
vermeden oluşturulması gereken ve kültürel miras 
yönetimi planlamalarıyla geliştirilecek gezi rotaları küçük 
yerleşim yerlerinin tanıtımının yapılması açısından 
önemli bir yerde durmaktadır. 

   Yerleşim yerlerine özgü somut ve somut olmayan tüm 
kültürel miras ögelerini kapsayan gezi rotaları kurguları 
tüm dünyada gelişen kültür turizmi faaliyetlerini 
besleyecek bir yerde duracaktır. 

    

 2. Turizm Algısı 

   Günümüzde her yıl milyonlarca insan, sürekli 
yaşadıkları yerlerden geçici sürelerle ayrılarak başka 
ülkelere veya bölgelere gitmekte ve buralarda gezip-
görme, dinlenme, eğlenme ve öğrenme gibi psikolojik, 
sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamaktadırlar. [4] 
İnsanlık tarihinden bu yana var olan gezip görme isteği 
turizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  
 
   Genel bir tanım olarak turizm; ikamet edilen yer dışına 
tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlence, kültür vb. 
ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve 
geçici konaklama hareketleridir. [5] Turizm ortama ve 
bulunduğu konuma göre değişebilen ve çeşitlenebilen, 
yöreye özgü alternatifleri olan özgün değerler 
taşımaktadır. Bu bağlamda turizm, içerisinde barındırdığı 
özellikleriyle insanların yaşam biçimlerine, tercihlerine 
ve ilgi alanlarına göre değişebilir. 
 
   Sosyal çevre ve yaşama olumlu etkileri olan turizm 
aynı zamanda insanların kültürel mirası yaşayarak 
tanıması ve kültürler arası farklılıkların tanınması gibi 
çok yönlü işlevleri barındırması açısından önemli bir 
araçtır. 
 
   Tüm dünyada turizm algısı değişmeye başlamış ve 
alternatif turizm faaliyetlerine doğru bir gelişim 
yaşanmıştır. Zamana paralel olarak farklı ilgi ve istekler 
doğrultusunda alternatif turizm gelişim göstermiştir. 
 
2.1 Alternatif Turizm  

   Alternatif turizm 1980’lerde kültürel miras ve 
sürdürülebilir gelişme ile birlikte moda haline gelmiş 
kavramlardan birisidir. [6] Literatürde birçok araştırmacı 
tarafından kitle turizminin zıttı olarak değerlendirilen 
alternatif turizm kavramı, doğaya duyarlı veya 
sürdürülebilir ilkelere göre geliştirilmesi gerekli turizm 
çeşitleri olarak da ifade edilmektedir. [6] Günümüzde 
insanların yoğun çalışma temposundan uzaklaşma isteği, 
stres ortamı ve nüfus artışından kaynaklı olarak sosyal 
alanların sınırlı hale gelmesi, şehirleşme içerisinde ise 
doğal yaşamın git gide azalması alternatif turizmin 
gelişmesine ve yeni alternatif turizm modellerinin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Alternatif turizmin bir fikir 
veya felsefe olarak ortaya çıkışının nedenlerini 
modernleşme ve bunun turizme yansımalarında görmek 
mümkündür. [6] 
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   Alternatif turizmin başlıca çıkış nedenleri üzerine 
çeşitli görüşler vardır;  
 
a) Kaynakların azalması, niteliklerin bozulması  
b) Sürdürülebilir turizm anlayışının çıkması  
c) Turizmin bütün yıla yayılması anlayışının gelişmesi  
d) Tüketicilerin klasik kitle turizminden (deniz, kum, 
güneş)sıkılması  
e) Tüketicilere değişik zevk, heyecan, tatillerin 
yaratılması  
f) İnsanların tatilden ve turizmden daha farklı beklentilere 
girmesi [7] 
 
  İnsanların günden güne değişen farklı istek, arzu ve 
beğenilere göre şekillenen alternatif turizm, sosyal ve 
kültürel kazanımları besleyen bir yerde durmaktadır. 
Yeni olanı arama isteği, farklı sosyal gruplarda veya 
ortamlarda bulunmak ve keşfetme duygusu alternatif 
turizmin çeşitliliğini arttırmış ve bu çeşitliliğin gelişimini 
önemli bir oranda etkilemiştir. 
 
2.1.1. Alternatif Turizmin Çeşitleri  

   Günümüzde insanların farklılığa ve yeniye olan ilgisi 
değişen bir turizm algısını ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda 
alternatif turizm tek bir şeyi ifade ediyor olarak 
görünmesine rağmen içerisinde çok sayıda farklı türü ve 
çeşitliliği ifade eder.  
 
   Alternatif turizm kavramının ortaya çıkmasını sağlayan 
temel etkenler, turizmin gittikçe artan olumsuz çevresel 
etkilerinin fark edilmeye başlanması, yeni turistik 
aktiviteler arayan turist sayısındaki artış, ekonomik ve 
çevresel etkenlerin önem kazanması ve turizm 
pazarındaki genel eğilimlerin alternatif turizm çeşidine 
doğru kayması olarak sıralanabilir. [4] 
 
   Şekil 1’de gösterilen alternatif turizm çeşitlerinin yanı 
sıra yayla turizmi, kayak turizmi, tarih turizmi, sağlık 
turizmi, dağ turizmi, av turizmi gibi birçok farklı türde 
sıralayabiliriz. 
  
   Alternatif turizm çeşitleri içerisinde günümüzde ilginin 
yoğun olarak yaşandığı kültür turizmi önemli bir yerde 
durmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’ne göre uluslararası 
turistlerin %37’si kültür amaçlı seyahat etmektedir. [8] 
 
   Dünyadaki turizm trendleri ve ülkemizdeki kültürel 
çeşitlilik göz önüne alındığında kültür turizminin 
ülkemizde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde 
önemli bir rol üstlenebileceği anlaşılmaktadır. [3] 
 
2.1.2. Kültür Turizmi 
 
   İnsanların farklı kültürleri tanımaya ve öğrenmeye olan 
istekleri kültür turizminin ortaya çıkmasını sağlamıştır.         
G. Richards: “Kültür turizmini bireylerin kültürel 
ihtiyaçlarını gidermek amaçları ile sürekli oturdukları 
yerlerden, yeni bilgiler ve deneyimler kazanarak diğer 
yerlere seyahat etmeleri” olarak tanımlamaktadır. [9] 

   Kültür turizmi; çağdaş ve geçmiş kültürlere ait somut 
ve somut olmayan değerler ile ilgili, onları görme, 
tanıma, haklarında bilgi ve deneyim edinme amacıyla 
gerçekleşen bir özel ilgi turizmidir. [10] 

   Kültür turizminin birçok farklı tanımı bulunmaktadır.  
Genel bir tanıma ulaşmak zor olsa da kişiler ve toplum 
için ilerletici etkilerinin olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.  
 
  Tarihten bu yana farklı birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış ülkemiz, doğal güzellikler ve kültürel miras 
ögeleri bakımından zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır. 
İnsanların farklı kültürleri tanıma isteği ve ilgi alanlarına 
dönük seyahat etme duygusu her geçen gün kültür turizmi 
faaliyetlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Kültür turizmi 
küreselleşme ile birlikte büyük bir önem ve değer 
kazanmıştır. Günümüzde insanlar kendi kültürleri 
dışındaki yerel kültürlere de ilgi duymaya başlamış, bu 
bağlamda kültürel seyahatlere yönelmişlerdir. Örneğin 
günümüzde yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi 
haline gelen gelenekselleşmiş ve yerel kültüre özgü olan 
‘Mersin Narenciye Festivali’, ‘Adana Portakal Festivali’, 
‘Çanakkale Uluslararası Troia Festvali’, ‘Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempozyumu, ‘Edirne Kakava Şenlikleri’, 
‘Şarkışla Aşık Veysel Festivali’ gibi örnekler bulunur. 
Kültürel turizmde yaşanan söz konusu gelişmelere bağlı 
olarak geniş bir sınıflandırmayı yapılması zorunluluğu da 
ortaya çıkmıştır. (Şekil:2) 

   Kişilerin yeni olanı arayışı ve kültürel farklılıklara 
yönelik ilgisi duygusal, düşünsel ve fikirsel anlamda 
katkılar sağlar. Aynı zamanda ziyaretçilerin estetik 
anlayışlarını geliştirir ve yeni kültürleri keşfetme, kültürel 
farklılıkları kazandırma noktasında rol alır.  

 
3.Kültürel Mirasın Turizm Amaçları 
 
   Kültürel miras, insanın binlerce yıllık yaşam 
deneyiminin, aklının ve yaratıcılığının bugüne ulaşmayı 
başarmış kalıntılarıdır. [11] Kültür ve Turizm 
bakanlığının tanımına göre: “Bir toplumu diğer 
toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek 
devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve 
adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini 
oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzı” şeklindedir. [12] 
 

   Somut kültürel miras (Taşınır Kültürel Miras, Taşınmaz 
Kültürel Miras), somut olmayan kültürel miras, su altı 
kültürel mirası ve doğal miras olarak dörde ayrılan 
kültürel miras ögeleri, toplumların kimliğini oluşturur ve 
toplumların özgün değerlerini nesilden nesle aktararak 
tarihe ışık tutar. Türkiye gibi arkeoloji ve tarih zengini 
ülkelerde kültürel miras genelde turizm, özelde kültür 
turizmi için çok önemlidir. [11] Kültürel mirasın 
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sürdürülebilir olmasında kültür turizmi önemli bir araç 
olma özelliğini taşır.  

   Kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımının sosyal yapı 
ve ekonomi üzerine büyük etkileri bulunmaktadır. 
Toplumsal yaşantı içerisinde insanların farklı kültürel 
ögeleri tanıması, sosyal ilişkiler geliştirmesi ve yaşam 
biçimlerini farklı kültürler ile buluşturması; ekonomik 
anlamda ise ülkelerin gelişmişlik seviyesini olumlu yönde 
etkilemesi, yöre halkına yeni istihdam olanakları 
sağlaması açısından katkılar sağlamaktadır. 
 
   Ancak, bir yörenin kültür turizmi destinasyonu olarak 
gelişebilmesi için, sunulan ürün ve hizmetlerin o bölgeye 
ait ve otantik olması ve özgün kültürel yönetimin ve 
kültürel bir yaşam tarzının var olması gerekir [13] 
 
    
4.Kültürel Miras Yönetim Planı 
 
   Günümüzde kültürel miras kavramı günden güne 
genişlemeye başlamıştır. Kültürel miras artık somut 
ögeleri oluşturan anıtsal eserler dışında somut olmayan 
kültürel miras ögeleri ile çeşitlenmeye başlamış ve bu 
çeşitlilik kültür turizminin ilerleyişini etkilemiştir. Bu 
anlamda kültür mirası toplumun tüm değerlerini içine 
almıştır. Kültürel miras herhangi bir hizmet veya ürün 
gibi yeniden üretilemez, değeri ve toplumsal anlamı 
olduğu gibi devam etmesindedir. O halde kültürel mirasın 
korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi için birtakım 
yönetim süreçleri gereklidir. Bu da kültürel mirası bir 
yönetim konusu yapar. [11] 
 
4.1.Kültürel Miras Yönetimi 
 
   19. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar 
geçerliliğini sürdüren kültürel miras yönetimi 
yaklaşımında, anıt statüsü kazandırılmış tarihi miras 
yapılarının ve nesnelerinin korunması, modernizmin 
yarattığı tahripkâr değişim karşısında, geçmişin özel 
anlam yüklenmiş kalıntılarının kurtarılması ve yıkımdan 
kaçırılarak korunmaya alınması temel yönetim konusu 
olarak karşımıza çıkar. [11] 
 
   Kültür mirasına atfedilen önemin, anlamın, rolün 
değişmesi, miras yönetimi konularının sadece koruma 
olmaktan çıkıp, turizme açmak, ekonomik ve sosyal 
gelişmenin bir aracı olarak kullanmak, yerel halkın ve 
vatandaşların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve kimlik ile 
ilgili değerlerini gözetmek, mirasa ilişkin farklı 
yorumlama kanallarını açmak gibi karmaşık ve çok 
disiplinli bir hal almasıyla, kültür mirası alanlarının 
yönetimini de değişmiştir. [11] Bu bağlamda kültürel 
miras ögelerini sürdürülebilir kılmak yönetim 
planlamaları ile gerçekleşebilmektedir.  
 
 

   Yönetim planları, kültür mirası alanlarının farklı 
beklentileri, ihtiyaçları ve öncelikleri dengeleyecek 
şekilde korunması, yaşatılması, kullanılması ve 
değerlendirilmesine yönelik kararların alınarak 
uygulanmasının çerçevesini çizen stratejik yönetim 
dokümanlarıdır. [11] Örneğin müzelerde sergileme 
yönetimi ve ziyaretçi yönetimi kapsamlarıyla yönetim 
planlamaları yapılabilmektedir. 
 
   Yönetim planı devamlılık arz eden, yapıldıktan sonra 
izlenerek düzeltilen bir süreçtir. Bir döngü hareketi içinde 
birbirini besleyerek takip eden üç ana süreçten 
bahsedilebilir: Bunlar, yönetim planının hazırlığı, 
planın uygulanması ve planın izlenerek 
değerlendirilmesidir. [11] 
 
   Bir miras alanı ya da varlığı için yapılacak yönetim 
planı dört ana başlık altında şekillenir: 
 

1- Hedeflerin belirlenmesi ve kısa, net ve derli 
toplu bir şekilde ifadesinin sağlanması 

2- Bu hedeflere erişmek üzere izlenecek gerçekçi 
eylem planı ve eylem planının safhaları 

3- Uygulamaya ve hedeflerin ne kadar elde 
edilebildiğine ilişkin sistematik bir izleme ve 
performans ölçümü çerçevesi 

4- Performans ölçümü neticesinde planlanan 
sonuçları elde etmek için gerekli olabilecek 
düzeltmelerin yapılması ve başta formüle edilen 
hedeflerin gözden geçirilerek revizyonların 
hayata geçirilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması. [11] 

 
   Kültürel miras yönetimi planları tüm miras ögeleri 
açısından önemli bir yönetim aracıdır. Alana özgü ve 
hedefe yönelik yapılacak yönetim planlamaları, kültürel 
değerleri korurken aynı zamanda toplum ile 
buluşturacaktır.  
 
   Yönetim planlaması kapsamında yapılması gerekenler; 
 
-Yönetim ve organizasyon 
-Koruma, planlama ve yaşam kalitesi 
-Erişilebilirlik 
-Alanın öneminin ve değerinin algılanması 
-Eğitim, bilinçlendirme ve katılım 
-Ziyaretçi Yönetimi 
-Risk yönetimi [11] şeklinde sıralanır. 
 
4.2.Ziyaretçi Yönetimi 
 
   Franz Schouten’a göre ziyaretçi yönetimi insan 
akımının düzenlenmesidir ve geniş insan kitleleri 
tarafından meydana gelen durumları idare etmek ile 
ilişkilidir. Diğer bir deyişle, insanları mekân ve zamana 
yayma sanatıdır. [14] 
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   Koruma alanlarında kültür turizmi göz önüne 
alındığında ziyaretçi ve kültürel miras karşılıklı ilişki 
içerisindedir. Kültürel miras yönetim planlamasında 
ziyaretçi yönetimi ziyaretçilerin kaliteli bir deneyim 
kazanmalarını sağlayacak uygulamalardır. Alanın bütün 
yönetim hedeflerinin başarılmasına yardımcı olurken 
ziyaretçi deneyiminin kalitesini maksimuma çıkaran 
yönetim bölümüdür. [15] 
 

   Kültürel miras yönetimi alanında turizm işlevi 
geliştirilirken alanda ziyaretçi yönetimini sağlayacak 
örnek stratejiler şu şekilde sıralanabilir: 
 
-Bir alandaki insan sayısını bir yerde toplamak ya da 
alanlar genelinde dağıtmak, 
-Etkinliklerin pratik edilebileceği yolları işaret ederek 
etkinlik çeşitlerini değiştirmek ya da etkilemek, 
-İnsanlara belirli etkinlikleri uygulamaları için 
tavsiyelerde bulunmak veya belirli etkinlikleri 
yasaklayacak direkt etkinlikler uygulamak, 
-Bir alanın fiziksel çevresini yol ve benzeri altyapılarını 
geliştirerek daha dayanıklı hale getirmek, 
-Bir alanın sosyal çevresini ziyaretçi ve ziyaretçiler ile 
yerel halk arasındaki mücadeleleri azaltarak etkilemek, 
-Alan yöneticileri tarafından ziyaretçileri belirgin 
aktiviteleri uygulamaları için teşvik etmek, 
-Belirli ziyaretçi tipleri için fiyatları azaltmak veya 
düşürmek 
-Açılış saatlerini kısmak, bir alanı değişik amaçlı ziyaret 
edenler için farklı saatlerde vermek, 
-Belirli aktiviteleri yasal düzenlemelerle yasaklamak, 
-Bir alanı birbiriyle yarışacak etkinliklerle bölgelemek 
[15] 

   Çağdaş ziyaretçi yönetimini; kültürel miras alanı 
ruhunun korunması, suç, güvenlik ve kültürel duyarlılık 
olmak üzere üç başlıkta incelemek mümkündür. [16] 
Etkin bir şekilde sağlanacak ziyaretçi yönetimi 
ziyaretçilere kültürel duyarlılığın sağlanması, toplumsal 
bilinç, estetik anlayışı ve entelektüel anlamda büyük 
katkılar sunacaktır. 
 
5.Rota Nedir? Nasıl Kurgulanmalıdır? 
 
   Son yıllarda turistlerin bozulmamış̧ doğal ortamlara ve 
kültürel miras alanlarına olan ilgisi, turizm işletmelerinin 
daha fazla turist çekebilmek için ürün çeşitlendirmeye 
yönelik çalışmaları, ulusal turizm örgütleri ve kamu yerel 
yönetimlerinin alternatif turizm mekânları oluşturma 
yönünde planlamaları; “Turizm Rotaları/Güzergâhları” 
kavramını gündeme getirmiştir. [16] 

   Geçmişte askeri, dini, ticari ve sosyal amaçlarla 
kullanılan ulaşım güzergahları ile günümüzde daha çok 
turistik amaçlarla geliştirilen bu güzergahların; kültürel 
ve doğal mirasın korunması ve tanıtımı konusunda 
giderek işlevsel hale geldiğini belirtmektedir. [17]      

   Günümüzde çoğunlukla uluslararası kuruluşlar 
tarafından çalışılan güzergâh kavramı, “Kültürel Rota” 
şeklinde tanımlanmaktadır. [17] 

   Her kentin kendine ait bir kimliği vardır. Kültür 
mirasının rotalar ile kurgulanması kent kimliğinin ön 
plana çıkarılması adına önem taşır. Kültür rotalarının 
kurgusu gerçekleştirilirken kültürel miras ögelerinin 
özellikli noktaları çok önemlidir. Kişilerin yaş grubu, ilgi 
alanları, beklentileri, eğitim durumları vb. birçok konu 
düşünülüp çok yönlü bir rota kurgusu geliştirilmelidir. 
Kente, yöreye ait olan ne varsa rota içerisine almalı ve 
toplayıcı olmalıdır. Örneğin; alışveriş kültürü, yemek 
kültürü, müzik kültürü vb. bir kent için oluşturulacak rota 
içerisinde mutlaka yer almalıdır.  

5.1. Küçük yerleşimlerde kültürel miras rotası 
kurgularken dikkat edilmesi gerekenler  
 
   Günümüzde kültür turizmi alternatif turizm modellerini 
içine almıştır. Değişen turizm anlayışı beraberinde kültür 
turizmine akışı arttırmıştır. Bu artış küçük yerleşim 
yerlerinde de kendini göstermiştir. Ekolojik turizm 
faaliyetleri, macera turizmi, kültür turizmi gibi birçok 
alternatif turizm çeşidi değişen turizm algısı ile beraber 
küçük yerleşimlere kaymaktadır.  
 
   Küçük yerleşim yerlerinde kültürel miras rotası 
kurgulanması;  
 

• Kültürel kimlik konusunda toplumun 
bilinçlendirilerek tarihi değerleri paylaşmak ve 
kültür mirası bilincinin yerleşmesini sağlaması, 

• Farklı kültürleri tanımayı ve farklı kültürlerle 
sosyal ilişki ve etkileşimi geliştirmesi, 

• Küçük yerleşim yerlerinde yeni istihdam 
olanaklarının gelişmesi, gelişmelerden kaynaklı 
olarak yöre halkının yaşam kalitesini arttırması, 

• İnsanların yaşayarak öğrenmesi ve bilgi 
birikiminin geliştirmesi. 

• Küçük yerleşim yerlerinin farkındalığının 
artmasını sağlar. 

 
   Küçük yerleşim yerlerinde kültür rotaları kurgularken 
dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar: 
 

• Ziyaretçi akışından kaynaklanabilecek doğal 
kaynakların kullanımı,  

• Yöreyi oluşturan doğal çevrenin tahribatının 
önlenmesi,  

• Etkileşimden kaynaklı olarak yerel halkın özgün 
niteliğinin korunması 

• Somut kültürel mirasımızın tahribata neden 
olabilecek her türlü unsurdan kaçınılarak 
korunması 

• Ziyaretçi yönetimi kurgusu çok iyi 
kurgulanmalıdır. 
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6.Sonuç ve Öneriler 
 
   Günümüzde turizm anlayışı değişmeye başlamıştır. 
Turizm artık kendisini alternatif turizme açarken kültür 
turizmi ise somut ve somut olmayan kültürel miras 
ögelerimizle beraber alternatif turizm modellerinin 
tümünü içerisine alarak bir model oluşturmaktadır. Bu 
anlamda kültür turizminin tüm alternatif turizmi içine 
toplayabilecek niteliği vardır. Alternatif turizmi 
yorumlarken yarattığı tek başınalıktan çıkararak 
bütünleşik değerlendirmemiz gerekmektedir.  
 
   Değişen turizm algısıyla beraber büyük ölçekli kentlere 
olan ilginin günden güne küçük ölçekli kentlere doğru 
geçişi söz konusudur. Bu anlamda kentlerin kendine özgü 
özelliklerini koruyan ve tanıtılmasını sağlayan bütünleşik 
bir kurgu olarak kültür rotalarının oluşturulması 
önemlidir. 
 

   Rotalar oluşturulurken kültürel mirasın özellikli 
noktalarının tespiti önemlidir. Kentlerin geleneksel 
özelliklerini içerisinde barındıran anıtsal eserler, 
gelenekler, kültürel ögeleri olarak; yemek kültürü, 
alışveriş kültürü, giyim kültürü, müzik kültürü, doğal 
güzellikleri gibi tüm katmanları kentlerin kimliğini ön 
plana çıkaran özellikleridir. Bunlar kültür rotaları 
içerisinde kurgulanmasına açık özelliklerdir. Bu anlamda 
rota kurgusu tamamını hissettirebilecek şekilde olmalıdır. 

   Rotalar kurgulanırken ziyaretçi yönetimi konusu iyi 
planlamalı, ziyaretçilerin kentin özgün değerlerine zarar 
vermeden oluşturulacak bir kurgu geliştirilmelidir.  
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Abstract 

This study focuses on the solar energy systems, which are considered one of the most efficient and clean energy system 
after the wind energy all over the world and can be applied to almost every desired point while the fossil energy sources 
reaches to exhaustion and environmental pollution increases due to both fossil fuels and industrialization. One of the most 
important problems in the field of renewable and clean solar energy working at the maximum power point (MPP), which 
means the system operates at the most efficient state with state variables. In order to obtain the maximum power point and 
operate in secure manner with the solar panels, the voltage and current values must be kept at maximum at the same time. 
The most efficient of these methods is that the solar cell or the intensity of the light in the panel is the maximum intensity, 
that is, the panel can adjust the sunlight reception angle, as there are several ways to work at maximum power point. 
Therefore, the position of the panel, the topography and the altitude of the panel where the solar-based electric energy will 
be produced; it can be realized both statically and dynamically so that the angle of the sun can be calculated and 
consequently the maximum power point can be reached. With the potential of solar energy in Mersin, Erdemli District, it is 
considered that the maximum power point monitoring activities in this geography will be of great benefit both for the people 
of the region and for the regional economy. 

 
Keywords: Controller design, Erdemli, Maximum power point, Solar energy 

 

1. Introduction 

As electricity plays a vital role in the economy and 
industrial activity of a country, electric power systems 
have extensively expanded in the past decades. 
Electricity is generated in stations, transmitted by high 
voltage transmission networks, and delivered to 
consumers. With the ever-growing energy demand, 
power systems become more complex and difficult to 
control because the systems are being operated under 
highly stressed conditions such as unscheduled power 
flows and higher losses [1]. In the recent years, despite 
the technological progress on science; the problem of 
lack of energy continues by being much more vital. As 
the quality and accuracy of mathematical and psychical 
models of electrical systems improve, renewable 
technologies become the focus of theoretical and 
practical studies. In particular, solar energy attracts 
much attention. The utilization of photovoltaic (PV) 
conversion energy is today an emerging technology, 
characterized by gradually declining costs and 
increasing acquaintance with the technology [2]. An 
accurate equivalent model of PV devices is an important 
task for determining and designing optimal PV systems. 
In total, three different models are required to model the 
electrical power output of a PV system for given 
irradiance and ambient temperature. These include a 
thermal model for finding the PV cell temperature, a 
radiation model for finding the solar energy absorbed in 
the PV cells and an electrical model for calculating the 
electrical characteristics of the PV system for the 

calculated absorbed radiation and cell temperature. Over 
the years, electrical models for varied complexities and 
accuracies have been developed for PV system. These 
include analytical models based on PV cell physics, 
empirical models and a few models which combine 
these two approaches [3]. But there is also a difficult 
task having similar importance with PV modeling, the 
maximum power point tracking problem. Thus, it is 
necessary to study MPPT method to extract the 
maximum power from PV panels. Various algorithms of 
power tracking are being researched or used in PV 
application [4]. Those methods include the constant 
voltage tracking (CVT), the perturbation and 
observation algorithm (P&O), the incremental 
conductance algorithms (INC), OVC method, IC and IC 
Based on PI method, System Oscillation and Ripple 
Correlation, Beta Method, Temperature Method, Fixed 
Duty Cycle method and artificial intelligence methods 
such as fuzzy logic method, neural network method [5]. 

In order to simulate and realize the MPPT behavior 
and solve the problem, PV cells should be modeled and 
classified. In literature, The cells are modeled in two 
basic types which are one diode equivalent model and 
two diodes equivalent model. The quality and accuracy 
of a model increase as the number of parameters of the 
model increase but concerns of mathematical difficulties 
and simulation duration cause model parameters to be 
chosen fixed or neglected. There have been various 
studies on PV cell modeling and parameter estimation. 
Marion [6] determined the current and voltage curves by 
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using interpolation technique while King [7] develops 
an experimental model for PV devices. Townsend [8] 
developed a PV model equivalent circuit model by 
using four parameters and which neglects and chooses 
the shunt resistance infinite. Due to the accuracy issues 
of four parameter model, Beckman [9] asserted a new 
model and mathematical solution which is called five 
parameter model in which the parameters can be defined 
as IL, I0, a, Rs, Rsh where shunt resistance is also 
processed despite causing nonlinearity. Later, new 
methods are developed for determining the solution set 
of parameters by using the I-V curve [10] and the five 
parameter model is improved [11]. 

Due to nonlinearity of the model, it is not possible to 
find a definite solution set for both PV model and 
MPPT numerically. Thus, estimation and optimization 
methods are used to determine these parameters with the 
purpose of converging to measured or simulated 
parameters as soon as possible. There are different 
methods have been used to estimate the parameters in 
literature. In some studies nonlinear solver scripts are 
used to determine the parameters while solving the 
equations numerically by defining and fixing a 
parameter in some others [12-13] or solving the 
nonlinear equations iteratively with the minimum 
convergence error [14]. In various numerical and 
heuristic optimization techniques are used to estimate 
the model parameters for different characteristics of PV 
cells. Levenberg-Marquardt optimization technique and 
simplex search algorithm are used in literature recently 
[15-16]. Fuzzy optimization [17-19], neural network 
based methods [20-21] and heuristic methods [22] are 
used to determine the model parameters of a PV cell. 

 
2. Photovoltaic Cell Modeling 

The equivalent circuit shown in Figure 1 consists of a 
light generated current source, a p-n junction diode and 
two resistances. I–V relationship in the equivalent 
circuit of Figure 1 is expressed by Eq. (1). The 
characteristic of any PV device are included in the 
model by five model parameters (IL, Io, a, Rs, Rsh). The 
model that describes the electrical performance of a PV 
device represented by Figure 1 using Eq. (1) is called 
the five parameter model [3].  

𝐼 = 𝐼# − 𝐼% exp )*+.-.
/.)0

− 1 − )*+.-.
-.2

         (𝑉5 =
6.57
8
)      (1)      

where q, k and Tc are elementary charge, 
Boltzmann's constant and cell temperature, respectively. 

 
Figure 1. Equivalent circuit of a PV cell [23] 

 

Eqs. (2) - (6) can be used to calculate the parameters 
in a desired operating condition which is dependent on 
cell temperature, solar radiation and band-gap energy of 
the PV material. Thus, the I-V and P-V characteristic of 
the PV cell can be predicted by using Eq. (1). 
𝑎 = 𝑎;<=
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𝑅N = 𝑅N,;<=                                                                             (6) 
 
The notation of ref describes the parameters at 

standard test conditions (STC) where temperature and 
solar radiation are 25°C and 1000W/m2 respectively in 
general. NCS and Eg represents the number of cells and 
band-gap energy, respectively. Eq. (7) can be used to 
calculate the band-gap energy for a current condition for 
different values of temperature where Eg = 1.43eV for 
GaAs type of material [10]. 

𝐸Q = 𝐸Q,;<= 1 − 0.0003174 57
5>?@

                                   (7) 

2.1 Maximum Power Point Objective Function 

In order to achieve a valid solution set for the model 
parameters by using evolutionary methods, the objective 
function must be described in desired constraints and 
rules. The objective function namely fitness function is 
used to calculate and minimize the global error which 
leads the algorithm to a better solution set in the current 
space.  The objective function, the normalized error 
function, is given in Eq. (8) below where m and e 
subscripts represent modeled and estimated values of 
variables, respectively. 

𝑛𝑒 = 𝑎𝑏𝑠 +Z[,\]+Z[,?

+Z[,?
+ 𝑎𝑏𝑠 )Z[,\])Z[,?

)Z[,?
+

𝑎𝑏𝑠 +^_,\]+^_,?
+^_,?

+ 𝑎𝑏𝑠 )̀ _,\])̀ _,?

)̀ _,?
                                                                     

(8) 

The electrical characteristic of the model is given by 
Table 1. I-V and P-V curves for the assumed model 
parameters are given by Figure 2 and Figure 3, 
respectively. 
 
 
 
Table 1. Electrical Characteristic of Model 

Characteristic Value 
Short circuit current (Isc)     3.14 A 

 Open circuit voltage (Voc)      19.29 V 
MPP current (IMP)     2.83 A 

  MPP voltage (VMP)       12.57 V 
Number of cells in series (NCS)      32-cells   
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Figure 2. Current-Voltage curve 

 

 
Figure 3. Power-Voltage curve 

 
3. Embedded System Design for MPPT 

In order to achieve both simulation and realization of 
MPPT problem, the solar panel and embedded systems are 
designed by using 2.4 GHz wireless transceiver modules 
(nRF24L01+) on embedded board which is chosen as 
Arduino Uno R3. The light dependent resistors (LDR) 
placed on each corner of solar panel, which has 
dimensions of 29x19 inches, and the light intensity is 
measured through analog outputs of LDR modules. 
The solar power system can be divided in 2 sub-systems; 
The field system, which is namely transmitter system, 
containing solar panel, LDR modules, embedded 
development board and 2.4 GHz transceiver module. The 
diagram of first sub-system is shown in Figure 5. 
The second sub-system is designed as a receiver computer 
system, containing a 2.4 GHz transceiver module, 
embedded development board which is connected to a 
computer via USB protocol and MATLAB software. 
Receiver system diagram is shown in Figure 6. 

Embedded	System
Transmitter

Solar	Panel

Light	Dependent
Resistor

Wireless	Module

 
Figure 4. Designed embedded field module 

 
The embedded transmitter system code is shown in Figure 
7. It is seen that the sensor values of LDRs are measured 
and sent through the 2.4 GHz wireless transmitter module. 

Embedded	System
Receiver

Receiver	Computer

Wireless	Module

 
Figure 6. Designed embedded receiver module 

 
Embedded receiver system code is also shown in Figure 

7. The receiver system reads the data by using wireless 
module and sends the same data to computer by serial 
communication protocol in order to process and optimize 
the values. So the MPPT optimization can be achieved by 
using the modeled PV panel and the light intensity vector 
by which is obtained with 2.4 GHz embedded transceiver 
modules. 

 
%%%%TRANSMITTER-FIELD	MODULE	CODES%%%%	
#include		<SPI.h>	
#include	"nRF24L01.h"	
#include	"RF24.h"	
sensor_firstPin	=	A0;	//	select	the	input	pin	for	LDR	1	
int	sensor_secondPin	=	A1;	//	select	the	input	pin	for	LDR	2	
int	sensor_thirdPin	=	A2;	//	select	the	input	pin	for	LDR	3	
int	sensor_fourthPin	=	A3;	//	select	the	input	pin	for	LDR	4	
int	sensorValues[4]	=	{0,	0,	0,	0};	//	sensor	measurement	variable		
	
void	setup()	{	
Serial.begin(9600);	//serial	port	settings	for	Radio	
communication	
radio.begin();	//	Start	RF	module	
radio.openWritingPipe(pipe);	//Define	the	pipe	to	send	data}	
	
void	loop()	{	
sensorValue[0]	=	analogRead(sensor_firstPin);	//	read	the	value	
from	the	sensors	
sensorValue[1]	=	analogRead(sensor_secondPin);	
sensorValue[2]	=	analogRead(sensor_thirdPin);	
sensorValue[3]	=	analogRead(sensor_fourthPin);	
	
radio.write(sensorValue[0]);	//send	the	values	coming	from	the	
sensors	to	receiver	system	
radio.write(sensorValue[1]);		
radio.write(sensorValue[2]);	
radio.write(sensorValue[3]);	
delay(100);}	
	
%%%%RECEIVER	MODULE	CODES%%%%	
#include		<SPI.h>	
#include	"nRF24L01.h"	
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#include	"RF24.h"	
int	sensorValues[4]	=	{0,	0,	0,	0};	//	sensor	measurement	variable		
	
void	setup()	{	
Serial.begin(9600);	//serial	port	settings	for	PC	communication	
radio.begin();	//	Start	RF	module	
radio.openReadingPipe(1,pipe);	
radio.startListening();//Define	the	pipe	to	read	data}	
	
void	loop()	{	
s	=	0;	
if	(radio.available()){	
bool	done	=	false;					
while	(!done){	
done	=	radio.read(message,	1);	//read	the	values	coming	from	the	
transmitter	
sensorValues[s]	=	message;	
Serial.println(sensorValues[s]);	//send	sensor	values	to	PC	
s	=	s+1;	
}}}	

Figure 7. Designed embedded system transmitter and 
receiver module codes 

 
4. Solar Potential of Erdemli District 

Solar energy potential for Erdemli district, the third 
largest district in Mersin, is given in Figure 8. As seen in 
given figure; Erdemli's solar energy potential is between 
1700 and 1800 KWh/m2-year which is almost the most 
efficient value compared to other regions or districts in the 
country. In order to apply the Maximum Power Point 
Tracking problem in Erdemli, it is needed to get 
information related to districts geographical status, 
topography and four sessions to process and solve the 
system depending on solar panel's angle and position. 

 
Figure 8. Solar energy potential of Erdemli 

 
For local and home-available solar energy systems, it 

should be taken into the account that unplanned 
construction and settlement in the region may causes 
problems regarding to solution of MPPT. Some local 
coordinates of Erdemli is marked and given in Figure 9. 

 
5. Conclusions 

In this paper a solution method for Maximum Power 
Point Tracking of Erdemli district in aspect of solar 
energy is proposed. An embedded system consisting of  

 
Figure 9. Home-available coordinates for solar energy of 

Erdemli near city centre. 
 

mini-computer module, wireless communication 
module and light dependent resistor modules is designed 
and realized in order to track the maximum power point 
by adjusting both power output and solar light intensity. 
This study also includes an optimization method namely, 
Differential Search Algorithm, which can be used in order 
to optimize the system output and solar tracking 
efficiently. Thus, if Erdemli district's solar energy 
potential is taken into consideration, using the solar energy 
will surely decrease fossil fuel usage and also increase 
energy quality in rural areas for the near future. 
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THERMAL ANALYSIS OF A FLOWER GREENHOUSE IN THE CLIMATE 
CONDITION OF ERDEMLİ / MERSİN  

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the rate of the CO2 emission in the fossil fuels consumption to heat a flower 
greenhouse and the rate of the change in CO2 emission when solar energy system, which is the one of the most important 
renewable energy source, used in the greenhouse heating. In a typical winter day, temperature distribution in the 
greenhouse and required heating load was calculated. Required amount of energy and fuel consumption rate to heat the 
greenhouse has been calculated. Besides, to obtain ideal heating value in the greenhouse, equipment and fuel expenditure 
has been determined. During the analysis, EnergyPlus and Pvsyst v6.43 programs were used. 

 Keywords: Heating System of Greenhouse, EnergyPlus, CO2 Emission, Solar Energy, Fossil Fuels  

 

MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ İKLİM ŞARTLARINDA BİR ÇİÇEK 
SERASININ ISIL ANALİZİ 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, bir çiçek serasının ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların çevreye yaydığı CO2 gazının oranını 
tespit etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisini kullanan alternatif sistemin sera ısıtmada 
kullanılması sonucu çevreye yayılan CO2 gazındaki değişim oranını gözlemlemektir. Burada tipik bir kış gününde sera 
içindeki sıcaklık dağılımı ve gerekli olan ısıtma yükü hesaplanarak ısıtma için gereken enerji miktarına göre kullanılacak 
yakıt miktarı belirlenmektedir. Bununla birlikte sera içerisinde ideal ısı değerini elde edebilmek için gereken ekipman ve 
yakıt maliyetleri hesaplanmaktadır. Analizler boyunca EnergyPlus ve Pvsyst v6.43 paket programlarından 
yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Sera Isıtma Sistemleri, EnergyPlus, CO2 Yayılımı, Güneş Enerjisi, Fosil Yakıtlar. 
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1. GİRİŞ 

Doğal yetiştirme şartlarının bitki gelişimi için 
yeterli olmadığı mevsimlerde çiçek ve çiçek fidelerinin 
yetiştirilmesi için uygun ısı ortamı oluşturmak amacıyla 
cam ve naylon gibi güneş ışığı geçiren malzemelerle 
kaplanan alanlara sera denir. İstenen yetiştirme şartlarının 
sağlanması için kontrol edilen ortam parametrelerinin 
durumuna göre ısıtma, soğutma, havalandırma, sulama vb. 
işlemler gerçekleştirilir [1]. Örneğin çiçek serası hava 
sıcaklığının kontrolü̈ için havalandırma pencereleri ile 
doğal havalandırma, vantilatörler yardımı ile mekanik 
havalandırma yapılırken; bu serada ısıtma için elektrikli, 
sıcak havalı ve sıcak sulu ısıtma kazanlı sistemler 
kullanılmaktadır. Seraların iklimlendirme kontrolünde 
özellikle ısıtma harcamaları bazı durumlarda üretim 
masraflarının %65’ine kadar ulaşabilmektedir. Enerji 
maliyeti nedeniyle seraların yeterince ısıtılmaması ürün 
sağlığının, kalitesinin ve miktarının istenilen seviyeye 
getirilememesi sonuçlarını doğurur [2]. Bu yüzden her bir 
ürün için uygun yetiştirme koşulunun sağlanması aynı 
zamanda enerji tasarrufunun da olması büyük önem 
taşımaktadır. Seralarda iklimlendirme sistemi kontrolüne 
yönelik pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam 
edilmektedir. Yapılan çalışmalar serada yetiştirilen ürün 
için uygun sıcaklık ve nem değerlerinin kontrol altına 
alınmasını amaçlamaktadır [3]. Fakat bu çalışmalarda tüm 
dünyada yaşanan enerji kaynağı ve çevre kirliliği sorunu 
göz ardı edilerek sadece ürün için gerekli ortam 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada tipik bir kış 
gününde bir çiçek serasının ısıtılması için güneş 
enerjisinden faydalanılarak minimum enerji maliyeti ile 
maksimum ürün veriminin elde edilmesi ve hava 
kirliliğine neden olan CO2 gazının yayılımının en aza 
indirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için sera içi sıcaklık 
değeri üründen maksimum verimin elde edebilmesi 
amacıyla 18℃’de ideal sıcaklıkta sabit tutulmaya 
çalışılmıştır. İdeal sıcaklıkta tutulmasının nedeni, yüksek 
sıcaklık bitkilerde strese, gövde direncinde azalmaya, 
fotosentez ile solunum dengesinin bozulmasına, yaprak 
alanın azalmasına, büyümenin yavaşlamasına meyve 
verim ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Düşük 
sıcaklıkta ise bitkinin donmasına, yaprak renginin 
oluşamamasına, verim ve kalitenin düşmesine neden 
olmaktadır. Enerji tasarrufu için sera içi sıcaklığın ideal 
sıcaklık değerlerinde dengelenmesinde seranın dış ortam 
sıcaklığından faydalanılmaktadır [4]. Sera içi sıcaklığın 
ideal seviyede dengelenmesi için gerekli olan enerji 
fotovoltaik paneller kullanılarak elde edilmiştir. Analizler 
boyunca energyplus paket programı kullanılarak tipik bir 
kış gününde bir çiçek serasının ısıl analizi yapılmıştır. Elde 

edilen veriler yardımı ile çiçek serasının ısıtılması için 
kullanılan fosil yakıt maliyeti ile güneş enerjisi maliyeti 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bu çiçek serasının ısıtılması 
sırasında meydana gelen ve çevre kirliliğine sebep olan 
CO2 gazının yayılım oranları karşılaştırılmıştır. Bu 
karşılaştırmalar elde edilen verilerin daha iyi anlaşılması 
için grafik haline getirilerek gösterilmiştir. 

2. SERADA ISI DEĞERLERİ 

Sera yetiştiriciliğindeki amaç, en yüksek verim ve 
kaliteyi sağlayacak ideal sıcaklığın sağlanmasıdır. Bu 
ideal sıcaklık değeri elde edilirken minimum enerji 
maliyeti ve minimum çevre kirliliği göz ününde 
bulundurulmaktadır. Bir çiçek serası ısıtılırken, ısının sera 
içinde dengeli ve eşit olarak dağılması gerekir. Sera içinde 
ısının dengeli ve eşit olarak dağıtılmaması, bitki gelişimi 
için gerekli olan ideal sıcaklık değerinin seranın her 
yerinde eşit ve dengeli olmamasına neden olur. İdeal 
sıcaklık değerlerine ulaşılmış seralarda bu ısı değerlerinin 
çeşitli yollarla sera dışına taşınmakta olduğu göz önünde 
bulundurularak, ısıtma işlemlerinde kullanılacak 
sistemlerin, bu kayıpları karşılaması gerekmektedir. 
Seranın ısı değerlerinin düşmemesi için serada kullanılan 
örtü malzemesi de çok önemlidir. Tablo 2.1. de bazı sera 
örtü malzemelerinin ışınım geçirgenliği verilmektedir. 

 
Tablo 2.1. Örtü malzemelerinin güneş ışığı geçirgenliği [5]. 

Malzeme Işınım Geçirgenliği 

Cam % 88 
PVC % 85-96 
UV katkılı PE % 87 
IR katkılı PE % 82 
Polyster % 87 

 
Bir sera ısıtma sisteminde olması gereken özellikler; 
1. Dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi sıcaklığını 
ideal sıcaklık sınırları içinde tutabilmeli, 
2. Isıtılan seranın iç sıcaklığı, bütün sera içinde eşit olarak 
ölçülmeli, 
3. Sera ısıtma için kullanılan sistem çalışmaya başladıktan 
sonra, işlemler tekrar edilmeden çalışabilmeli, 
4. Sera ısıtma sistemi, bakıma gereksinme duymadan 
çalışamaya devam edebilmeli, 
5. Sera ısıtma sistemi için gerekli yakıt kolay 
sağlanabilmeli ve çevreye zararı minimum olmalı, 
 

Bir sera ısıtma sisteminde yukarıdaki etmenlerin 
yanında, sera ısıtma sisteminin yapım maliyeti, ısıtma 
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giderlerine ayırabilecek maddi kaynak miktarı ve ısıtma 
sistemin verimliliği diğer önemli etmenlerdir. 

Bir seranın ısıtılması için gerekli olan enerji, 
birim zamanda sera içine verilmesi gereken ısı miktarıyla 
belirlenir. Bu çalışmada, fosil yakıtlar olarak kullanılan 
kömür, fuel oil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en 
başında gelen güneşten elde edilen enerji ile ısıtma 
gerçekleşmektedir. 

 Sera için gerekli ısı miktarının belirlenmesinde göz 
önüne alınan etmenler; 
1. Sera hacmi ve dış yüzey büyüklüğü 
2. Sera örtü malzemesinin çeşidi ve örtü kat sayısı 
3. Isı kayıp alanlarının büyüklüğü 
 
3. SERA ISITMADA KULLANILAN YAKITLAR 

Günümüzde gelişmekte olan sera 
yetiştiriciliğinde en önemli etken, serada bitki gelişimi için 
gerekli olan ideal koşulların sağlanmasıdır. Sıcaklık, sera 
içi nem oranı ve havalandırma bu etkenlerin başında 
gelmektedir. Soğuk bölgelerde ve kış aylarında sera içinde 
ideal sıcaklık değerlerinin elde edilmesi için sera ısıtma 
sistemleri geliştirilmektedir. Fakat geliştirilen bu 
sistemlerde odun, petrol, kömür, doğal gaz, gaz yağı gibi 
fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Sera ısıtmada kullanılan bu 
fosil yakıtlar çevre kirliliğine ve sınırlı olan yeraltı enerji 
kaynaklarının hızlıca tükenmesine neden olmaktadır. Bu 
çalışmada, seraların ısıtılmasında kullanılan sistemlerin 
yeniden dizayn edilmesi, farklı yakıtlar kullanılacak 
şekilde geliştirilmesi ve böylece çevre kirliliğinin en aza 
indirilmesi amaçlanmaktadır. Burada geliştirilen sistemin 
enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen 
güneşten elde edilmekte ve böylece çevre kirliliğinin en 
önemlisi olan hava kirliğinin en aza indirilmesi veya 
tamamen önlenmesi amaçlamaktadır. 

3.1. Kömür 

Kömür homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla 
lignoselülozik bitki parçalarından meydana gelen, 
tabakalaşma gösteren, içerisinde çoğunlukla C, az 
miktarda H - O - S ve N elementlerinin bulunduğu ama 
inorganik (kil, silt, z elementleri gibi) maddelerinde 
olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahverengi ve siyah renk 
tonlarında olan, yanabilen, katı fosil organik kütlelerdir. 
Kömürler yakıt hammaddesi oldukları gibi, değişik 
amaçlarda (kok yapımı, kimyasal madde üretimi gibi 
alanlarda) da kullanılırlar. Kömürler birçok değişik 
sınıflamalara tabi tutulurlar. Avrupalılar kömürü "sert 
kömür (linyit üzerindeki kaliteli kömürler)", "kahverengi 
kömür" olarak sınıflandırılırlar. En yaygınca kullanılan 
sınıflama şüphesiz, içerisindeki bileşenleri ASTM [6] ve 
uçucu madde, kalori değerini esas alan sınıflamadır. 
(Withdrawn 2007) Bir inorganik maddeyi iyi 

tanımlayabilmek için bazen bu sınıflamalar yetmemekte 
ve organik petrografik incelemeleri de dikkate 
alınmaktadır. Ancak kömürlerin kömürleşme dereceleri de 
en doğru şekilde yansıma değerleri ile ortaya 
konabilmektedir. Bu değerlerin yanında çevre açısından 
kirletici unsuru olan bazı iz element içeriklerinin (Arsenik, 
Kadmiyum gibi) bilinmesi de önemlidir. Tablo 3.1. de 
kömür içerisindeki elementler ve bileşim oranları 
verilmişti. Verilen bileşim oranları yakıtın alt ve üst ısıl 
değerlerinin hesaplanmasında kullanılacaktır. 

Son yıllarda sera ısıtma amacı sadece üründe 
yüksek verim alabilmektir ve bu yüzden kalorisi az aynı 
zamanda karbon oranı fazla olan yerli kömür 
kullanılmaktadır. Kullanılan bu yerli kömürler havayı 
daha fazla kirletmektedir. Çevre ve orman bakanlığı 
tarafından yayınlanan genelgelerde belirlenen şartları 
sağlamayan bu kömürler maliyet açısından çok uygun gibi 
görünmesine rağmen insan sağlığı açısından son derece 
tehlikelidir. 

Tablo 3.1. Kömür içeriğindeki elementler ve bileşim oranları. 

Elementler Bileşim Oranları 
Karbon % 90-95 
Hidrojen % 2-4 

Kükürt % 0.5-2.0 

Tortu % 0-0.25 
Su % 0-1.0 

 
3.2. Petrol Ürünleri – Fuel Oil 

185-360 ⁰ C sıcaklık değerleri arasında motorinin 
damıtılmasından sonra, damıtma kulesinin altında 380 ⁰ C 
ye kadar kaynamayan ağır bir kalıntı toplanır. Bu 
kalıntının bir kısmı krakinge gönderilir, bir kısmı ise 
yeniden damıtılır. Damıtma vakumla yapılır. Vakumla 
yapılan damıtma sonunda, ağır damıtma yağları, yağlama 
yağları ve kalıntı elde edilir. Damıtma ürünlerinin ve geri 
kalanların değişik ilkelere göre harmanlanması sonucunda 
farklı viskozitede ağır yakıt veya fuel oil adı verilen 
ürünler elde edilir. Bunlar daha çok ağır hidrokarbonlar 
içerirler.  

Fuel oil, elde edilme yöntemlerine göre 
damıtılmış fuel oil, harmanlanmış fuel oil ve kalan ürünler 
olmak üzere üç kısma ayrılırlar. Harmanlanmış fuel oil 
artık ve damıtılan motorinlerin bir karışımıdır. Bu 
karışımda meydana gelen Fuel oil’ ler viskozitelerine göre 
numaralandırılmıştır. Bileşimi yukarıda verilen bilgilerden 
de anlaşılacağı gibi ağır hidrokarbonlardır. C, H yanında 
az miktarda S gibi yabancı maddeler de içerirler. ASTM–
D396 sınıflandırmasına göre, fuel oil’ ler beş sınıfa 
ayrılmıştır. Fuel oil’ lerin cinslerinin belirlenmesi için 
yoğunluğu, spesifik gravitesi, alevlenme noktası, karbon 
miktarı, viskozitesi ve kükürt miktarı analiz edilir. Fuel 
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oil’ lerin ortalama kimyasal bileşim değerleri Tablo 3.2 de 
verilmiştir [7]; 

Tablo 3.2. Fuel oil içeriğindeki elementler ve bileşim oranları. 

Elementler Bileşim Oranları 

Karbon % 81-86 
Hidrojen % 10-13 
Kükürt % 0.5-5 
Tortu % 0-0.25 
Su % 0-1.0 

 

3.3. Güneş Enerjisi 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en başında 
gelen güneş aynı zamanda temiz enerji elde etmenin en iyi 
yoludur. Fosil yakıtlar kullanılarak enerji üretmenin 
mümkün olduğu bilinen bir gerçek olmasına rağmen 
çevreye büyük oranda zarar vermesi insan sağlığı 
açısından en büyük sorundur. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından her alanda faydalanabilmek amacıyla her 
geçen gün yeni çalışmalar yapılmaktadır. Analizler için 
farklı paket programlar geliştirilmektedir. Bu çalışmada, 
güneş ışınlarından enerji elde edebilmek amacıyla 
geliştirilen fotovoltaik hücreler ile elektrik enerjisi üreten 
sistemlerin çevre kirliliğini önlemede ne kadar önemli 
olduğu ve maliyeti üzerinde durulmuştur. Bu sistemin 
güvenilirliği, verimliliği ve karlılığı, bitki gelişimi için 
gereken ideal koşullar göz önüne alınarak Energyplus ve 
maliyet hesabı Pvsyst v6.43 paket programı yardımı ile 
analiz edilmiştir. 

4. YANMA TEORİSİ 

Yanma, yakıtın yeterli sıcaklıkta ve yeterli 
miktarda oksijenle buluşması ile meydana gelen kimyasal 
reaksiyonlar sonucunda içerisindeki enerjiyi dış ortama 
bırakmasıdır. Yakıtın içerisinde birçok kimyasal bileşen 
vardır. Bu bileşenlerden bazıları oksijen ile yeterli sıcaklık 
ve sürede temas etmeleri halinde çeşitli kimyasal 
reaksiyonlar meydana getirmektedir. Dolayısı ile yakıt, 
oksijenle gerekli koşullar altında reaksiyon sonucu ısı 
açığa çıkaran madde olarak tanımlanabilir [8]. 

4.1. Yakıt Isıl Değerlerinin Ölçülmesi 

Yakıt ısıl değeri veya yanma ısısı, buhar kazanları 
pratiğinde, 1 kg veya (1Nm3) yakıtın tam yanması 
sonucunda, yanma ürünleri çevre sıcaklığına getirildiğine 
göre, üretilen ısı enerjisi olarak ifade edilir. Yakıtın ısıl 
değeri yakıt cinsine bağlıdır ve yakıtın tam yakılması şartı 
ile yanma şekline göre değişmez. 

Yakıt ısıl değeri genellikle kalorimetrede yanma 
sırasında ortaya çıkan ısının doğrudan ölçülmesi ile 

belirlenir. Katı ve sıvı yakıtlar için genellikle bomba 
kalorimetresi kullanılır ve yanma sabit hacimde meydana 
gelir. Gaz yakıt kalorimetreleri ise daha ziyade sürekli akış 
biçimindedir ve yanma sabit basınçta olur. Pratikte buhar 
kazanlarındaki yanma da sabit atmosferik basınçta 
meydana gelir. Ancak pratikte kullanılan yakıtlar için sabit 
basınçta ve sabit hacimdeki ısıl değerler arasındaki fark 
ihmal edilecek kadar küçük olduğundan, kalorimetre ile 
ölçülen ısıl değerler buhar kazanlarındaki yanmalar için de 
geçerli sayılabilir [8]. 

4.2. Alt ve Üst Isıl Değer Hesaplamaları 

Hidrojen ve nem içeren bütün yakıtlarda yanma 
ürünleri içinde su buharı bulunur. Yakıtın ısıl değeri bu su 
buharının buhar fazında mı, yoksa yoğuşmuş olarak sıvı 
fazında mı bulunduğuna bağlı olarak değişir. Kalorimetre 
deneylerinde yanma ürünleri başlangıç sıcaklığına kadar 
soğutulduğundan bütün su buharı yoğuşmuş haldedir. Bu 
durumda suyun gizli buharlaşma ısısını da içeren yakıtın, 
üst ısıl değeri de ölçülmüş olur. 

Hâlbuki buhar kazanlarında olduğu gibi bütün 
yanma ürünleri gaz fazında ise alt ısıl değer söz konusudur 
ve be değer, üst ısıl değerden mevcut su buharının gizli 
buharlaşma ısısı kadar düşük olacaktır. Yanma ürünlerinin 
tamamının gaz fazında olması durumunda ise tarif edilen 
bu ısıl değer ile üst ısıl değer arasında, 

𝐻" = 𝐻$ − 2440 ∙ 𝑤+ (1) 
 
(12) 
şeklinde bir bağlantı vardır. Eşitlikte; 
𝐻" = alt ısıl değer (kJ/kg) 
𝐻$ = üst ısıl değer (kJ/kg) 
𝑤+ = 1 kg yakıtta oluşan toplam su buharı miktarıdır 
(kg/kg).  
2440 değeri ise suyun 25 ℃ sıcaklıktaki buharlaşma gizli 
ısısıdır [8].  
Buradaki ısıl değerlerin sonuçları Matlab programı 
kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

4.3. Matlab Kodları ile Isıl Değerlerin Hesaplanması 

Ülkemizde kullanılmakta olan bazı yakıtların alt 
ve üst ısıl değerlerinin hesaplanması denklem 2, 3 ve 4 
kullanılarak yapılacaktır. Bu denklemler hazırlanacak olan 
Matlab kodlarına eklenecektir [8]. 

 C+H+O+S+N+W+A=1 kg                              (2) 

 H_u=32796·C+141886·(H-O/8)+9300 kj (3) 

 H_u=H_o-2440·(W+9·H) kj/kg               (4) 

      (15) 
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Ülkemizde kullanılmakta olan bazı yakıtların alt 
ve üst ısıl değerlerinin hesaplanması aşağıda verilen 
Matlab kodlarının bu programa girilmesi ile 
hesaplanmıştır ve Tablo 4.1 de verilen çeşitli yakıtların ısıl 
değerleri (ASTM)  gösterilmektedir. Bizde burada 
yakıtların içerisindeki kimyasal bileşim oranlarını dikkate 
alarak Matlab programı ile bazı yakıtların alt ve üst ısıl 
değerlerini hesapladık. Bu hesaplamalar sonucu elde 
edilen değerler Tablo 4.1. de ASTM da yayımlanan 
değerler ile yaklaşık değerlerde bulunmuştur. 
Hesaplamada kullanılan Matlab kodları aşağıda 
verilmektedir. 

Tablo 4.1. Çeşitli yakıtların ısıl değerleri ASTM [9]. 
   Alt ısıl değer Üst ısıl değer 
Yakıt  Birim kcal kWh kcal kWh 
Odun  kg 2500 2.95 2800 3.25 
Kömür Linyit kg 5500 6.4 6000 6.90 
 Soma kg 3000 3.55 3300 3.85 
 İthal kg 6000 6.98 6500 7.56 
Fuel oil  kg 9200 10.69 10300 11.95 
Elektrik   kWh 860 1 860 1 

 

Tablo 4.1.’ de çeşitli yakıtların alt ve üst ısıl 
değerleri gösterilmektedir. Standart olarak belirlenen bu 
değerler ve bizim matlab programı yardımı ile elde 
ettiğimiz değerler birbirine oldukça yakın çıkmaktadır. 
Ülkemizde kullanılan yakıt türleri ile A.S.T.M. 
standartlarında kullanılan yakıtların farklı olmasından 
kaynaklanan ısıl değerler arasındaki fark analizlerimizde 
herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Matlab 
programına girilen kodlarda ülkemizde tüketilen yakıt 
türlerinin ısıl değerleri göz önünde bulundurularak 
analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 4.1. Tipik bir kış günü sera içerisinde sıcaklık dağılımı ve 
gerekli olan ısıtma yükü (18 ºC için). 

Bu çalışmada, Şekil 4.1. de tipik bir kış günü sera 
içerisinde sıcaklık dağılımı ve gerekli olan ideal sıcaklık 
değeri (18ºC) için ihtiyaç duyulan ısıtma yükü (kWh) 

gösterilmektedir. Energyplus programı sera ısıtmada 
gerekli olan enerji miktarını belirlediği için farklı yakıt 
türlerinde ortaya çıkan CO2 emisyonu miktarını ısıl 
değerler kullanılarak hesaplamakta ve sonuçları grafiksel 
olarak gösterebileceğimiz verileri vermektedir. 

4.4. Yakıt Bileşenlerinin Yanması ve Oluşturdukları 
Emisyonlar 

Hâlihazırda mevcut fosil yakıtların çoğunluğu 
karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt, mineraller (kül) ve 
sudan oluşmaktadır. Yakıtın yanması, yakıt bileşenleriyle 
hava içerisindeki oksijen moleküllerinin reaksiyonu 
anlamına gelmektedir. Su buharı hariç CO2, CO, NOx, 
CnHm, SO2 ve SO3 gibi tüm yanma ürünleri zararlıdır. Baca 
gazının çevre ve canlı sağlığını tehdit etmesinden dolayı 
ürün başına yakıt tüketimi azaltılmalıdır. 

Isı açığa çıkaran kimyasal reaksiyonlara 
ekzotermik reaksiyon denir. Yakıt bileşenlerinin yanma 
haznesinde gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar da, 
ekzotermik reaksiyonlardır. Yakıt bileşenleri kimyasal 
reaksiyon sonucu ısı dışında kimyasal yanma ürünleri de 
oluşturmaktadır. Bu kimyasal yanma ürünleri emisyon 
olarak adlandırılır [9]. Yanma sonucu oluşan 
emisyonlardan bazıları çevreyi olumsuz etkilediği için 
zararlı emisyon olarak adlandırılmaktadır. Kömürün 
içerisinde bulunan yakıt bileşenlerine ait kimyasal 
reaksiyonlar, oluşan emisyonlar ve etkileri aşağıda detaylı 
olarak verilmektedir. Şekil 4.1. de tipik bir kış günü sera 
içerisinde sıcaklık dağılımı ve gerekli olan ısıtma yükü (18 
ºC için) ve Şekil 4.2. de gösterilen yakıt çeşitlerine göre 
CO2 emisyonu miktarı grafiği Energyplus programında 
elde edilen verilerin daha iyi anlaşılabilmesi için Microsoft 
Excel programı yardımı ile grafik haline getirilmiştir.  

Şekil 4.2. de gösterilen yakıt çeşitlerine göre CO2 
emisyonu miktarı grafiğinde, fosil yakıtların çevreye 
verdiği zarar gözlemlenmiş ve güneş enerjisi kullanarak 
enerji elde etmenin, çevreye verilen zararın önlenmesinde 
ne kadar önemli olduğu belirlenmiştir. Grafik 
incelendiğinde göze çarpan önemli bir nokta daha var. 
Elektrik enerjisi güneş olmadığı zaman şebekeden 
karşılanıyor ve bu saatlerde az da olsa CO2 emisyonu 
miktarında bir artış gözleniyor. Bu çalışmada, güneş 
enerjisi kullanıldığı zaman çevre kirliliğinin önlenmesi 
konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının ne derece 
önemli olduğu gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4.2. Yakıt çeşitlerine göre CO2  emisyonu miktarı 

5. GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM TASARIMI 

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için 
kurulacak bir sistemde fotovoltaik güneş paneli grubu, 
şebeke bağlantı trafosu, evirici ve yardımcı elektronik 
devreler bulunmaktadır. İdeal sıcaklık koşullarını 
sağlamak için enerji miktarına göre fotovoltaik güneş 
paneli ve sayısı belirlenmiştir. Güneş olmadığı zamanlarda 
enerjisiz kalmamak için akü grubu sisteme dahil 
edilmemiş şebekeden besleme yapılmıştır. İnvertör, 
alternatif akım istenen uygulamalarda panelde elde edilen 
doğru akım elektriğini alternatif akım elektriğine 
dönüştürmek için kullanılmaktadır. Şekil 5.1. de 
Energyplus ile analizi yapılan çiçek serası ve fotovoltaik 
panellerin yerleşim şekilleri gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5.1. Energyplus ile analizi yapılan çiçek serası 

 

Şekil 5.2. Güneş enerjisi bağlantı şeması 

Şekil 5.2. de kurulacak bir sistemde fotovoltaik 
güneş paneli grubu, şebeke bağlantı trafosu, evirici ve 
yardımcı elektronik devreler bulunmaktadır. Güneş 
enerjisi bağlantı şeması ile sistem tasarımımızın çok zor 
olmadığı ve fazla alan kaplamadığı gösterilmiştir. 

Tablo 5.1. Solar Panel Model Schott ASE-300-DGF-50-300 PV panelin 
standartları [10]. 
Nominal Gücü 300 W 
Açık devre gerilimi 63.2 V 

Maksimum noktada panel gerilim çıktısı 50.6 V 

Kısa devre akımı 6.5 A 

Maksimum noktada panel akım çıktısı 5.9 A 

Panel verimi % 12.4 
Panel boyutları (mm) 1110x502x50 

Standart test koşulları: H=1000 W/m2, T=25 oC 

 
Mersin ili Erdemli ilçesi iklim şartlarında 40 m2 

lik alan üzerine kurulmuş ve 3 metre yüksekliğe sahip 
çiçek serası polietilen (PVC) sera örtüsü ile kaplanmıştır. 
İçerideki sıcak havanın dışarıya taşınımını büyük ölçüde 
engellemek için sızdırmazlık önlemleri alınmıştır. Sera 
içerisine activent marka aksiyel fan takılarak bu fandan 1 
metre uzağa aynı hizada ısıtma rezistansı montajlanmıştır. 
Fan ve ısıtıcı rezistansın enerji tüketim miktarları 
Energyplus programına tanıtılmıştır. Enerji üretimi için 
kullanacağımız Tablo 5.1. de gösterilmekte olan Solar 
Panel Model Schott ASE-300-DGF-50-300 PV panelin 
standart test koşullarındaki teknik özellikleri ve ayrıca sera 
boyutları ile bölgenin iklim şartları energplus programına 
tanıtılmıştır. Buna ek olarak serada kullanılan örtü 
malzemesinin teknik özellikleri ve sızdırmazlık oranları 
Energyplus programına tanıtılmıştır.  

PVC Örtü özellikleri [11]; 
• Yumuşak ve geçirgendirler. 
• -10° ila +60 °C arasında sabittir. Ancak daha soğukta 
büzüşür, kırışır, çatlar, daha sıcakta yumuşar.    Bu itibarla 
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kışın soğuk olan yerlerle yazın çok sıcak olan yerler için 
uygun değildir. 
• Işık geçirgenliği %85-96 olup kirlendikten sonra bu 
değer %50-70'e düşer. 
• Ömrü polietilen örtü materyalininkinden daha uzundur 
(2-4 yıl).  

Energyplus programına tanıtılan bu veriler analiz 
edilerek sonuçlar grafiksel olarak elde edilmiştir. Elde 
edilen bu grafiklerden Şekil 1. den tipik bir kış günü sera 
içerisinde sıcaklık dağılımı ve gerekli olan ısıtma yükü (18 
ºC için) bize verilmektedir. Energyplus programında 
bölgesel yüzey analizleri ASHRAE ’ye göre 
hesaplanmaktadır. Sera içinde sıcaklık değerlerinin her 
yerde eşit olduğu kabul edilmektedir. 

Bu durumda, EnergyPlus paket programı 
kullanılarak Şekil 4.1. de tipik bir kış günü sera içerisinde 
sıcaklık dağılımı ve gerekli olan ısıtma yükü (18 ºC için) 
değerleri hesaplanarak grafik üzerinde gösterilmiştir. 
Bununla birlikte yine EnergyPlus programında çeşitli 
yakıtların CO2 emisyonu miktarı hesaplanarak Şekil 4.2. 
de grafik üzerinde gösterilmektedir. Şekil 4.1. ve Şekil 4.2. 
karşılaştırıldığında yakılan yakıt türüne ve miktarına göre 
çevre kirliliğine sebep olan CO2 gazının emisyon miktarı 
gözlemlenebilmektedir. Elde edilen bu grafik dikkatle 
incelendiği taktirde fotovoltaik paneller yardımı ile enerji 
elde edildiği sırada CO2  gazının oldukça düşük seviyede 
veya hiç çıkmadığı gözlemlenebilmektedir.  

5.1. Pvsyst v6.43 Paket Programı 

Bu çalışmada kullanılan fotovoltaik güneş panelli 
ısıtma sistemi maliyeti,  Pvsyst v6.43 programına gerekli 
ücret ve parametreler tanıtılarak hesaplanmıştır. Bu 
hesaplamada dikkat edilen en önemli parametre, 
fotovoltaik güneş panelli ısıtma sisteminin ömrü 20 yıl 
civarında olmasıdır. Ayrıca güneş enerjisi kullanımı 
yaygınlaştırmak için çeşitli devlet destekleri 
bulunmaktadır. Güneş enerjisi kullanılarak elde edilen 
enerjinin kullanılmayan kısmı şebekeye verilerek enerji 
satımı gerçekleştirilmektedir. Yaptığımız çalışmada sera 
ısıtmak için geliştirilen bu sistemden yılın 12 ayı 
faydalanılmakta olup sera ısıtma için sadece don tehlikesi 
olan kış akşamları şebekeden elektrik tüketimi 
yapılmaktadır. Bunun dışında kalan günlerde şebekeye 
elektrik satımı gerçekleştirilmekte olup kurulum maliyeti 
geri dönüşü daha kısa zamanda sağlanabilmektedir. 

Şekil 5.3. te Pvsyst v6.43 paket programı ile çiçek 
serasında kullanılan güneş enerjisi sistem maliyeti 
günümüz dolar endeksi durumuna göre belirlenmiş ve 
programda Türk Lirası olarak maliyet hesabı yapılmıştır.  

 

Şekil 5.3. Pvsyst v6.43 paket programı ile bu serada kullanılan 
enerji sistem maliyeti. 

 

Şekil 5.4. Pvsyst v6.43 programı ile serada kullanılan enerji 
sistem maliyeti ve ısı verileri 
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6. SONUÇLAR 

Enerji üretiminde kullanılmakta olan 
teknolojilerde ortaya çıkan karbondioksit, kükürt dioksit 
gibi gaz atıklar ve aerosol gibi gaz, sıvı veya katı 
parçacıklardan oluşan atıklar çevre kirliliğinde en büyük 
paya sahiptir [14]. Enerji üretmede etkin olarak kullanılan 
teknolojiler eğer çevrede kalıcı ve düzeltilmesi çok zor 
olan kirliliklere sebep oluyorsa, ayrıca çevreyi ekolojik 
açıdan olumsuz yönde etkiliyorsa temiz enerji 
teknolojilerinden bahsedilemez. Fakat günümüzde insan 
sağlığına zarar vermeyi ortadan kaldıran veya en aza 
indiren çevre dostu teknolojiler büyük bir hızla gelişmekte 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi giderek 
artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en başında 
gelen güneş enerjisinden faydalanmak için geliştirilen 
teknolojilere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu 
ilginin birinci sebebi mali açıdan çok uygun olması, devlet 
teşviklerinin bulunması ve çevre dostu olmasıdır. Bu 
çalışmada, Mersin iline bağlı Erdemli ilçesi iklim 
şartlarında, 40 m2’lik alana kurulmuş bir çiçek serasının 
ısıl analizi gerçekleştirilmiştir.  

EnergyPlus paket programı kullanılarak şekil 4.1 
de tipik bir kış günü sera içerisinde sıcaklık dağılımı ve 
gerekli olan ısıtma yükü (18 ºC için) değerleri 
hesaplanarak grafik üzerinde gösterilmiştir. Bununla 
birlikte yine EnergyPlus programında çeşitli yakıtların 
CO2 emisyonu miktarı hesaplanarak Şekil 4.2. de grafik 
üzerinde gösterilmektedir. Şekil 4.1. ve Şekil 4.2. 
karşılaştırıldığında yakılan yakıt türüne ve miktarına göre 
çevre kirliliğine sebep olan CO2 gazının emisyon miktarı 
gözlemlenebilmektedir. Elde edilen bu grafik dikkatle 
incelendiği takdirde fotovoltaik paneller yardımı ile enerji 
elde edildiği sırada CO2 gazının oldukça düşük seviyede 
veya hiç çıkmadığı gözlemlenebilmektedir. Analizler 
boyunca EnergyPlus ve Pvsyst v6.43 paket 
programlarından yararlanıldığından bahsedilmiştir. 
Seralarda kullanılmak üzere tasarladığımız yeni ısıtma 
teknolojisi ile güneş enerjisinden yararlanılarak gerekli 
elektrik enerjisi fotovoltaik paneller yardımı ile elde 
edilmiştir. Kömür veya petrol ürünleri kullanılarak yapılan 
ısıtma sistemlerinin çevreye verdiği olumsuz zararlar 
grafiksel yöntemle gösterilmiştir, ayrıca ilk kurulum 
maliyeti ve her yıl kullanılan yakıt maliyeti açısından 
herhangi bir destek ve geri dönüşü olmadığı ortaya 
konmuştur. Tasarlanan teknolojide uygun boyutlarda 
activent marka aksiyel fan sistemleri kullanılarak ve fan 
pervanelerinden belirlenen uzaklıklara yerleştirilen ısı 
üretici teknoloji ile sera içindeki havanın ideal sıcaklık 
değerlerinde (18 °C) ısıtılması sağlanmış ve bu fanlar 
yardımı ile sera içerisindeki ısınan havanın daha homojen 
dağıtılması sağlanmıştır. Ayrıca alınan önlemler ile ısınan 
havanın dışarı sızması büyük ölçüde azaltılmıştır. Çalışma 
kapsamında, geliştirilen yeni nesil teknoloji ile seralarının 

enerji performansları arttırılmış, seraları ısıtmada 
kullanılan kömür ve petrol içerikli yakıtlardan kaynaklı 
CO2 emisyonu ortadan kaldırılarak, çevre kirliliği 
azaltılmıştır. Sonuç olarak, çevre kirliği meydana getiren 
teknolojilere alternatif teknolojiler geliştirilebileceği 
görülmüştür. Temiz enerji teknolojilerinin farklı üretim 
alanlarına uygulanarak çevre kirliliğinin önlenebileceği 
veya en aza indirgenebileceği böylece fosil yakıtlara olan 
bağımlılığın da azaltılabileceği veya tamamen ortadan 
kaldırılabileceği görülmüştür. 
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Abstract 

Our country has a very rich potential in terms of plant genetic resources because of having different climates and suitable 
soil even for the non native specie. Bottle guard whose homeland is Africa, grown in Turkey for many years for different 
purposes. Also known as white-flowered gourd [Lagenaria siceraria (Malign) Stanley]; it is used by people as a rootstock 
for vegetables, pots, musical instruments, decorations and soil-borne diseases. In this study, observed the fruit characteristics 
of 38 genotypes collected from different regions of Mersin (Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur, Gülnar)  in 2003 and 2011 
were examined in two different projects supported by TÜBİTAK. The fruits obtained from the genotypes characterized 
according to the list of descriptor IBPGRI have been developed for cucurbitaceae. Evaluation was made in terms of three 
observable features and nine observable features. Genotypes in terms of characters examined; they have 5 different fruit 
shapes (pear, bent neck, hourglass, elliptical, long), they have small, medium and large sized fruits in terms of fruit size; fruit 
color is green and cream color; fruit length was found to be 34.3 cm to 81 cm, fruit diameter was 9.9 cm to 23.6 cm and 
flesh thickness was 5.1 to 11.4 mm. It can be said that the genotypes that can be used for different purposes by looking at the 
fruit shapes are in the Mersin population. 
Keywords:  Bottle gourd (Lagenaria siceraria), fruit properties, Mersin 

Mersin İlinden Toplanan Su Kabakları [Lagenaria siceraria (Malign) Stanley]’nın 
Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi  

Özet 

Ülkemiz farklı iklimlere ve elverişli topraklara sahip olmasından dolayı anavatanı olmadığı türlerde bile bitki gen 
kaynakları bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ana vatanı Afrika olan su kabağı ülkemizde uzun yıllardır 
farklı amaçlarla yetiştirilmektedir. Beyaz çiçekli kabak olarak da bilinen su kabağı [Lagenaria siceraria (Malign) Stanley]; 
insanlar tarafından sebze, kap-kacak, müzik aleti, dekorasyon eşyası ve toprak kökenli hastalıklara karşı karpuza anaç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen iki farklı proje çerçevesinde 2003 ve 2011 yıllarında 
Mersin’in farklı bölgelerinden (Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur, Gülnar) toplanan 38 adet genotipin meyve özellikleri 
incelenmiştir. Genotiplerden elde edilen meyveler IBPGRI’ın kabakgiller için geliştirmiş olduğu deskriptor liste göre 
karakterize edilmiştir. Üç ölçülebilen ve 9 gözlemlenen özellik açısından değerlendirme yapılmıştır. İncelenen karakterler 
yönünden genotiplerin; 5 farklı meyve şekline (armut, bükük boyunlu, kum saati, eliptik, uzun) sahip oldukları, meyvede 
hakim dış rengin yeşil ve krem renk olduğu, meyve büyüklüğü yönünden küçük, orta ve büyük ölçüde meyvelere sahip 
oldukları; meyve boyunun 34,3 cm ile 81 cm, meyve çapının 9,9 cm ile 23.6 cm arasında ve meyve eti kalınlığının ise 5.1 ile 
11.4 mm arasında değiştiği bulunmuştur. Meyve şekillerine bakarak farklı amaçlarla kullanılabilecek genotiplerin Mersin 
popülasyonu içerisinde olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Mersin, meyve özellikleri, Su kabağı (Lagenaria siceraria) 

1. Giriş

Türkiye, sahip olduğu ekosistem ve habitat özellikleri
ile biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği 
göstermektedir. Bu olağanüstü ekosistem ve habitat 
çeşitliliği, beraberinde önemli tür ve genetik çeşitliliği 

getirmiştir.  Farklı iklimlere sahip olmasından dolayı 
anavatanı olmadığı türlerde bile zengin bir çeşitliliğe 
sahiptir. Beyaz çiçekli kabak olarak bilinen su kabağı 
(Lagenaria siceraria); insanlar tarafından sebze, su kabı, 
müzik aleti, dekorasyon eşyası ve toprak kökenli 
hastalıklara karşı karpuza anaç olarak kullanılmaktadır. 
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Arkeolojik deliller su kabağının yaklaşık 12000 yıllık bir 
geçmişi olduğunu göstermektedir (1). Ülkemize bu türün 
nasıl geldiği bilinmemekle beraber, özellikle güney 
bölgelerimizde yaygın olarak bulunan su kabağının olgun 
ve ham meyvesi farklı şekillerde kullanılmaktadır. 
Monoik çiçek yapısına sahip,  sürünerek veya tırmanarak 
büyüyen, büyük beyaz çiçekleri olan, tek yıllık bir kabak 
türüdür. Açık tozlanan bir tür olmasından dolayı zengin 
bir genetik çeşitliliğe sahiptir. Afrika ve bazı Asya 
ülkelerinde bir sebze olarak tüketilen su kabağı 
karbonhidrat, A vitamini, C vitamini ve mineraller 
yönünden zengindir. Olgunlaşmamış meyveleri 
haşlanarak, kızartılarak ya da dolması yapılarak farklı 
ülkelerde tüketilmektedir. Olgunlaşmış meyveleri içerisi 
boşaltıldıktan sonra su kabı, gıda saklama kapları, kap 
kacak, müzik aleti, dekoratif amaçlı ve balık ağlarında 
yüzeyde tutucu olarak, tohumları yemeklerde veya yağ 
çıkartmak amaçlı kullanılırken sülüklerinin ve 
yapraklarının da bazı tıbbi değerlere sahip olduğu da 
bildirilmektedir (2;3). Ülkemizin bazı bölgelerinde 
(Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar) su 
kabağının taze meyveleri diğer yazlık kabak gibi hem 
taze olarak hem de kurutularak tüketilmektedir (5). 
Kabakgiller familyasına ait su kabağı yukarıda ifade 
edilen kullanım amaçlarının yanında tıbbi bitki olarak ta 
kullanılagelmiştir. Su kabağının olgunlaşmamış 
meyveleri kalp koruyucu, kalp güçlendirici, genel 
güçlendirici ve afrodizyak etkilerinden dolayı yıllardan 
beridir Afrika ve Hindistan’da kullanılmaktadır. Bunların 
yanında astım, nazal enfeksiyonlar, bronşit, romatizma ve 
birçok alerjik ve iltihaplanmalara karşı etkili olduğu 
bildirilmektedir. Su kabağının olgunlaşmamış 
meyvelerinin farklı ekstratlarının enfeksiyon giderici 
(antiinflammatory), ağrı kesisci (analgesic), karaciğer 
koruyucu (hepatoprotective), antihyperlipidemic, idrar 
söktürücü ve anti bakteriyel etkilerinin olduğu 
bildirilmiştir.  Su kabağının bu etkileri içerdiği saponin, 
karbonhidratlar ve flavonoidlere atfedilmektedir. (6; 7) . 
Yine diğer bir çalışmada su kabağı ekstratlarının 
antioksidatif ekilerinin olduğu bildirilmektedir (8). 

Ülkemizde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan bir 
tür olmamasına rağmen son zamanlarda turizme yönelik, 
su kabağından yapılan süs eşyası miktarında artış 
olmuştur. Turizmin yoğun olduğu illerimizde 
yetiştirilmekte ve süs eşyası üreten işletmelere 
satılmaktadır. Plastiğin insan hayatına girmesi ile su 
kabağı kullanım alanları daralmış, yetiştiriciliği bazı 
bölgelerde azalmıştır (9). Bazı genotipler ya kaybolmuş 
ya da kaybolma ile yüz yüze kalmıştır. Ülkemizde daha 
önce su kabağı türü üzerinde TÜBİTAK tarafından 
desteklenen üç proje (TOVAG 3216, TOVAG 106O650, 
TOVAG111O117) çerçevesinde ülkemiz su kabağı 
genotipleri toplanmış, karpuza anaçlıkla ilgili bazı 
özellikleri belirlenmiş ve karakterizasyonları (morfolojik 
ve DNA markırları ile) yapılmıştır (10).    

Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen bu 
projeler çerçevesinde 2003 ve 2011 yıllarında Mersin’in 
farklı bölgelerinden toplanan su kabağı genotiplerinin 
meyve özellikleri incelenmiştir. Genotiplerden elde 

edilen meyveler IBPGRI’ın kabakgiller için geliştirmiş 
olduğu deskriptor liste göre karakterize edilmiştir. 
2. Materyal ve Yöntem

2.1 Materyal

Bu çalışmada 2003 ve 2011 yıllarında Mersin’in farklı 
bölgelerinden (Merkez, Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur, 
Gülnar) toplanan 38 adet su kabağı genotipi kullanılmıştır. 
Toplanan genotiplerin bazılarına ait meyve resimleri Şekil 
1’de ve çalışmada kullanılan genotipler ve toplama 
bölgeleri ise Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışmada kullanılan genotipler ve toplama 
bölgeleri 

Genotip no   Toplama Bölgesi 

33-01 Elvanlı Köyü Erdemli-Mersin 
33-02 Karakaya Köyü Silifke 
33-03 Keben Köyü Silifke 
33-04 Akkuyu köyü Erdemli 
33-05 Şazbaşı  köyü Erdemli 
33-06 Kapıslı Köyü Silifke 
33-07 Elvanlı Köyü Erdemli 
33-08 Ekşiler Köyü Silifke 
33-10 Alacaören Köyü Erdemli 
33-11 Horamşalı Köyü Erdemli 
33-12 Çefttepesi Erdemli 
33-13 Pınarbaşı Köyü Erdemli 
33-15 Kızkalesi Silifke 
33-17 Elvanlı Köyü Erdemli 
33-18 Elvanlı Köyü Erdemli 
33-19 Narlıkuyu Silifke 
33-21 Atakent Silifke 
33-23 Fakılı Köyü Erdemli 
33-24 Kapıslı Silifke 
33-25 Ulupınar Köyü Gülnar 
33-26 Keben Köyü Silifke 
33-27 Değirmendere Silifke 
33-29 Ulupınar Köyü Gülnar 
33-31 Keben Köyü Silifke 
33-34 Fakılı Köyü Erdemli 
33-35 Elvanlı Köyü Erdemli 
33-37 Kayacı Erdemli 
33-38 Kayacı Erdemli 
33-39 Kayacı Erdemli 
33-40 Elvanlı Köyü Erdemli 
33-41 Çerçi Köyü Erdemli 
33-42 Fatih Mh. Erdemli 
33-44 Adanalıoğlu Mersin 
33-45 Adanalıoğlu Mersin 
33-47 Ulupınar Köyü Gülnar 

33-49

Tablo 1 in devamı 

Anamur -Mersin 
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33-50 Tarsus merkez-Mersin 
33-57 Tarsus merkez-Mersin 

2.2 Yöntem 

Genotiplerden elde edilen meyveler IBPGRI’ın 
kabakgiller için geliştirmiş olduğu deskriptor liste göre 
karakterize edilmiştir. Üç ölçülebilen ve 9 gözlemlenen 
özellik açısından değerlendirme yapılmıştır. Bu özellikler; 
meyve boyu (cm), meyve çapı (cm), meyve eti kalınlığı 
(mm), meyvede dilimlilik, olgunlaşma zamanı, olgun 
meyvedeki hakim dış renk, olgun meyve kabuğunda ikincil 
renk, meyve büyüklüğü, olgun meyve kabuğundaki ikincil 
rengin yayılım şekli, meyve sapının bağlandığı yerin şekli, 
meyve üzerindeki çiçek burnu şekli, meyve şeklidir.  

Toplanan genotiplerin tohumları serada 2:1 (torf:perlit) 
ortamında viyollere ekilmiş ve yetişen fideler 2-3 yapraklı 
dönemde her genotipten 10’ar bitki olacak şekilde 4x0.5 m 
Nisan ayı başında açık tarla koşullarına dikilmiştir. Bitkiler 
damlama sulama sistemi ile sulanmış ve 10 N kg/da, 10 
kg/da  P2O5 ve 10 K2O olacak şekilde gübrelenmiştir 
(Yetişir vd., 2006). Yetiştirme sezonu boyunca karşılaşılan 
hastalık ve zararlılarla mücadele edilmiştir.  

3. Sonuçlar

Mersin ilinin farklı bölgelerinden toplanan su
kabaklarının meyve özellikleri yönünden değerlendirildiği 
bu çalışmada, genotiplerin meyve morfolojik özellikleri 
yönünden oldukça farklı olduğu bulunmuştur. Meyve 
sapının bağlantı şekli bakımından 15 genotip yuvarlak, 11 
genotip basık, 5 genotip içe basık, 1 genotip sivri olarak 
tanımlanmış ve geri kalan genotiplerde ise bu özellik 
yönünden çeşitlilik gözlenmiştir.  Su kabağı monoik çiçek 
yapısından dolayı yabancı döllenen bir türdür. Dolayısı ile 
toplanmış olan materyallerin saflık durumları yetişme 
koşullarına göre değişmektedir. Meyve üzerindeki çiçek 
burnu şekli yönünden genotipler incelendiğinde, 23 
genotipin içe basık, 4 genotipin sivri, 4 genotipin basık, 2 
genotipin yuvarlak ve diğerlerinin bu özellik yönünden 
çeşitlilik gösterdiği gözlemlenmiştir. Meyve şekli yönünden 
21 genotip bükük boyunlu, 4 genotip kum saati, 2 genotip 
armut şekilli, 2 genotip uzun, 1 genotip eliptik olarak 
tanımlanmış ve diğerlerinin ise bu özellik yönünden 
çeşitlilik gösterdiği  görülmüştür. Meyve yüzey tekstürü 
bakımından 20 genotipin düzgün, 15 genotipin hafif dalgalı 
yüzeye sahip olduğu ve 2 genotipte ise bu özellik yönünden 
çeşitlilik olduğu gözlemlenmiştir. Olgunlaşma zamanı 
olarak 10 genotip erkenci, 22 genotip orta ve 6 genotip ise 
geççi olarak tanımlanmıştır.  

Meyve boyu 34,3cm (33-01 nolu genotip)  ile 81 cm (33-
42 nolu genotip) arasında değişmiş, meyve çapı en düşük 
33-42 nolu genotipte (9,9 cm) ve en yüksek 33-02 nolu
genotipte (23,6 cm) ölçülmüştür. Meyve eti kalınlığı
yönünden 33-03 en düşük değeri alırken (5,1 mm) 33-41

nolu genotip ise 11,4 mm ile en yüksek meyve eti 
kalınlığına sahip olmuştur.   

Çalışmada sonuç olarak incelenen karakterler yönünden 
genotiplerin; 5 farklı meyve şekline (armut, bükük boyunlu, 
kum saati, eliptik, uzun) sahip oldukları, meyvede hakim 
dış rengin yeşil ve krem renk olduğu, meyve büyüklüğü 
yönünden genotiplerin  küçük, orta ve büyük ölçüde 
meyvelere sahip oldukları, meyve boyunun 34,3 cm ile 81 
cm arasınd, meyve çapının 9,9 cm ile 23.6 cm arasında ve 
meyve eti kalınlığının ise 5.1 ile 11.4 mm arasında değiştiği 
bulunmuştur.  

Meyve şekillerine bakarak farklı amaçlarla (sebze, anaç, 
diğer)  kullanılabilecek genotiplerin Mersin popülasyonu 
içerisinde olduğu söylenebilir. 

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK)tarafından TOVAG 111O117 no’lu 
proje olarak desteklenmiştir. 

Kısaltmalar 

N : Azot 
P2O5 : Fosfor 
K2O : Potasyum 
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Mersin-Erdemli Bölgesindeki Akkale Anıt Mezarın 3 Boyutlu Modelleme Çalışması ve 
Animasyonu 
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Özet 
Kültürel miraslar bizlere atalarımız tarafından bırakılmış en değerli hazinelerdir. Bu eserleri gelecek nesillere taşımak, 
korumak ve belgelemek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir konudur. Belgeleme çalışmaları       
hem eserin zarar gördüğünde yeniden yapımı için bir plan altlığını oluşturur hem de eserde meydana gelen 
değişikliklerin incelenmesine, analiz edilmesine, durumunun takip edilmesine imkan tanır.  

Yüzlerce yıllık bilgi birikimini üzerinde barındıran, gelecek nesillere aktarılması gereken antik eserlerin özüne zarar 
verilmeksizin dokümantasyonun yapılmasında ve 3B modellerinin üretilmesinde fotogrametri tekniği sıklıkla 
kullanılmaktadır. Günümüzde fotogrametrik yazılımların gelişimi sayesinde fotoğraflar üzerinden gerçek doku 
ile kaplanmış 3B modellerin elde edilmesi, model üretimine görsel açıdan bir ivme kazandırmıştır.  

Bu çalışmada Mersin - Silifke Karayolu'nun 49. km'sinde, Tırtar Köyü'nün deniz kıyısı tarafında bulunan anıt mezarın 
belgeleme amaçlı fotogrametrik rölöve çalışması yapıldı. Bu anıt mezarı (Akkale), Geç Roma Döneminde yapılmış bir 
eserdir. Yersel fotogrametrik yöntemle anıt mezarın fotogrametrik ölçümleri yapıldı. Çalışmada anıt mezarın dış 
cephesini ölçekli çizimleri ve üç boyutlu modelleri elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Akkale, Fotogrametri, Tarihi ve Kültürel Miras, 3B modelleme 

3D Modelling Study and Animation of work of Akkale Mausoleum in Mersin-
Silifke Region

Abstract 

Cultural heritages are the most valuable treasure left to us by our ancestries. Carry these works to future generations, 
protect, and document is a very important issue.Documentation process both it constitudes as a base plan when damaged for 
rebuilding and it is enable to analysis, monitoring ,pursue of status, investigations of changes on work of art. 

İn order to make documentation without giving any harm to ancient heritage, to transfer to next generations and produce 3D 
models, photogrammetric technique is often used. Thanks to the development of photogrammetric software used today, 
obtaining 3D models covered with real tissue has visually accelerated model production. 
In this study,  photogrammetric roleve and documentation purposed measurements. 

In this study, photogrammetric roleve and documentation purpsosed  measurements have been don for mausoleum  in 
Mersin-Silifke. This mausoleum (Akkale)  is a work made during the Late Roman Period. With the help of close range 
photogrammetric methods, this mausolea was mesarued. In this study, scaled drawings and 3D models of water mausolea’s 
external wall were obtained. 

Keywords:Akkale, Photogrammetric, Historical and Cultural Heritage, 3D modelling 
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1.Giriş 

Türkiye çok büyük bir tarihe ve kültüre sahip bir 
ülkedir.Geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi, 
kültürel ve arkeolojikanlamda önem taşıyan bu eserler 
çeşitli dönemlere ait yüzlerce yıllıkbilgi birikimini 
üzerinde barındıran ve önemli kültür mirasları 
olmaklabirlikte,doğal dokuya zarar verilmeden 
belgelendirilmesi ve korunmasıda vazgeçilmez 
unsurlardır. (1,2) 

Kültürel mirasın korunmasına yönelik 
yapılacak yazılı ve görsel belgeleme 
çalışmalarında elde edilen bilgilerin,oluşturulan çeşitli 
ölçek ve nitelikteki çizimlerin koruma ve yaşatma 
çalışmalarında görev alacak farklı meslek uzmanları 
tarafından anlaşılır  ve kullanılabilir biçimde 
düzenlenmesi gerekir.Metrik, yazılı ve görsel 
dokümantasyon, kültürel mirasın mevcut 
durumu, problemlerinin tespiti ve çözümüne 
yönelik her türlü koruma çalışmalarında temel 
altlık olarak kullanılmaktadır (3).  
 

Bu noktada arkeolojik ölçümlerde, 3 boyutlu modelleme 
uygulamalarında yıllardır kullanılmakta olan fotogrametri 
tekniği hızlı, verimli, ekonomik vegüvenilir bir biçimde 
veri ve yöntem sağladığıiçin sıklıkla kullanılmaktadır 
(1,4). 

	

2. Çalışma Alanı 

Mersin ili Erdemli ilçesinde inşaa edilmiş bir liman 
yerleşimi olan Akkale’nin içinde bulunan anıt mezardır. 
Akkale ve içinde bulunun bu yapı Geç Antik Roma 
döneminde inşa edilmiştir. Yapı 9.93x 10.63 metre 
ölçüleri ile kareye yakın bir plan göstermektedir. Anıt 
Mezar hakkında çalışma yapan araştırmacılar yapının iki 
katlı olduğunu öngörmüşlerdir. Fakat en son yapılan 
çalışma sonucunda yapıda bir katının daha oluğu tespit 
edilmiştir. Ve bu da büyük önem arz etmektedir çünkü bir 
başka 3 katlı anıt mezar örneği bulunmamaktadır. Ön 
kısmında bulunan kubbe şeklinden dolayı bu yapıya 
kubbeli anıt mezar da denilmektedir.	

																				

	

	

	

		

							(Şekil1: Akdeniz Bölgesi) 

																		 	

		 	

						(Şekil2: Mersin ili-Erdemli Bölgesi)	 

																		 	

	

							(Şekil3: Akkale Anıt Mezar) 

	

3. Arazi Çalışması Öncesi Hazırlık 

Bu uygulamamızda . Fotoğraf çekimleri için Sony Alpha 
SLT-65 digital fotoğraf makinası(Şekil4) kullanılmıştır. 
Koorinatlandırma için de Topcon ES-65 reflektörsüz total 
station cihazı(Şekil5) temin edilmiştir.  
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               (Şekil4) 

 

Görüntü Sensörü 

Tür  DSLR 

Etkin piksel 24,3 MP 

Renk fitresi türü Ana Renk 

Görüntü işlemcisi 

Tür BIONZ İşlemci 

Lens 

Odak uzaklığı  

Yakınlaştırma 1,4 veya 2x dijital zoom 

Maksimum f/sayısı f/2,8 

Deklanşör  

Hız Maksimum 1/4000 saniye 

Minimum 30 saniye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                     (Şekil5) 

Teleskop 

Çözünürlük Gücü 2,5” 

Büyütme 30x 

Açı Ölçme 

Es65 5” 

Kompansasyon İkili kompansetör 

Uzaklık Ölçme 

Prizma EDM Aralığı 4,000 m 

Prizma EDM Hassasiyeti 2mm+2ppm 

Ölçme Zamanı Hassas: 0,9 saniye 

Hızlı: 0,7 saniye 

İzleme: 0,3 saniye 

Bağlantılar 

 Rs232c seri 

Usb 2.0 

 Bluetooth 10m 

Genel Özellikleri 

Ekran/Klavye Tek LCD 

Batarya Süresi 15 saat 

Toz/Su Dayanıklığı IP66 

Çalışma Sıcaklığı -20°C- 60°C 
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4. Arazi Çalışması 

Yersel fotogrametride cisim hakkında bilgi 
edinebilmek  ve ölçüm yapabilmek  için 
3  boyutlu  koordinatları bilinen noktalara ihtiyaç 
duyulur. Bu amaçla Anıt mezarın ön cephesi üzerinde her 
cephede yöneltme işlemlerinde kullanılmak  üzere 
noktalar tesis edildi. Bu noktalar yapı etrafına tesis edilen 
yerel olarak oluşturulan poligon ağından rasat 
yapılarak ölçüm işlemi tamamlandı. Ölçümde TOPCON 
ES-65 reflektörsüz  total station cihazı(Şekil5) kullanıldı. 

Yapının etrafına tesis edilen poligon noktalarından anıt 
mezarın ön cephesinde işaretlenmiş olan belirgin köşe 
noktalarından faydalanarak  yapı üzerinden  3B 
koordinatlar  temin edilmiştir. 

Daha sonra ise Sony Alpha SLT-65 digital fotoğraf 
makinesi(Şekil4) ile yapının değişik  açılardan ve 
mesafelerden bütün objeyi kapsayan bindirmeli resimleri 
çekilmiştir(Şekil6,7). 

 

              (Şekil6)                                        (Şekil7) 

5. Ofis Çalışması 

Bu  kısımda öncelikle total station cihazı ile 
araziden  elde edilen  yer ve yapı kontrol noktaları, PM 
yazılımının  desteklediği formatta düzenlenmiştir ve “txt” 
olarak kayıt edilmiştir. Daha sonra Sony Alpha SLT-65 
ile çekilmiş fotoğraflardan değerlendirmede 
kullanılacak olanları ve yer kontrol noktaları PM 
yazılımına aktarılmıştır. Aktarılan bu kontrol noktalarını 
arazide çekilmiş olan fotoğrafların üzerine atılmıştır.  
(Şekil8). 

 

                                     (Şekil8)                  

Kullanılan  kameranın kalibrasyon değerleri PM 
yazılımına tanıtılarak dengeleme işlemine geçilmiştir. PM 
yazılımında dengeleme işlemi, farklı fotoğraflar üzerinde 
bulunan yer ve yapı kontrol noktalarının işaretlenmesi ile 
yapılmıştır. Bunu takip eden işlem referanslama(eşleme) 
işlemidir. Arazi ve resim noktaları işlendikten sonra 
koordinat değerlerine göre demet dengeleme işlemi 
yapılmıştır. Ve sonuçlar kayıt edilmiştir. 

Daha sonra 2  boyutlu  olan  resimler üzerine kontrol 
noktaları işaretlenmiş ve görüntüler 
birleştirilerek  3  boyutlu  model yapının  detay çizimleri 
yapılmıştır.(Şekil8,9,10) 

 

                                     (Şekil8) 

 

 

                                     (Şekil9) 

 

                              

 

                                     (Şekil10)      
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6. Sonuçlar  

Günümüzde dünya tarihinin ve kültürel mirasların 
gelecek  nesillere aktarılması bizim ve sonraki nesillerin 
önemli vazifelerinden biridir. Bu miraslar 
insanlığın geçmişi ve geleceği arasında bir köprüdür. 
Birçok tarihi ve kültürel miras beşeri ve doğal 
etkenlerden kaynaklanan nedenlerle zarar görmekte ve 
hatta byok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu eserlerin 
mevcut durumlarının tespit edilmesi ve belgelenmesi ve 
koruması  gelecekte yapılabilecek  yenileme çalışmaları 
için önemli bir adımdır(3). 

Bu amaçla yapılan çalışmalarda, yersel fotogrametrik 
tekniklerinin kullanılması, bu alanda yapılan işlere 
doğruluk, hız ve maliyet anlamında büyük avantaj 
sağlamaktadır.Günümüzde kullanılan fotogrametrik 
yazılımlar fotoğraflar üzerinden, yersel lazer tarayıcılar 
kadar hassas nokta bulutları elde etmeye imkân 
sağlamakta ve yersel fotogrametrik tekniklerin bu 
alandaki kullanımına ivme kazandırmaktadır (5). Yersel 
fotogrametrik tekniklerle üretilen 3 boyutlu modellerin, 
aynı zamanda tarihi yapıların yeniden değerlendirilerek 
restorasyon projelerinde altlık olabilecek nitelikleri 
taşıdığı gözlemlenmiştir.                            

 Kısaltmalar 

        3B:       3 Boyutlu  
 
        PM:      PhotoModeler 
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Abstract 

The agricultural commodity market is realized under the conditions of perfect competition where consumers and sellers 
face to market. However, disturbances in the agricultural structure in agricultural products, domestic trade in Turkey, funding 
problems in production, structure of producers' associations, domestic and foreign trade, levels of agricultural R & D, are 
reflected in agricultural products marketing organization and long marketing usually a large number of vehicle located the 
inadequacy of channels and marketing services, and a marketing system in which high marketing margins are evident. 

The lack of strength of producer organizations also increases intermediary loyalty, and the increase in the number of 
intermediaries raises the marketing margin. Many marketing functions such as procurement, transportation, warehousing, 
packaging, labeling, standardization and pricing of fresh fruits and vegetables are carried out by the intermediaries, as small 
enterprises cannot be organized and existing organizations cannot have a sufficient market presence. 
 

Keywords: Fruit and vegetables, marketing, finance, agricultural R&D. 

 
Özet 

Tarım ürünleri piyasası alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek ürünleri pazarlandığı tam rekabet koşullarında 
gerçekleşmektedir. Ancak Türkiye’de tarım ürünleri iç ticaretinde tarımsal yapıdaki bozukluklar, üretim sürecindeki 
finansman sorunları, üretici birliklerinin yapısı, iç ve dış ticaretin birbirine etkileri yanında tarımsal Ar-Ge harcamalarının 
düzeyi, tarımsal ürünlerin pazarlama organizasyonuna da yansımakta ve genellikle çok sayıda aracının yer aldığı uzun 
pazarlama kanalları ile pazarlama hizmetlerinin yetersizliği, yüksek pazarlama marjlarının görüldüğü bir pazarlama 
sistemi ortaya çıkmaktadır.  

Üretici örgütlerinin güçlü olmayışı aracılara bağlılığı da artırmakta ve aracı sayısının artması da pazarlama marjını 
yükseltmektedir. Küçük işletmelerin örgütlenememesi ve mevcut örgütlerin yeterince piyasada söz sahibi olamamaları 
nedeniyle, yaş meyve ve sebzenin tedarik, taşıma, depolama, ambalajlama, etiketleme, standartlaştırma, fiyat oluşumunun 
sağlanması gibi birçok pazarlama fonksiyonu aracılar tarafından yerine getirilmektedir. 
 

 
Anahtar Kelimeler: Meyve sebze, pazarlama, finans, tarımsal Ar-Ge. 
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1. Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerde ve bu kapsamda Türkiye'de, 
tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimi birbirine paralel, 
dengeli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmek durumundadır 
(Turan, 1993). Bilindiği gibi, Türkiye'de sanayi sektörü, 
girdi-çıktı ilişkileri nedeniyle ağırlıklı olarak tarıma 
dayalıdır [1]. Tarım ürünlerinin üretiminden tüketimine 
kadar her iki aşamada, sanayi sektörünün tarım sektörüne 
verdiği ara girdiler tarımsal üretim kapasitesinin 
değerlendirilmesi için ne kadar önemli ise, tarıma dayalı 
sanayiinin tarım ürünlerini işleyerek yarı mamul ve/veya 
mamul maddeler haline getirip tüketime sunması da o 
kadar önemlidir [2].   

Türkiye'de tarım sektörü büyük bir potansiyele sahip 
olup, ülke kalkınmasına çeşitli katkılarda bulunmaktadır. 
Nüfusun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, 
sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine 
talep yaratması, ulusal gelir ve dışsatıma olan etkileri 
oldukça önemlidir. 

Günümüz Türkiye’sinde, serbest pazar ekonomisi gün 
geçtikçe daha fazla yaygınlaşmakta ve önemini 
hissettirmektedir. Bu nedenle, pazarlama ülkenin önemli 
alt sektörlerinden birini oluşturmaktadır. Çünkü üreticinin 
arazi, emek, sermaye ve girişimcilik gibi üretim 
faktörlerini kullanarak ürettiği ürün ancak iyi bir 
pazarlama sistemi ile tüketiciye ulaştığında gerçek 
ekonomik değerini bulabilmekte, böylece, hem üreticisine 
hem de tüketicisine yarar sağlamaktadır. 
Stratejik önemi nedeniyle tarım, her ülkede kendi 
ekonomik yapısına özgü bir tarım politikası ile 
desteklenen bir sektördür. Tarım sektöründe 
uygulanmakta olan politikalarda temel amaç, örgütlü, 
rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün 
oluşturulmasıdır. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan 
tarım politikaları ile üretimin arttırılması hedeflenirken, bu 
politikaların kamu kaynaklarına getirdiği mali yük ve 
hedef kitleye ulaşamaması gibi sorunlara sahiptir [3].    

Dünyadaki eğilimler ve bu doğrultuda Türkiye’nin 
ortaya koyduğu stratejiler göz önüne alındığında, 
önümüzdeki yıllarda Türkiye’de tarımsal pazarlamanın 
gelişimine yönelik atılacak adımların, “daha rekabetçi 
sürdürülebilir bir tarımsal pazarlama” anlayışıyla 
yapılması gerektiğini bize göstermektedir. Bu kapsamda, 
sosyal ve çevresel konulara önem vermenin yanında, 
tarımsal üreticilerin kar elde etmesini amaçlayan, 
dünyanın ve kendi toplumunun kaliteli ve güvenli gıda 
talebini karşılayan sürdürülebilir bir pazarlama anlayışının 
benimsenmesi oldukça önemli görülmektedir. 
Belirtilen çerçevede, tarımsal pazarlamayı 
sürdürülebilirlik anlayışı ile değerlendiren çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada; sürdürülebilir  
 
 
 
 
 

pazarlamanın gelişim süreci açıklanarak, pazarlama ve 
sürdürülebilir tarım ilişkisi ortaya konulmuştur. 

Çalışmada esas olarak, sürdürülebilir tarımsal 
pazarlama alanında dünyada ve Türkiye’de uygulanan 
girişimlerin incelenerek tartışılması ve Türkiye’deki 
tarımsal pazarlama girişimlerinin performansının 
geliştirilmesi açısından bazı öneriler getirilmesi 
amaçlanmıştır. 
 

2. Materyal ve Metot 

Çalışmada; FAO, TÜİK,  ihracatçı birlikleri gibi 
kurumların verilerinin yanında, konuya ilişkin daha önce 
yapılmış yerli ve yabancı çalışmalardan yararlanılmıştır. 
Çalışmadaki değerlendirmeler, söz konusu raporlarda yer 
alan meyve ve sebze pazarlamasında sorunlar ve çözüm 
önerileri ile ilgili çalışmaları içeren örnek olay 
incelemelerinin analizi sonucunda gerçekleştirilmiştir.   

 
3. Dünyada ve Türkiye'de Meyve Sebze Üretimi 

Meyve ve sebze sağlıklı beslenebilmek açısından 
oldukça önemlidir. Ancak üretmek yeterli olmamakta, 
üretilen ürünlerin tüketiciye yeterli miktarda, kaliteli ve hızlı 
ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Ürünlerin çabuk 
bozulabilir nitelikte olması ve talep-arz esnekliğinin 
düşüklüğü pazarlama hizmetlerinin daha etkin bir yapıda 
olmasını gerektirmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması, 
üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi, AB’deki 
uygulamalara uyum, pazarlama maliyetlerinin düşürülmesi, 
tüketiciye kaliteli, güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyatlarla mal 
temininin gerçekleştirmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, 
piyasada rekabetçi yapının sağlanabilmesi gerekmektedir. 

Dünyada yaklaşık olarak 1,9 milyar ton yaş meyve sebze 
üretimi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu üretimin yaklaşık 
olarak 690 milyon tonunu meyve üretimi;1,2 milyar tonunu 
ise sebze üretimi oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 
tarımsal açıdan işlenebilir alanların sınırlı olması nedeniyle, 
hızla artan dünya nüfusu yeterli ve dengeli beslenme 
sorunlarına neden olmaktadır. Dengeli beslenme sorununun 
çözümü için ise meyve ve sebze üretim ve tüketiminin 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Türkiye yaklaşık 42 milyon ton yaş meyve sebze üretimi ile 
dünyada 5. sırada yer almaktadır (%2,29). [4] Türkiye, iklim 
ve ekolojik koşulların elverişli olması ve sahip olduğu geniş 
tarımsal arazi bakımından tarıma elverişli bir ülke 
konumundadır.  
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Şekil 1. Dünya Meyve Üretimi, FAO,2018 

Şekil 2. Dünya Sebze Üretimi, FAO,2018 

4. Meyve Sebze İç ve Dış Ticareti

4.1. İç Ticaret 

Tarım ürünleri piyasası alıcı ve satıcıların karşı karşıya 
gelerek ürünlerin pazarlandığı tam rekabet koşullarında 
gerçekleşmektedir. Ancak tarım sektöründe üretimde 
verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalite artışına odaklanılmayan 
korumacı tedbirler veya destekleme modelleri ile tam 
rekabet piyasasının eksiksiz işlemesi mümkün 
gözükmemektedir. Bu çerçevede, hâlihazırda uygulanan 
üretim odaklı desteklemelerin orta ve uzun vadede etkileri 
yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi önemlidir. 

Son yıllarda çiftçi eline geçen fiyatlar ile tüketici fiyatları 
arasında önemli farklar meydana gelmektedir. Üreticiler 
düşük fiyattan ürünlerini pazarlarken, tüketiciler ise yüksek 
fiyatlardan ürünlere ulaşabilmektedir. Özellikle bu konunun 
çözümünde üreticilerin girdi temini konusunda düşük faizli 
kredi imkânı, tarımsal üretimde kullandığı akaryakıt için özel 
indirimlerin uygulanması gibi çözümler yaşanan sorunların 
giderilmesinde katkı sağlayacak ve aracılar veya 
komisyonculara bağımlılıkların azalacağı öngörülmektedir.  

Eğer hedef taze meyve ve sebze fiyatlarını azaltmak ise, 
Türkiye’de toptancı ve üreticinin fiyatlama davranışını 
etkileyen politikalardan ziyade perakendecinin kar marjını 
hedefleyen politikalar tercih edilmelidir. Yaş meyve sebze iç 
ticaretinde üretici fiyatları ve nihai tüketici fiyatları 
arasındaki farkın azaltılması konusunda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı uygulamaları katkı sağlayabilir. Bunun yanı sıra 
üretici odaklı pazarlama kanallarının geliştirilmesi, üretim-
hasat ve depolama aşamalarında kalite ve miktar kayıplarının 
azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması, üretici 
örgütlerinin yaş meyve sebze ticaretinde daha aktif rol 
almasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toptancı hallerde yapılan satışlarda üreticiden; üretici ve 
komisyoncunun kendi aralarında belirledikleri oranda 
pazarlama masrafı olan komisyon (en yüksek %8), 
komisyon bedelinin KDV'si (%1,44), zirai stopaj ((%2) 
varsa üretici Bağ-Kur kesintisi (%1) ve belediye payı (%2) 
kesintileri yapılır. Hal dışında müstahsil makbuzu veya 
fatura beyanı ile toptancı hallere bildirimde bulunularak 
yapılan satışlarda ticarete konu olan ürünün bedeli üzerinden 
belediyeler %15'lik belediye payı alır.Toptancı hal içi 
satışlarda kesilen zirai stopaj hal dışı satışlarda %4, KDV 
ise %8 olarak belirlenmiştir [5]. 

İhracatçı hal kayıt sistemine göre borsa tescili 
olmadan %2 stopaj uygulamasına tabi olmalıdır. Bu 
uygulama bürokratik maliyetlerin azaltılması ile 
ihracatçıların rekabet gücüne katkı sağlayacaktır. Dolaylı 
olarak da iç piyasa fiyatları regüle edilebilecektir. 

Üretici örgütlerinin güçlü olmayışı, aracılara bağlılığı da 
artırmakta ve aracı sayısının artması da pazarlama marjını 
yükseltmektedir. Küçük işletmelerin örgütlenememesi ve 
mevcut örgütlerin (üretici birlikleri, kooperatifler vb.) 
yeterince piyasada söz sahibi olamamaları nedeniyle, yaş 
meyve ve sebzenin tedarik, taşıma, depolama, ambalajlama, 
etiketleme, standartlaştırma, fiyat oluşumunun sağlanması 
gibi birçok pazarlama fonksiyonu aracılar tarafından yerine 
getirilmektedir. 

Türkiye’de tarım ürünleri iç ticaretinde; tarımsal yapıdaki 
aksaklıklar, tarımsal ürünlerin pazarlama organizasyonuna 
da yansımakta ve genellikle çok sayıda aracının yer aldığı 
uzun pazarlama kanalları ile pazarlama hizmetlerinin 
yetersizliği, yüksek pazarlama marjlarının görüldüğü bir 
pazarlama sistemi ortaya çıkmaktadır.  Nitekim yaş meyve 
ve sebze tüketiciye doğrudan pazarlama ve toptancı haller, 
komisyoncu, kooperatif, üretici birlikleri, ticaret borsaları, 
ihracatçı ve ithalatçı, ihracatçı birlikler yoluyla da 
ulaştırılmaktadır [6]. 
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4.2. Dış Ticaret 

Türkiye 2016 yılı itibariyle miktar olarak 2.4 milyon ve 
değer olarak yaklaşık 1.5 milyar USD meyve ihracatı 
gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra sebze ihracatı da 1.07 
milyon ton ve 463 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 
2015-2016 döneminde meyve ihracatında bir önceki yıla 
göre miktarda %6, değer olarak %1 artış yaşanmıştır. Sebze 
ihracatında ise miktar olarak %12 artış olmasına rağmen 
değer olarak %22 azalma meydana gelmiştir [7]. 

Tablo 1. Meyve Sebze İhracat Miktar ve Değerleri 

Ürün  
Grubu 

2015 Yılı 2016 Yılı 

Miktar 
(ton) 

Değer  
($) 

Miktar  
(ton) 

Değer  
($) 

Meyve 2.349.110 1.466.834.549 2.483.491 1.481.647.306 

Sebze 963.226 590.700.946 1.077.115 463.348.080 

Toplam 3.312.336 2.057.535.496 3.560.606 1.944.995.385 

Meyve sebze dış ticaretine ülkeler bazında 
incelediğimizde Rusya Federasyonu332 milyon USD ile ilk 
sırayı almaktadır. Rusya Federasyonu'nu 293 milyon USD 
ile Irak, 201 milyon USD ile Almanya ve diğer ülkeler 
izlemektedir. 

Şekil 1. Ülkeler Bazında Meyve Sebze İhracat Değerleri 

4.3. Üretici Birlikleri 

GTHB verilerine göre 3,7 milyon kişinin üye olduğu 
tarımsal amaçlı kooperatif (tarımsal kalkınma, tarımsal 
kredi, sulama, su ürünleri, pancar ekicileri kooperatifleri) 
sayısı 12.020 adettir. Bu sayıya Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Tarım Satış 
Kooperatifleri de eklendiğinde kooperatif sayısı 12.419'a ve 
üye sayısı da 4,2 milyona ulaşmaktadır [8]. 

Hem üretici hem de tüketici açısından etkin şekilde 
faaliyet gösteremeyen bir yapı karşımızda durmaktadır. Söz 
konusu yetersizlik özellikle pazarlama aşamasında kendini 
göstermekte ve piyasada oluşan fiyatlarda üreticilerin 
bireysel olarak etkin olamamalarına neden olmaktadır. 
Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, 
ürünlerin daha yüksek katma değerde pazarlanabilmesi ve 
tarımda küçük üreticinin piyasada yer alabilmesi için 
kooperatifçilik ve üretici örgütlerinin daha etkin bir yapıya 
kavuşturulması gerekmektedir. 

4.4. Tarımsal Finansman; 

Son yıllarda özel bankaların tarım sektörüne yönelmesi 
ve devlet bankalarına nazaran daha az bürokratik işlemlerle 
kredi sağlaması nedeniyle üreticiler özel bankalardan kredi 
temin etmektedir. Kullanılan kredinin yanında üretim 
döneminin başında üreticiler birçok girdiyi ürünlerin 
pazarlanması aşamasında etkin olan aracı veya 
komisyonculardan temin etmekte ve üretime başlarken 
borçlanmaktadırlar. Üreticiler, bu durumun sonucunda 
ürünlerini söz konusu aracı veya komisyonculara borçlarını 
ödeyebilmek için daha düşük fiyatlardan satmak zorunda 
kalmaktadırlar. Son yıllarda çiftçi eline geçen fiyatlar ile 
tüketici fiyatları arasında önemli farklar meydana 
gelmektedir. Üreticiler düşük fiyattan ürünlerini pazarlarken, 
tüketiciler ise yüksek fiyatlardan ürünlere ulaşabilmekte, 
pazarlama sürecinde en büyük kazancı aracılar-
komisyoncular ve perakendeciler elde etmektedir. 

4.5. Tarımsal Ar - Ge 

Ar-Ge'nin öneminin anlaşılması ve kaynaklarının 
çeşitlenmesi, son yıllarda ülkemizde de Ar-Ge faaliyetlerini 
hızlandırmıştır. İşte bu noktada Türk tarım sektöründe 
gerçekleştirilen verim ve üretim artışlarına tarımsal araştırma 
sonuçlarının ilgili kullanıcılar tarafından benimsenip 
uygulanmasının etkisi büyük olmaktadır. Sağlıklı ve yeterli 
beslenmenin temini, gıda hijyenine katkıları ve ülkelerin dışa 
bağımlılığının azaltılmasında AR-GE çalışmaları, 
ekonomiye katma değer sağlamakta ve dış ticarette de önem 
arz etmektedir. 

Ar-Ge'nin öneminin anlaşılması ve kaynaklarının 
çeşitlenmesi, son yıllarda ülkemizde de Ar-Ge faaliyetlerini 
hızlandırmıştır. İşte bu noktada Türk tarım sektöründe 
gerçekleştirilen verim ve üretim artışlarına tarımsal araştırma 
sonuçlarının ilgili kullanıcılar tarafından benimsenip 
uygulanmasının etkisi büyük olmaktadır. Sağlıklı ve yeterli 
beslenmenin temini, gıda hijyenine katkıları ve ülkelerin dışa 
bağımlılığının azaltılmasında Ar-Ge çalışmaları, ekonomiye 
katma değer sağlamakta ve dış ticarette de önem arz 
etmektedir. 
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5. Sonuç ve Öneriler
Dünya yaş meyve ve sebze sektöründe rekabetin çok

acımasızca devam ettiği bir ortamda, Türkiye’nin rekabet 
üstünlüğü olan ürünleri çok iyi bir şekilde belirleyerek 
uygulanacak proje ve politikalar bu öncelikler dikkate 
alınarak yürütülmelidir. Günümüzde sadece üretmek yeterli 
olmamaktadır. Ürün kaliteli olmalı, yeterli miktarda, 
düşük maliyetle üretilerek tüketiciye en yüksek tatmini 
sağlayacak şekilde ulaştırılmalıdır.  

Yaş meyve ve sebzelerin pazarlanması aşamasında 
yeterli ürün borsaları bulunmamaktadır. Bu durum 
üreticinin ürettiği ürünü hak ettiği değerden 
pazarlayamamasına neden olmakta, ayrıca ihracat değeri 
olan ürünlerde fiyat ve kalite istikrarsızlığına da yol 
açmaktadır. Ürün borsalarının kurulması ile yaş meyve ve 
sebze sektöründe fiyat istikrarı sağlanarak, sektör 
mağduriyeti önlenebilecektir. Yaş meyve ve sebze 
üretiminde "işletme" bilincinin geliştirilmesi ve 
örgütlenme, sektör için mutlak bir koşuldur. Ekonomik 
işletme boyutundan uzak üretim alanlarının verimli 
çalışması ancak örgütlenme ile mümkün olacaktır. 
İşletmelerin rekabet avantajı sağlamada fiyat, kalite ve 
maliyet kadar, yeni ürün geliştirme, geleneksel ürünler, 
yeşil pazarlama kapsamında İTU, organik ürünler, kalite 
belgeli ürünler, e-ticaretin gelişimi gibi konular alanlarda 
yoğunlaşmaları önem taşımaktadır. 

Artık üret-sat anlayışı yerine, sosyal sorumluluk ile 
tüketici istek ve gereksinimlerini göz önüne alarak modern 
pazarlama süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. 

Dünya ticaretinde pay almada farklı ve sağlam pazarlama 
stratejileri ortaya konulmalıdır. Bu noktada Türkiye’nin 
sahip olduğu ürün çeşitliliğinin (özellikle geleneksel 
ürünler açısından) pazar araştırmalarıyla da desteklenerek 
tanıtımı ve talep yaratılması yönünde çalışmalar 
yürütülmelidir. 

Üreticilerimizin rakip ülkeler ile eşit koşullarda rekabet 
edebilmesi için girdileri daha uygun fiyatla temin etmesi 
sağlanmalı, gübre, mazot, elektrik gibi temel girdilerde KDV 
oranları düşürülmeli, düşük faizli kredi imkânları 
artırılmalıdır. 

Ülkemiz yaş sebze ve meyve üretim ve pazarlamasında 
potansiyelinin ülke ekonomisine ve üreticilerimize olan 
katkısının artırılması için bilinçli üretim ve örgütlenme 
sağlanmalıdır.  

Yerli tohumculuk endüstrisi geliştirilmelidir. Yerli 
üretimin artırılması halinde; tohum fiyatlarının yüksekliği 
nedeniyle maliyetleri artan ve rekabet etmekte zorlanan 
çiftçimizin yanı sıra döviz kaybına uğrayan ülkemiz de 
önemli faydalar sağlayacaktır. Meyvecilikte kullanılan 
fidanların kaliteli, bol ürün alabilmek için virüs ve virüs 
benzeri hastalıklardan ari ve pazara uygun çeşitler ile 
bahçelerin kurulması sağlanmalıdır. 

Genellikle tohum, fide ve fidan temininde üreticiler 
bayiler ve firmalar tarafından yönlendirilmektedir. 
Bilgilendirme ve yönlendirmedeki eksiklikler sonucunda 
ekolojik  koşullara uygun olmayan çeşitlerin tavsiye edilmesi 
üreticilerimizin mağduriyetine neden olduğu gibi, çeşit 
enflasyonuna da yol açmaktadır. İlaç kalıntısından 

kaynaklanan sorunların tamamen giderilmesi için, 
üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve gereksiz 
kullanımlardan kaçınılması gerekmektedir. 

Depolama yardımı yapılmalı,  depolama kapasitesinin 
artırılması için daha fazla teşvik sağlanmalıdır. İç ve  dış 
pazarlarda  ürünlerin  rekabet  şansını  artıran  en  önemi 
unsurlardan  biri  de ambalajdır.  Bu nedenle ambalaj 
malzemelerinde standardizasyon ile ambalaj malzemelerinin 
uygun fiyata temin edilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretimi miktar itibariyle 
oldukça önemli olmasına karşın, ihracatın üretime oranı 
yaklaşık olarak %8’dir.   

İhracat imkanlarının artırılması bakımından dış pazar 
talepleri dikkate alınarak ihracat imkanları artırılmalı, 
ihracat iadeleri yeterli miktarda ve düzenli olarak sağlanmalı 
ve hükümetler arası diyaloga önem verilmelidir. 

Yaş sebze meyve ihracat miktarının artırılması için alıcı 
ülkelerin kalite ve standartlarla ilgili düzenlemeleri 
yakından takip edilmeli, üreticiler bilgilendirilmelidir. 

İhracat sürecinde analiz zorunluluğu olduğundan rezidü 
laboratuarlarının yaygınlaştırılmasının taleplere 
zamanında cevap verilmesi açısından çok büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle analiz yapacak laboratuarlarımız 
sayı ve nitelik bakımından yeterli hale getirilerek, akredite 
olmuş laboratuarlar kurulmalı, mevcut laboratuarların da 
akreditasyonu sağlanmalıdır. 

GSMH’dan AR-GE çalışmalarına ayrılan payın düşük 
oluşu (%1,06) sektörde faaliyet gösteren kuruluşların 
altyapı eksikliklerine neden olmaktadır. 

Kamu ve özel sektör işbirliği ile Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık verilerek, gerek pazar taleplerine uygun miktar ve 
kalitede üretim yapılması hedeflenerek, araştırma-yayım-
üretici koordinasyonu daha etkin bir hale getirilmeli, 
araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması 
sağlanmalıdır. 
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Abstract 

Periwinkle (Catharanthus roseus) is one of the important ornamental plants commonly used in recreation areas. Studies 
were conducted on C. roseus plants in recreational parks and road sides in Mersin province. Plants were observed with 
symptoms such as shrinkage in leaves, mosaic, shrinkage in flowers and color changes related to viruses and also symptoms 
such as general yellowing, dwarfing and bushy, lack of flower and seed formations related to phytoplasma infections. Leaf 
and stem samples from suspected C. roseus plants were collected and tested by biological indexing and DAS-ELISA 
(Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) methods. Mechanically inoculated healthy plants were 
incubated 5-6 weeks and tested for virus diseases by serological assays. 

Samples from symptomatic plants were tested for presence of Cucumber mosaic virus (CMV), Potato virus Y (PVY), 
Tomato spotted wilt virus (TSWV), Alfalfa mosaic virus (AMV) and  only CMV infection were detected in samples mainly 
exhibited mosaic and crinkle leaf symptoms. The results of serological testing were also supported by biological assays. 
Similar symptoms were also observed on inoculated test plants. It is thought that virus and phytoplasma infections have 
adverse effects on C. roseus plants’ development and flowering. Especially phytoplasma infections prevent healthy flower 
and seed formations. Further studies are needed on the spread and transmission of these diseases. 

Keywords: Catharanthus roseus, CMV, DAS-ELISA, phytoplasma, virus. 

Özet 

Cezayir menekşesi (Catharanthus roseus) rekreasyon alanlarında yaygın kullanılan öenmli bir süs bitkisidir. Çalışmalar 
Mersin ili rekreasyon alanları ve refüjlerde C. roseus bitkilerinde yürütülmüştür. Yapraklarda küçülme, mozaik, çiçeklerin 
küçülmesi ve renk değişikliği gibi virüs belirtili ve genel sarılık, bodurlaşma ve çalılaşma, çiçek ve tohum oluşumunun 
engellenmesi gibi fitoplazma belirtili bitkiler gözlenmiştir. Şüpheli bitkilerden yaprak ve dal örnekleri toplanmış ve biyolojik 
indeksleme (mekanik bulaştırma) ile DAS- ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 
yöntemleri ile testlenmiştir. Mekanik bulaştırma yapılan sağlıklı bitkiler 5-6 hafta inkübasyona bırakılmış ve bitkiler 
serolojik yöntemlerle test edilmiştir. 

Simptomlu bitkilerden alınan örnekler Cucumber mosaic virus (CMV), Potato virus Y (PVY), Tomato spotted wilt virus 
(TSWV) ve Alfalfa mosaic virus (AMV) virüslerine karşı testlenmiş ve sadece mozaik ve kırışık yaprak simptomu 
sergileyen bitkilerde CMV belirlenmiştir. Serolojik testlemeler biyolojik yöntemle de desteklenmiştir. Benzer simptomlar 
inokule edilen test bitkilerinde de gözlenmiştir. Virüs ve fitoplazma enfeksiyonlarının C. roseus bitkilerinin gelişmesini ve 
çiçeklenmesini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Özellikle fitoplazma enfeksiyonları sağlıklı çiçek ve tohum oluşumunu 
engellemektedir. Bu hastalıkların dağılması ve taşınımı üzerine çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Catharanthus roseus, CMV, DAS-ELISA, fitoplazma, virüs. 

1. Giriş

Cezayir menekşesi (Catharanthus roseus) dünya
genelinde kültüre alınan her dem yeşil çok yıllık bir 
bitkidir. 150’den fazla yarayışlı alkoloid içeren bu bitki 
tarihsel süreçte diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların 
tedavisinde popüler bir ilaç olarak kullanılmıştır 
[1],[2],[3]. Cezayir menekşesi aynı zamanda bahçe ve 
peyzaj alanlarının önemli bir süs bitkisidir.  

C. menekşesi birçok virüsün doğal konukçusudur.
Doğada bitkide enfeksiyon oluşturan Arabis mosaic 

virus, Tobacco ringspot virus, Tomato chlorotic spot 
virus, Zantedeschia mild mosaic virus, Potato yellow vein 
virus, Potato yellow dwarf virus, Tomato spotted wilt 
virus (TSWV), Cucumber mosaic virus (CMV), 
Catharanthus mosaic virus (CatMV), Catharanthus 
yellow mosaic virus (CYMV) ve Lettuce mosaic virus 
(LMV)  gibi birçok virüs bildirilmiştir [4],[5],[6],[7],[8]. 
Bu çalışma ile Mersin- Erdemli park ve bahçelerinde süs 
bitkisi olarak yetiştirilen Cezayir menekşesi bitkilerinde 
virüs hastalıkları araştırılmıştır.  
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2. Materyal ve Yöntem 
2.1 Arazi Çalışmaları 

Parklarda süs bitkisi olarak kullanılan ve virüs belirtisi 
Cezayir menekşesi bitkilerinden yaprak ve sürgün örnekleri 
toplanmıştır. Yapraklarda şekil bozukluğu, mozaik 
belirtiler, çiçeklerde renk kırılması ve çiçek taç 
yapraklarında küçülmeler, bitkide genel bodurluk gibi 
virüse özgü simptomlar sergileyen bitkiler ile şiddetli 
sarılık, bodurlaşma ve çoklu sürgün oluşumu, çiçek ve 
tohum oluşumunun engellenmesi gibi fitoplazmalara özgü 
belirtiler sergileyen bitkilerden (Şekil 1) örneklemeler 
yapılmıştır. 
 

  

  
Şekil 1. Park ve bahçelerde gözlenen virüs şüpheli C. roseus bitkileri 

.  
2.2 İklim Odası Çalışmaları 

Arazide şüpheli bulunan bitkilerden alınan yaprak ve 
sürgün örneklerinden, kontrollü koşullarda (±27 ˚C sıcaklık 
ve 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık) yetiştirilen sağlıklı test 
bitkilerine mekanik bulaştırma (biyolojik inokulasyon) ve 
aşılama yoluyla hastalık bulaştırılmıştır (Şekil2).  
 

  
Şekil 2. Biyolojik indeksleme (mekanik bulaştırma) ve aşılama sonucu 
oluşan belirtiler. 
 
 

2.2 Laboratuvar Çalışmaları 

 Park ve bahçelerden virüs şüpheli bitki örnekleri DAS-
ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immuno-
Sorbent Assay [9]) yöntemi ile testlenmiştir.   
 

3. Sonuçlar 

Toplanan şüpheli bitkiler ile aşılama yapılan test bitkileri 
DAS-ELISA yöntemi ile testlenmiştir. Parklardan toplanan 
4 bitki örneği ile mekanik bulaştırma ve aşılama yapılan 8 
bitki örneği afitlerle taşınabilen CMV, PVY, AMV ve 
tripsle taşınabilen TSWV antiserumlarıyla testlenmiştir. 
Toplanan ve bulaştırma yapılan 12 örnekte sadece CMV 
enfeksiyonu belirlenmiştir.   

Yapılan çalışma sonucunda afitlerle taşınabilen CMV 
enfeksiyonu belirlenmiştir. CMV hem süs bitkilerinin hem 
de kültür bitkilerinin önemli virüsüdür ve vektör böceklerle 
taşınabilmektedir. Virüsle bulaşık görülen bu bitkilerin 
sağlıklı bitkilere taşınmasının engellenmesi için yok 
edilmesi önem taşır. Virüs ve fitoplazma hastalıklarının 
diğer süs ve kültür bitkilerine yayılması üzerine daha faklı 
çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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Özet 

  Enerji, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamada ve ekonomik büyümeyi ve yaşam standardını teşvik etmede ve 
desteklemede uzun zamandır önemli bir bileşen olarak görülmüştür, öyle ki, çoğu zaman bir ulus kendi refahını artan enerji 
ihtiyacıyla ifade etmektedir. Bununla birlikte mevcut enerji ihtiyacımızı ithalat ile karşıladığımız için bütçe açığımızda 
artmaktadır. Ekonomik büyümenin sağlanması için enerjiye olan dışa bağımlılığının azaltılması gerekmektedir. Çünkü 
Ülkemiz Çin’den sonra elektrik artışında ikinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır.  Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan 
petrol krizi gibi sebeplerden ötürü bu kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için 
nükleer santrallere olan yönelim artmıştır. Daha çevreci, güvenilir, ucuz, sürdürülebilir ve erişilebilir bir enerji kaynağına 
olan ihtiyaç, diğer alternatiflere göre nükleer santralleri ön plana çıkarmaktadır. Birçok ülke petrol ve doğal gaz zengini 
olmasına rağmen, enerji kaynak çeşitliliği ilkesi gereği nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanmaktadır. Nükleer 
santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji vb. gibi birçok alanda da önemli katkılar 
sunmaktadır. 5000 MW gücündeki bir nükleer santralin inşaatının en yoğun olduğu zamanlarda 10.000 kişi işletme 
döneminde ise 3500-4000 kişi çalışmaktadır. Diğer taraftan santral işleten kuruluş, santral işleticisinde, ilgili özel ve kamu 
kuruluşlarında, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde nükleer teknoloji ile ilişkin insan kaynakları kalitesi artmakta, 
sivil nükleer teknoloji ile birlikte birçok alanda teknolojik birikim de artmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise nükleer enerji 
kaynakları ile ilgili bilgi vermek, çevreye olan etkilerini göstermek ve Mersin İli Gülnar İlçesi Büyük Eceli Bölgesi’nde 
kurulmakta olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin gerek yakın çevre ilçelere gerekse Erdemli İlçesi’ne olan çevresel etkileri 
ortaya konmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Nükleer enerji, Akkuyu, Nükleer güç santrali, Çevre etkileri 

Abstract 

Electrical power generation is the key factor for advances in industry, agriculture, technology, and standards of living. It is 
well known that a nation often expresses its prosperity with increasing energy need. It is of utmost importance that energy 
needs are met with local resources. Because energy import dependency increases, countries are increasing the budget deficit. 
The needs for a more environmentally friendly, reliable, cheap, sustainable and accessible energy source, according to other 
alternatives, nuclear power plants are the forefront. Although many countries are rich in oil and natural gas, the diversity of 
energy sources is in principle the use of nuclear energy for electricity generation. Nuclear power plants are not only 
electricity generation facilities, but also employment, human resources, technology and so on. as well as in many other areas. 
Nuclear-related human resources quality is increasing in the power plant operator, related public institutions and universities, 
and civilian nuclear technology and much in-situ technological know-how are increasing. The aim of this study is to give 
information about nuclear energy sources, to show the effects on the environment and the environmental impacts of Akkuyu 
nuclear power plant on the Erdemli District have been revealed during the construction phase and after completion. 

 
Keywords: Nuclear power plant, Akkuyu, Nuclear energy, Environmental impact 

 
 

1. Giriş 

Enerji, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamada ve 
ekonomik büyümeyi ve yaşam standardını teşvik etmede 
ve desteklemede uzun zamandır önemli bir bileşen olarak 
görülmüştür, öyle ki, çoğu zaman bir ulus kendi refahını 
artan enerji ihtiyacıyla ifade etmektedir [1]. Yapılan 
araştırmalarda kişi başına elektrik kullanımının son 
yıllara kıyasla 2 kat arttığını göstermekte ve önümüzdeki 

yıllarda kullanımın daha hızlı şekilde artacağı 
öngörülmektedir [2].  

 Dünya üzerinde farklı enerji kaynaklarından 
yararlanılarak farklı miktarlarda enerji üretimi 
gerçekleştirilmektedir.  Enerji kaynaklarının ülkelere göre 
kullanılma miktarları Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Enerji sektörü öncülerince hazırlanan raporlarda 
küresel düzeyde fosil yakıtların kullanımının artacağını  
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Şekil 1. Enerji kaynaklarının en çok yararlanıldığı ilk 3 ülke 
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öngörülmektedir [3]. Bununla birlikte çevresel 
endişelerin artması ile birlikte yenilenebilir ve alternatif 
enerji kaynaklarına yönelim de aynı miktarda 
artmaktadır [4].  

Türkiye’de ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
verilerine göre elektrik tüketimi 2017 yılı temmuz ay 
sonu itibariyle bir önceki yılın temmuz ayı sonuna göre 
%4,7 artarak 167,1 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir 
önceki yılın Temmuz ayı sonuna göre %6,7 oranında 
artarak 167,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Yine 
aynı yıla ait verilere göre elektrik üretimimizin, %34 'ü 
doğal gazdan, %31'i kömürden, %24'ü hidrolik 
enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal enerjiden ve 
%3’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir [5]. Elektrik 
enerjisi üretim santrali sayısı, 2017 yılı Temmuz ayı 
sonu itibarıyla 3.098’e (Lisanssız santraller dâhil) 
yükselmiştir. Mevcut santrallerin 613 adedi 
hidroelektrik, 40 adedi kömür, 186 adedi rüzgâr, 33 
adedi jeotermal, 288 adedi doğal gaz, 1.773 adedi 
güneş,165 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. 

Ülkemiz 2023 hedef yılı için gerçekleştirdiği 
planlamalarda 1 trilyon dolar milli geliri, 25.000 dolar 
kişi başına milli geliri, 500 milyar dolar ihracatı ve 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı 
hedeflemektedir. Bunun da sağlanabilmesi için enerjiye 
olan dışa bağımlılığının azaltılması gerekmektedir. 
Çünkü ülkemiz Çin’den sonra elektrik ihtiyacı artışında 
ikinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır.   

 Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan petrol krizi gibi 
sebeplerden ötürü bu kaynaklara olan bağlılığın 
azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için 
nükleer santrallere olan yönelim artmıştır [6]. 
Günümüzde nükleer santraller sahip oldukları 
kendilerine has özelliklerden dolayı ülkelerin tercih 
ettiği bir elektrik enerjisi kaynağıdır. Daha çevreci, 
güvenilir, ucuz, sürdürülebilir ve erişilebilir bir enerji 
kaynağına olan ihtiyaç, diğer alternatiflere göre nükleer 

santralleri ön plana çıkarmaktadır. Nükleer santrallerin 
bazı özellikleri [7]; 
• Nükleer santraller iklim ve doğa koşullarından 

etkilenmeden sürekli elektrik üretimi gerçekleştirir. 
• Kapasite faktörü %90’lar seviyesindedir. 
• Nükleer santraller işletme sırasında sera gazı salımı 

yapmazlar. Bu nedenle küresel ısınmayı önlemede  
önemli bir alternatiftirler. 

• Elektrik birim maliyet fiyatlandırmasında yakıt 
maliyeti diğer kaynaklara nazaran çok düşüktür. 
Dolayısı ile yakıt fiyatlarında yaşanacak 
dalgalanmalar, elektrik üretim maliyetlerini etkilemez. 

• Nükleer yakıt hammaddesi Uranyum dünyada farklı 
coğrafyalara yayılmıştır. Nükleer yakıtlar her zaman 
ve şartta erişilebilirdir. 

• Ayrıca nükleer santrallerin birim elektrik üretimi 
başına kurulum alanı diğer tüm santrallere göre 
oldukça küçüktür. Bu nedenle tarım, yerleşim ve 
doğal hayata minimum etki ederler. 

Bu çalışmada yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü 
Ülkemizde kurulum aşamasında olan Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali’nin değerlendirilmesi ve Mersin İli’ne olan 
gerek ekonomik gerekse sosyal etkileri çevresel 
faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.  
2. Nükleer Santrallerin Çalışma Prensibi, 

Dünyadaki Durumu ve Diğer Enerji Kaynakları 
İle Kıyaslanması 
Nükleer santrallerin çalıştırılmasında temel 

hammadde olarak zenginleştirilmiş uranyum 
kullanılmaktadır. Nükleer güç santralinde elektrik 
üretimi, alışılagelen termik santralde uygulanan 
prensibe benzemektedir. Reaktör, uranyum atom 
çekirdeklerinin fisyonu sonucunda açığa çıkan ısı ile 
birinci çevrimde dolaşan suyu ısıtır, bu kızgın su, buhar 
jeneratörüne aktarılır ve buhar jeneratöründe ikinci 
çevrimde dolaşan su ile ısı değişimi yapılır. İkinci 
çevrimde oluşan buhar, türbine aktarılır ve türbin 

Şekil 2. Nükleer Güç Santrali Çalışma Prensibi 

1. Hazne Yapısı 
2. Kontrol Çubukları 
3. Reaktör 
4. Pompa 
5. Buhar Jeneratörü 
6. Buhar Akış Borusu 
7. Türbin 
8. Soğutma Kulesi 
9. Jeneratör 
10. Soğutma Suyu 

Yoğunlaştırıcı 
	

552



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

elektrik jeneratörünü harekete geçirir. Jeneratör elektrik 
enerjisini üretir ve bu elektrik, enerji nakil hatları 
boyunca tüketicilere ulaştırılır [8]. Nükleer santralin 
çalışma birimleri Şekil 2. de gösterilmiştir. 

Birçok ülke petrol ve doğal gaz zengini olmasına 
rağmen, enerji kaynak çeşitliliği ilkesi gereği nükleer 
enerjiyi elektrik üretiminde kullanmaktadır. Nükleer 
santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, 
insan kaynakları, teknoloji vb. gibi birçok alanda da 
önemli katkılar sunmaktadır.  

2015 yılı sonu itibari ile 31 ülke genelinde toplam 
444 nükleer enerji santrali işletme durumundadır. 
Ayrıca 64 nükleer enerji santralin inşası devam 
etmektedir. 

 Nükleer santrallerin inşaatının en yoğun olduğu 
zamanlarda 10.000 kişi çalışmakta, işletme döneminde 
3500-4000 kişi çalışmakta, santral işleticisinde, ilgili 
kamu kurumlarında ve üniversitelerde nükleere ilişkin 
insan kaynakları kalitesi artmakta, sivil nükleer 
teknoloji ile birlikte birçok alanda teknolojik birikim de 
artmaktadır. Dünya genelindeki nükleer güç santralleri 
sayısı ve enerji karşılama kapasiteleri Tablo 1’de 
verilmiştir [9].  
Tablo 1. Ülkelerin nükleer güç santrali sayıları ve 
elektrik üretimindeki payları 

Ülkeler 

Var 
Olan 
Nükleer 
Santral 
Sayısı 
(2015 
yılı) 

İnşa 
Halindeki 
Nükleer 
Santral 
Sayısı 
(2015 yılı) 

Nükleer 
Santrallerin 
Elektrik 
üretimindeki 
Oranı 
(2014 yılı) 

ABD 99 5 %19,5 
Fransa 58 1 %76,9 
Japonya 43 2 – 
Rusya 35 8 %18,6 
Çin 33 23 %2,4 
Güney Kore 25 3 %30,4 
Hindistan 21 6 %3,5 
Kanada 19 – %16,8 
İngiltere 15 – %17,2 
Ukrayna 15 2 %49,4 
İsveç 10 – %41,5 
Almanya 8 – %15,8 
Belçika 7 – %47,5 
İspanya 7 – %20,4 
Çek 
Cumhuriyeti 6 – %35,8 
Tayvan 6 2 %18,9 
İsviçre 5 – %37,9 
Finlandiya 4 1 %34,6 
Macaristan 4 – %53,6 
Slovakya 4 2 %56,8 
Pakistan 3 2 %4,3 
Arjantin 3 1 %4,0 
Brezilya 2 1 %2,9 
Bulgaristan 2 – %33,6 
Meksika 2 – %5,6 

Romanya 2 – %18,5 
Güney 
Afrika 2 – %6,2 
Ermenistan 1 – %30,7 
İran 1 – %1,5 
Hollanda 1 – %4,0 
Slovenya 1 – %37,2 
Birleşik 
Arap 
Emirliği – 4 – 
Beyaz Rusya – 2 – 
TOPLAM 444 64 Yaklaşık %11 

Şekil 1’de fosil yakıtların anavatanı olan ülkelere 
bakıldığında hepsinin Tablo 1’de yer aldığı üzere 
nükleer enerjiden fazlası ile yararlandığı görülmektedir. 
Örneğin, ABD, Kanada, İngiltere, Rusya ve Meksika 
gibi petrol zengini ülkeler, İran ve Rusya gibi doğalgaz 
zengini ülkeler elektrik enerjisi üretim portföyüne 
nükleer enerjiyi de dâhil etmişlerdir. Petrol ve doğal gaz 
zengini Birleşik Arap Emirlikleri nükleer santral 
yatırımlarına görüldüğü üzere başlamıştır. Elbette aksi 
politika izleyip nükleer enerji santrallerini farklı 
sebeplerden kapatan ülkelerde mevcuttur. 

Bunlardan bir tanesi de Almanya’dır. Mevcut 
durumda 17 santralinden 9’unu kapmış olsa da bu 
politika sanayisi ile öne çıkan Almanya’nın enerjide 
dışa bağımlı olmasına ve Fransa ile Çek 
Cumhuriyeti’nden elektrik ithalatı yapmak zorunda 
bırakmıştır. Yine yakın zamanda yaşanan Fukuşima 
kazası sonucu Japonya nükleer santrallerini kapamıştır. 
Aslında bu santraller 1980 yılından önce yapılmış ve 
ömrünü 2010 yılında doldurmuşlardır. Yalnız yanlış 
planlama sonucu enerji arz güvenliği sebebi ile hükümet 
işletme süresini uzatmış dolayısı ile 1 sene sonra da 
vahim kaza gerçekleşmiştir. Bakıldığında doğru 
planlama ile risk alınmasaydı bu kaza yaşanmayacaktı. 
Bununla birlikte Japonya oluşan enerji açığını 40 milyar 
dolarlık yatırım yaparak kapatmaya çalışmış, atılımların 
Japon ticaret dengesinin açık vermesiyle 
sonuçlanmasından ötürü 2017 yılı içerisinde nükleer 
enerjiye geri dönüş yapmıştır.  

Günümüzde bir enerji kaynağı bir diğeri ile 
kıyaslanıyor olsa da aslında ülkelerin büyüme oranlarına 
bakıldığında alternatif ve temiz enerji kaynaklarının 
hepsine ihtiyacı olduğu görülmektedir. Yenilenebilir 
enerji kaynakları ile elektrik eldesi dikkat çekici 
teknolojiler olsa da günümüzde tartışılanın aksine 
nükleer santrallerden kaçış yolu değil, hava kirliliğini en 
büyük kaynakları olan fosil yakıtların alternatifi olduğu 
görülmesi gerekmektedir.  

Bu sebeple çalışmanın bu kısmında enerji 
kaynaklarını nükleer santraller ile kıyaslamak yerine her 
birini birbiri ile kıyaslanacaktır. Bunun dışında 
önümüzdeki yıllarda enerji üretiminin hangi kaynaktan 
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ne kadar miktarda karşılayacağını elbette ki Ülkemiz ’in 
enerji politikalarına bağlı olacaktır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları, nispeten düşük 
kapasite faktörü ve doğal kaynaklardan üretildiği için 
aralıklı olduğundan (bkz. Tablo 2), bu kararsız 
elektriğin taşınımı ve kullanımı günümüz teknolojisi ile 
alternatiflerine göre oldukça zordur. 
Tablo 2. Enerji tesisleri için tipik kapasite faktörleri. 

Enerji tesisi Kapasite faktörü 
Fotovoltaik 12–19 
Termal - güneş 15 
Rüzgar 20–40 
Hidroelektrik 30–80 
Jeotermal 70–90 
Nükleer Güç 60–100 
Termal - kömür 70–90 

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerel veya hane 
düzeyinde kullanılması, herhangi bir ülkenin sosyo-
ekonomik gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunabilir 
[10]. Örneğin, içme suyu pompalamak için mini rüzgar 
türbinin kullanılması, yemek pişirmek için güneş 
ocağının veya biyogaz ocağı kullanılması, tarımsal 
ürünlerin kurutulması için güneş enerjisinden 
yararlanılması gibi günlük yaşantımızda kullanılan 
birçok uygulamada yararlanılabilinir [11].  Bununla 
birlikte, yenilenebilir enerjinin doğa şartlarına bağlı 
olarak dalgalı ve aralıklı olması, mevcut elektrik şebeke 
altyapısı ile uyumluluğunun yeteri kadar sağlanamaması 
büyük ölçekli enerji üretimi konusunda endişeler 
oluşturmaktadır. Araştırmacılar, küresel enerji talebinin 
tek başına nükleer tarafından sağlanamayacağını ama 
nükleersizde küresel enerji ihtiyacının 
karşılanamayacağı fikrinde hemfikir olmuşlardır 
[10,12].  Bununla birlikte teknoloji üzerinde çalıştıkça 
büyüyen bir unsur olmasından dolayı, şehirler ve ülkeler 
küçük ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarını 
ve yeni depolama teknolojilerini hızla kurmaya devam 
etmektedirler. Bunun en temel sebebi ise fosil yakıtların 
kullanımına bağlı hava kirliliğinin yüksek seviyelere 
ulaşmasıdır. Bu teorinin ispatı ise Çin’in nükleere ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımdır. 
Tablo 1.’de de belirtildiği gibi 2015 yılı itibari ile 23 
nükleer santral inşaatının devam ettiği Çin, aynı 
zamanda aynı yıl içerisinde 20,8 GW (kapasite faktörü 
%23 olduğu için aslında 4,8 GW) rüzgar santrallerine ve 
28 GW (aslında 10.6 GW) güneş enerjisine yatırım 
yapmışlardır [13]. İnşaatı tamamlanan santraller ile 
birlikte 40 GW’lık nükleer enerji eldesi sağlayacak olan 
Çin, gelecek planlamalarının nükleer enerjisiz 
kurulamayacağının en önemli örneğidir.  

3. Türkiye Enerji Kaynakları ve Nükleer Santral
Planlaması

Son yıllarda Türkiye'de gözlenen ekonomik ve sosyal 
gelişme, özellikle elektrik talebinde artışa sebep olduğu 
görülmüştür. Ülkelerin hangi enerji kaynağından 
yararlanacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri 
ise coğrafi konumudur. Bu bağlamda mevcut dünya 
üzerindeki konumu dolayısıyla şanslı durumda 
söyleyebileceğimiz Ülkemiz, kömür, linyit, petrol, 
doğal gaz, hidro, jeotermal, odun, hayvan ve bitki 
atıkları, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarının 
tamamından farklı oranlarda yararlanmaktadır [14]. 
Ülkemizde kullanılan enerji kaynakları ve enerji 
üretimindeki kullanım oranları Tablo 3.’te verilmiştir.  

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali 
sayısı, 2017 yılı sonu itibarıyla 5.021’e (Lisanssız 
santraller dahil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 628 
adedi hidroelektrik, 41 adedi kömür, 207 adedi rüzgâr, 
40 adedi jeotermal, 286 adedi doğal gaz, 3.616 adedi 
güneş, 203 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir [15]. 

Tablo 3. Ülkemizde kullanılan enerji kaynakları ve 
enerji üretimindeki kullanım payları 

Enerji Kaynağı Kapasitesi 
(kwh) 

Ülke Enerji 
Üretimindeki 

Payı 
Doğalgaz 236.236.320 %29,54 
Hidrolik 212.901.720 %26,63 

Taş Kömürü ve 
Linyit 146.757.710 %18,35 

İthal Kömür 134.138.250 %16,78 
Güneş 21.158.830 %2,65 
Rüzgar 20.114.510 %2,52 

Jeotermal 18.704.880 %2,34 
Biyogaz 6.299.140 %0,79 

Fuel-Oil ve Nafta 3.287.200 %0,41 

Yukarıda verilen santrallerin arasında bulunmayan 
nükleer güç santralleri Ülkemizde 1970’li yılların 
başından beri tartışılmaktadır. Ancak siyasi ve 
ekonomik baskılardan dolayı hükümet tarafından 
faaliyete geçilmemiştir. Bu durum 2004 yılında T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın faaliyete 
geçirdiği “Nükleer Enerji Hareketi” ile son bulmuştur. 
2007 yılında alınan karar ile Ülkemizde 3 ayrı nükleer 
güç santrali kurulması kararlaştırılmıştır. Bu konuda 
santrallerin bir tanesinin güneyde Akkuyu’da kurulması 
için Rusya hükümeti ile bir tanesinin ise kuzeyde 
Sinop’ta kurulması için Japonya hükümeti ile anlaşmaya 
varılmıştır. Üçüncü santral ile ilgili çalışmalar ise 
devam etmekte ancak henüz resmi bir açıklama 
yapılmamıştır.  

4. Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu NGS, Akdeniz’in ve Ülkemizin güzide

şehirlerinden Mersin’in Gülnar İlçesi’nde bulunan 
Akkuyu Mevkii’nde yapılmaktadır. Konumu itibari ile 
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santral şehir merkezine 134 km uzaklıktadır. Haritada 
görünümü Şekil 2’de verilmiştir.  

21.07.2010 tarihinde Türkiye’de Hükümetlerarası 
Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 
Akkuyu NGS’nin resmi olarak kurulum çalışmalarına 
başlanmıştır.  2018 yılının Nisan ayında ise resmi tören 
ile inşasına başlanmıştır. Bu projenin 
gerçekleştirilmesinde 4 aşamalı bir program 
uygulanmaktadır. İlk dönem olan hazırlık aşaması 
tamamlanmış, şuan inşaat aşaması devam etmektedir. 
Bu aşamaları takiben NGS’nin işletilmesi ve teknik 
destek ve santralin işletmeden çıkarılması aşamaları 
gelmektedir.  

Proje  4 üniteden oluşmaktadır ve her bir ünitesinin 
gücü 1200 MW olacak şekilde tasarlanmıştır. İşletme 
ömrü 60 yıl olacak olan santralin referans santrali ise 
halen Rusya’da inşaatı devam eden Novovoronejskaya-
2 Nükleer Santrali’dir.  

Nükleer enerji santralleri hususunda endişeler her 
zaman yaşanmaktadır. Bu endişelerin başsında 
Akkuyu’nun yer lisansının ÇED raporu hazırlanmadan 
verilmiş olması gelmektedir (1976 yılı). Akkuyu 
nükleer santralinin ihaleye çıkılmadan direkt olarak 
Rusya tarafından inşa edilmesi ve 15 yıldır aynı ülke 
tarafından işletilmesi, enerji arz güvenliğinin temel 
ilkelerinden biri olan kaynak ülke çeşitliliği ilkesine 
uygun değildir. Bununla birlikte, zenginleştirilmiş 
uranyumu merkezi yakıt olarak kullanır. Türkiye'nin 
uranyum zenginleştirme teknolojisine sahip olmadığı 
düşünülürse, uranyum kaynaklarını kullanamayacaktır. 
Bunun anlamı daha düşük seviyelerde de olsa 
hammadde de dışa bağlılık söz konusudur. Bununla 
birlikte Şekil 1’de de görüleceği üzere uranyum 
hammaddelerinin kaynağı olan ülkeler diğer enerji 
kaynaklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu sayede 
hammaddeye ulaşmak diğer ithal kaynaklara göre daha 
kolaydır.  

Diğer bir sorun ise Türkiye'nin nükleer enerjinin tüm 
yönleriyle ilgilenen kapsamlı bir nükleer enerji planı 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca, sonuncusu Fukushima-Japonya olmak üzere 
günümüze kadar birçok nükleer kaza yaşanmıştır. 
İncelendiğinde ise bu kazaların en büyük sebebinin ise 
çevre güvenliğinin yeterli seviyede sağlanamamasından 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu sebeple Akkuyu 
NGS’nin işletilmesi sırasında sağlanacak çevre 
güvenliği aşamaları büyük önem arz etmektedir.  

Çevre güvenliği açısından Akkuyu NGS’nin alacağı 
önlemleri incelemek gerekirse; Türkiye Cumhuriyeti, 
Rusya Federasyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
UAEA ve AİK (EUR) gibi uluslararası kuruluşların tüm 
yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine uyumlu 
olması gerekmektedir.  Bu hususta belirli dönemlerde 
yöre halkını bilgilendiren toplantılar yapılmalı ve 
raporlar yayınlanmalıdır. Sürekli ve kapsamlı olarak 
çevrede radyasyon izlemesinin yapılması 
gerekmektedir.  En önemlisi de santralin normal işletme 
şartlarında oluşan gerek radyoaktif gerekse radyoaktif 
olmayan tehlikeli atıklarının yönetiminin maksimum 
güvenlikle sağlanması gerekmektedir.  
5. Değerlendirme 

Ülkemiz son 10 yılda ekonomik açıdan çok önemli bir 
büyüme göstermiştir. Bu büyümeye bağlı olarak ihtiyaç 
duyulan enerji miktarı da artmıştır. Öyle ki Ülkemiz, 
Çin’den sonra ikinci sırada yer alarak enerji ihtiyacında 
en çok artış olan ülkelerin başında gelmektedir. Bu 
nedenle enerjide dışa bağımlılık unsuru da göz önünde 
bulundurularak ülkemizde enerji çeşitliliği arttırmak ve 
nükleer enerjiyi de bir enerji kaynağı olarak kullanmak 
büyük önem arz etmektedir. Nükleer enerjiden 
yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarında da 
olduğu gibi, enerjinin dışa bağımlılığını azaltan, enerji 
çeşitliliğini artıran ve enerji üretiminin çevresel 
etkilerini en aza indiren etkili bir yol olacaktır.  

Bununla birlikte süregelen büyümenin sebep olduğu 

Şekil 2. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin Konumu 
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enerji ihtiyacının sağlanabilmesi için yapılan nükleer 
güç santrallerinin yeterli olmayacağı unutulmamalı ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar, 
NGS’lere yapıldığı gibi artmalıdır. 
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Abstract 

The most important factor is having an organized structure to cope with technical and economic problems due to small 
scale agricultural enterprises are predominate at agricultural structure for sustainable production. Agricultural organizations 
have a long history in the countries of the world and the European Union, and play an important role in the implementation 
of agricultural policies. It was discussed the structure, and functions in the agricultural sector of producers organizations and 
producer unions both in Turkey and other countries take into consideration that came in to force by Law number 5200 in 
Turkey. Producer unions in Turkey have different processes than producer organizations in EU. Professional organizations 
are forefront which economic organizations that supply to input of producers and increase the provide consultancy, and 
information about production and marketing, defend their interests in countries that are successful agricultural organizations. 
There are also sub-organizations under these organizational structures. Producer organizations is undertaken important tasks 
such as R&D and marketing. However, they have not been able to provide resources to fulfil these tasks for reasons of 
legislative problems. It has been determined that producers' associations which are established on fresh fruit - vegetables 
have effectiveness challenges and market dominance. 
 

Keywords: Organization, Producer Unions, Turkey, World  

 
Özet 

Küçük ölçekli tarım işletmelerinin ağırlıklı olduğu bir tarımsal yapıda üretimin sürdürülebilirliği için gerek teknik, gerekse 
ekonomik sorunların aşılmasında en önemli unsur örgütlü bir yapıdır. Dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde uzun bir 
geçmişi olan tarımsal amaçlı örgütler, tarım politikalarının uygulanmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu çalışma 
kapsamında dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretici örgütlenme modelleri ile 5200 sayılı yasa ile kurulan üretici birliklerinin 
yapısı, işleyişi ve tarım sektörü içerisinde rolü irdelenmiştir.  Türkiye’de kalkınma planları çerçevesinde Avrupa Birliğindeki 
üretici örgütleri yapısına uyum  amacıyla çıkarılan yasa ile kurulan üretici birlikleri, Avrupa Birliği’ndeki üretici 
örgütlerinden farklı bir yapıdadır. Genel olarak tarımsal örgütlenmede başarılı olan ülkelerde üreticilerin girdi temininden 
başlayarak, ürünlerinin üretim ve pazarlama süreçlerinde rekabet gücünü artırmayı esas alan ekonomik örgütler ile 
üreticilerin üretim ve pazar hakkında bilgilendirilmesi, çıkarlarının korunmasını hedefleyen mesleki örgütlenmeler ön plana 
çıkmaktadır. Bu örgütlenmiş yapıların altında da alt örgütlenmeler mevcuttur. Türkiye'de ise üretici birlikleri araştırma 
geliştirme, pazarlama gibi birçok önemli görevler üstlenilmiştir. Ancak, birliklerin mevzuat kaynaklı sorunlar nedeni ile bu 
görevleri yerine getirecek kaynak sağlayamamışlardır. Yaş meyve - sebze konusunda kurulmuş olan üretici birliklerinin 
etkin olarak faaliyetlerini sürdürmekte zorlandıkları belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Örgütlenme, Üretici Birlikleri, Türkiye, Dünya  
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1. Giriş 

Örgütlenme; ortak yaşama, birlikte hareket etme, 
işbirliği yapma ve kurumsallaşma olarak tanımlanabilir. 
Bir ülkenin sahip olduğu siyasi ve ekonomik potansiyeli 
ile gelişmişlik düzeyi örgütsel yapısıyla yakından 
ilgilidir. Bir toplumda örgütlenmenin yaygın ve güçlü 
olması, gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul 
edilmektedir [1] . 

Yardımlaşma, işbirliği, dayanışma ve belli bir ortak 
amacı gerçekleştirmek için bir araya gelme; Türk örf ve 
adetlerinde çeşitli dönemlerde farklı adlar altında 
süregelen bir toplu hareket edebilme yeteneğidir. Bu 
birlikte hareket etme eylemi eski Türk devletlerinde 
Ahilik, gedik ve lonca, günümüzde köylerde imece adı 
altında sürdürülürken [2] 20. yüzyılın başlarında bugünkü 
anlamıyla ilk tarımsal kooperatifler kurulmuştur [3] . 

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu ve Osmanlı’dan köken 
aldığı imece usulü dayanışma, ahilik teşkilatı ve gedik 
sistemi gibi sosyal ve iktisadi örgütlenme birikimi ve 150 
yıllık kooperatifçilik geçmişine rağmen örgütlenmede 
istenen başarıyı sağlayamamıştır [4] .  

Çiftçi örgütlerinin tarımsal gelişim sürecine katkıları, 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde tarımsal gelişmenin temel unsuru 
olarak çiftçi örgütlenmesi görülmektedir [5] . 

Türkiye’de de çiftçi örgütleri, ekonomik, sosyal ve 
mesleki sorunların çözümünde önemli bir araç olarak 
görülmektedirler. Türkiye’deki tarımsal örgütler, 
ekonomik-sosyal ve mesleki amaçlara yönelik olarak 
oluşturulmuşlardır. Ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler 
kapsamında tarım kooperatifleri ve üretici birlikleri yer 
almaktadır. Mesleki amaçlı örgütler kapsamında ise ziraat 
odaları, çiftçi dernek ve birlikleri ve tarımsal vakıflar yer 
almaktadır	[6] . 

Türkiye’de bugünkü anlamda, tarımsal kredinin ilk 
kooperatifleşme hareketi 1863 yılında Mithat Paşa 
tarafından kurulan "Memleket Sandıkları" ile başlamıştır. 
Modern kooperatifçilik anlayışının kurumsallaşması ve 
temel hukuki normlara kavuşturulması ise Cumhuriyetin 
ilk yılarında özellikle 1924 yılında çıkarılan “İtibari Zirai 
Birlikler Kanunu”, 1929 yılında yayınlanan 1470 sayılı 
“Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” ve 1935 yılında 
yürürlüğe giren 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri 
Kanunu” ile gerçekleştirilmiştir [7] . 

Tarımsal örgütlenmenin en yaygın olduğu ve geliştiği 
ülkelerin başında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
gelmektedir. AB’de, tarım kesimine yönelik politikaların 
oluşturulmasında ve bu politikaların uygulanmasında 
tarımsal örgütlerin önemli bir yeri vardır. Tarıma dayalı 
sanayinin yaklaşık %50’si bu örgütler aracılığıyla 
yürütülmektedir [8] . 

Üretici birlikleri adı verilen örgütlenme biçimi 1962 
yılında tarım ürünlerinin üretim ve ticaretinde genel 
rekabet kurallarına uyum konusunda alınan kararlar 

sonrasına dayanmaktadır [9] 1960’lı yıllarda küçük ve  

 

orta boy tarım işletmelerinin pazarda oluşan fiyatı 
kabullenme durumunda olmaları, pazara hakim 
olmamaları ve üretimlerini piyasa talebine göre ayarlama 
kabiliyetine kavuşmamış olmaları piyasalarda önemli 
sorunlar yaratmaktaydı. Bu nedenle ortak piyasa 
düzenlerinin uygulanmasını mümkün kılmak için ulusal 
piyasa organizasyonları olan üretici örgütleri 
oluşturulması, bunlar eliyle kurallar getirilmesi ve bu 
kuralların sadece üye olan üreticilere değil üye olmayan 
üreticilere de yaygınlaştırılması fikrinden doğmuştur [10].  

Tarımsal Üretici Birliklerinin; 2004 yılında çıkarılan 
5200 sayılı Yasa ve 2005 yılı başında çıkarılan 
yönetmelik ile ürün veya ürün grubu bazında, ilçe 
düzeyinde kurulması öngörülmüştür. Birlikler, ürün veya 
ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde 
belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar 
aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az 16 tarım 
üreticisinin bir araya gelmesi ile asgari ilçe düzeyinde 
kurulabilmektedir. Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe 
düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilmektedirler. 
Birlikler, tarım üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak 
önlemler almakla yükümlüdürler. 

Tarımsal üretici birliklerinin amacı; üretimi talebe 
göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi 
mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve 
standartlara uygun ürün sevk etmek, ürünlerin ulusal ve 
uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler 
almak üzere; tarım üreticilerinin ürün veya ürün grubu 
bazında bir araya gelmesi olarak ifade edilebilir [11] .  

Bu çalışmanın amacı dünyada tarımsal üretici 
örgütlenmelerinde önemli bir yeri olan Avrupa Birliği ve 
Amerika Birleşik Devletlerindeki yapılar, bunların 
gelişimi ile bu konudaki önemli üretici örgütlenmeleri 
incelenmiştir. Bu çerçevede genel olarak Türkiye’de 
tarımsal üretici örgütlenmeleri ile dünyada üretici 
örgütleri karşılaştırılmış  ve 5200 sayılı yasa ile kurulmuş 
olan üretici birliklerinin ve özellikle yaş meyve ve sebze 
birliklerinin durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

2. Dünya'da ve Türkiye'de Tarımsal Üretici 
Örgütlenmeleri  

Tarımı gelişmiş ülkelerde tarımsal örgütler, güçlü 
çıkar temsilcisi olarak tarım politikalarının 
belirlenmesinde doğrudan rol oynamaktadırlar. Bu 
süreçte istenilen değişiklik, politika oluşturma sürecinin 
demokratik bir şekilde yenilenmesi, yerelden küresele 
ulaşan bir sistemin kurulmasıdır. Politikaların yukarıdan 
aşağı değil, aşağıdan yukarıya doğru katılımcı bir 
anlayışla belirlenmesi esas alınmakta, üreticiler ve 
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örgütler tartışma, talep ve lobi faaliyetleri ile sürece 
doğrudan katılarak politikalar yerel önerilerle 
zenginleştirilmekte ve oluşturulan politikaların başarıyla 
uygulanmasında önemli katkı sağlamaktadır [12] . 
2.1 Amerika Birleşik Devletlerinde Üretici Örgütlenmeleri  

ABD büyük tarım işletmeleri dünyanın önde gelen 
tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı olan ülkelerden biridir. 
Yönetim şekli itibariyle , her eyalette gerek hukuk, gerekse 
vergi ve örgütlenme yapıları farklı olan federal yapıya sahip 
büyük bir devlettir. Böyle bir yapıda dünyada üretici 
örgütlenmesinde de önemli bir geçmişe sahiptir. Çiftçilerin 
hemen hemen tamamı üretici örgütlerine üye ya da 
ortaktırlar.  

Ülkedeki farklı ırk ve kültürden gelen koloniler her 
eyalette farklı yapılarda örgütlemeye başlamışlar ve  çiftçi 
örgütler ilk olarak 1785 yılında Phledelphia’da ortaya 
çıkmıştır. ABD’de ilk tarım derneği 1811’de Berkshire’de 
açılmış ve 1850 yılında çiftçiler peynir yapımı ve yün ve 
tütün pazarlaması konusunda kooperatifler kurulmaya 
başlanmıştır. 1852 yılında ülke genelinde tarım dernekleri 
kurulmaya başlanmış ve 1871’de kooperatifler tesisler 
kurmaya başlamışlardır. 1873-76 döneminde çiftçi hareketi 
ülke geneline yayılmış, 1874-80 arasında çiftçi birlikler 
hareketleri başlamış ve  1880-1896 yıllarında çiftçi örgütleri 
baskı grupları haline gelmiştir[13]  .  

Üreticilerin genel menfaatleri için örgütlenmiş ülkenin 
en eski ve büyük kuruluşları National Grangers, Farm 
Burea ve National Farmer Union karşımıza çıkmaktadır. 

Farm Bureau 1911 yılında Newyork’da kurulmuş 
ülkenin en büyük kuruluşu olmakla beraber, 50 eyalette 
örgütlenmiş bir dernekler federasyonudur. Bir meslek 
kuruluşu özelliğini taşımakta ve ağırlıklı olarak lobi 
faaliyeti yapmaktadır. Üyelerinin menfaatleri doğrultusunda 
toplu pazarlıklar, indirimler ve avantajlar sağlamaktadır.  

National Farmer Union (Ulusal Çiftçiler Birliği) 1902 
yılında Teksas’da kurulmuş ve 32 eyalette örgütlenmiş bir 
dernekler federasyonudur. Ağırlıklı aile işletmelerinden 
oluşur. Genetiği değiştirilmiş ürünlere ve Orta Amerika 
serbest ticaret anlaşmalarına karşı bir duruşu vardır. Bu 
yönü ile Farm Bureau’dan farklılık gösterir. Daha çok 
kırsaldaki üreticiler korur ve destekler.  

Tarımsal Birlik ve derneklerin öncülüğünde pazarda yer 
almak, güçlenmek ve gelir düzeyini yükseltmek amacıyla 
1920-1932’de Amerikan Kooperatif hareket yaygınlaşmaya 
başlamış ve 1922 yılında kooperatifler ile ilgili genel bir 
yasal düzenleme yapılmıştır.  

Ülkenin büyüklüğü, farklı etnik kökenden gelen koloni  
yaşamı ve ulaşım ve haberleşme güçlükleri nedeniyle 
örgütsel yapılar başlangıçta çoğu ülkeye göre büyük ama 
ABD’ye göre çok parçalı bir özellik göstermiştir. 
Kooperatifçiliği en gelişmiş ülkelerin başında ABD 
gelmektedir. ABD’deki kooperatif kuruluşları bu yönde 
dünyadaki birçok ülkeye bilgi aktarmakta ve destek 
olmaktadır.  

Neredeyse her konuda bir örgüt vardır. Bu üretici 

örgütlerinin en tanınmışları; Ulusal Süt Hayvanı ve Besi 
Derneği, Ulusal Süt Üreticiler Federasyonu, Ulusal Domuz 
Yetiştiriciler Konseyi, Birleşmiş Yumurta Üreticileri, 
Ulusal Mısır Üreticiler Derneği, Amerikan Soya Derneği 
vb. gibi pek çok üretici örgütlenmeleri de faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Bu örgütler yasalar çerçevesinde hükümetçe uygulanan 
bazı özel destek ve pazarlama programlarına katılarak 
üyelerine hizmet etmektedirler. Reklam, tanıtım, eğitim ve 
ürün geliştirme konularında destek almaktadırlar [14] . 

2.2 AB Ülkelerinde  Üretici  Örgütlenmeleri 

AB' de tarım üreticilerinin kurdukları örgütler izledikleri 
farklı hedeflere göre üretim ve pazarlama ile ilgili 
olabildikleri gibi, çiftçinin üretim ve piyasa koşulları 
hakkında bilgilendirilmesi ve çıkarlarının korunması gibi 
faaliyetlerle ilgili de olabilirler. Çiftçi kuruluşları, rekabet 
hukukunu ilgilendirmediği sürece ülkelerin ulusal 
düzenlemeleri ile yönlendirildiği için tüm Avrupa Birliği 
bünyesinde aynı özellikleri taşımamakta, hatta federatif 
yapıdaki üye devletlerde bir eyaletten diğerine üretici 
kuruluşlarının işlev ve yönetimleri farklılık 
gösterebilmektedir. Bu bakımdan tüm ülkeleri üretici 
kuruluşları açısından bir şablon altında toplamak mümkün 
değildir. Üretici örgütleri (birlikleri) adı verilen örgütlenme 
biçimi 1962 yılında tarım ürünlerinin üretim ve ticaretinde 
genel rekabet kurallarına uyum konusunda alınan kararlar 
sonrasına dayanmaktadır [15] .  1960’lı yıllarda küçük ve 
orta boy tarım işletmelerinin pazarda oluşan fiyatı 
kabullenme durumunda olmaları, pazara hakim olmamaları 
ve üretimlerini piyasa talebine göre ayarlama kabiliyetine 
kavuşmamış olmaları piyasalarda önemli sorunlar 
yaratmaktaydı. Bu nedenle ortak piyasa düzenlerinin 
uygulanmasını mümkün kılmak için ulusal piyasa 
organizasyonları olan üretici örgütleri oluşturulması, bunlar 
eliyle kurallar getirilmesi ve bu kuralların sadece üye olan 
üreticilere değil üye olmayan üreticilere de 
yaygınlaştırılması fikrinden doğmuştur [16].  

AB’nde üretici örgütleri, OPD’ne dahil ürünlerin 
üretimini kalite ve miktar açısından talebe göre ayarlamak 
ve üretici ile alıcı arasında uzun süreli satış sözleşmeleri 
yaparak bütün kesimler arasında işbirliği yaratacak yönde 
faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuşlardır. Üretici 
örgütlerinin genel anlamda temel görevleri ürün piyasasında 
denge sağlamak, satış koşullarını belirlemek ve üreticinin 
üretimini piyasa koşullarına göre düzenlemesini 
sağlamaktır. Bunlara ilaveten AB’nde tarım üreticilerinin 
kurdukları örgütler, üretim ve pazarlama, çiftçinin üretim ve 
piyasa koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve çıkarlarının 
korunması gibi faaliyetlerle de ilgilidir. Özellikle meyve 
sebze sektöründe pazardan geri çekme, çevreye uyumlu 
üretim ve pazarlama konularında üretici örgütleri etkin rol 
oynamaktadır [17]. 

Avrupa Birliği ülkelerinde birbirinden farklı örgütlenme 
yapıları olsa da AB üyesi ülkelerdeki bu yapılar üst 
örgütlenmeleri ile üyelerinin çıkarlarını koruma adına 
önemli faaliyetler yürütmektedir. Bu örgütlü yapılar 
içerisinde en önemlilerine örnek olması açısından	
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COGECA, COPA ve CEJA gösterilebilir.  

COGECA (AB Tarımsal Kooperatifler Genel Komitesi); 

AB bünyesinde kooperatiflerin üst birliğidir. Üye 
ülkelerden toplam 39 kooperatif üst kuruluşu üyesi vardır. 
Bu organizasyon kendi özel konularını, Avrupa 
Komisyonunda, Bakanlar Konseyinde, Avrupa 
Parlamentosunda, Ekonomik ve Sosyal Komitede ve 
Bölgesel Komitede sunar ve tartışılmasını sağlar.  
COGECA, Kooperatifler ve tarım ile ilgili topluluk 
politikalarının geliştirilmesi ve hazırlanmasında taraf teşkil 
etmektedir. COGECA, kooperatifler arası ilişkilerin 
geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. İhracat ve 
ithalat yapan kooperatiflerin listesini hazırlamakta,  
kooperatifçilik ile ilgili çalışmalar (vergilendirme, 
kooperatif hukuku, kooperatif eğitimi) yapmakta ve 
sempozyumlar düzenlemektedir. 

COPA (AB Tarımsal Organizasyonlar Komitesi) ; 

25 ülkeden toplam 59 çiftçi örgütü üyesi mevcuttur. 
Bunların içinde ziraat odaları , sendikalar, çiftçi birlikleri ve 
hatta kooperatifler gibi bir çok çiftçi örgütü vardır. COPA, 
çok fonksiyonlu ve sürdürülebilir Avrupa Tarım Modelinin 
geliştiricisi ve savunucusudur. COPA Avrupa 
komisyonunda temsil edilmektedir. COPA komisyon 
üyeleri ile OTP ve piyasa düzenleri ve yıllık ürün fiyatları 
konusunda tartışmalarda bulunmak üzere toplantılar 
yapmaktadır. 

CEJA (Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi); 

Bünyesinde 22 ulusal organizasyon vardır. 1 milyona 
yakın genç çiftçiyi temsil etmektedir. CEJA Avrupa 
komisyonunun 24 tarımsal komitesine düzenli olarak 
katılmaktadır. Avrupa’da kırsal alan ve tarımın 
geliştirilmesinde etkili olmak, genç çiftçilerin koşullarını 
iyileştirmek, iletişim sağlamak, eğitimlerle tarımın rolü 
konusunda toplumu bilgilendirmek temel amaçlarıdır[16]. 

2.3 Türkiye'de  Üretici  Örgütlenmeleri  

Ülke çapında yaygın ve çok dağınık bir kırsal yerleşim 
yapısı, küçük üreticilerin ürün fiyatı belirlemede söz sahibi 
olmasını engellemekte ve pazar koşullarına direnemeyen 
üreticiler ürünlerini düşük fiyatla pazarlamak zorunda 
kalmaktadır. Ayrıca, uzayan üretici-tüketici zincirinde 
tüketici fiyatları çok yükselmesine rağmen, bu zincirdeki 
dağıtım payı büyük ölçüde aracılara kalmakta ve üreticinin 
eline ancak maliyetlerine karşılamaya yetecek çok düşük 
miktarlar geçmektedir. Tüm bu nedenler, Türkiye’de tarım 
ürünleri üreticilerin mevcut yapı içerisinde yenilikleri 
izleyebilecekleri, dayanışma içinde olabilecekleri ve 
haklarını koruyabilecekleri güçlü bir örgütlenmeyi gerekli 
kılmaktadır [18] . 

Türkiye'de tarım kesiminin örgütlenmesinde, 
kooperatifler, ziraat odaları, birlikler, vakıflar ve dernekler 
ile tarıma hizmet sunan kamu kuruluşları esas yapıyı 
oluşturmakta ancak bu oluşumlar yapıları ve işlevleri 
itibariyle tarım sektörümüzün gereksinimlerini karşılamakta 
çok yeterli olamamaktadır. 

Ülkemizdeki mevcut tarımsal örgütlenme yapısını şu 
şekilde özetlemek mümkündür [19].  

1. Ekonomik Amaçlı Kuruluşlar;Tar. Koop.,Birlikler, 
Şirketler 

2. Politika Oluşturan Mesleki Amaçlı Örgütlenmeler;TZOB 

3. Baskı grubu Oluşturan Gönüllü Kuruluşlar;Vakıflar, 
dernekler 

4. Sosyal Amaçlı Örgütlenmeler; ZMO, VHO, GMO, TZD 
vs 

5. Tarıma hizmet sunan kamu kuruluşları;GTHB 

Tarımsal organizasyonları genel olarak üç grupta 
toplamak mümkündür. Bunlardan en önemlisi ve çiftçi 
örgütleri denince ilk akla geleni, kooperatif şeklindeki 
örgütlenmelerdir. 

ü 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kırsal 
alanda kurulan Tarımsal Kalkınma, Sulama, Su 
Ürünleri ve Pancar Ekicileri kooperatifleri vb. 

ü 1581 sayılı kanuna göre kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve üst birlikleridir.  

ü 4572 sayılı kanunla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ile ilişkilendirilen  Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerini de ilave etmek mümkündür. 

Diğer bir önemli tarımsal organizasyon,  çiftçilerin 
meslek kuruluşlarından olan Ziraat Odalarıdır.  

Söz konusu Odalar çiftçilere meslek hizmetleri 
götürmek, tarım sektörünün her alanında genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve 
programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, 
çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek, disiplin ve 
ahlak birliğini korumak, çiftçilerin birbirleriyle ve halkla 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
amacıyla 1957 yılında çıkarılan 6964 sayılı kanunla kurulan 
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarıdır. 

Üçüncü grupta yer alan tarımsal organizasyonlardan 
üretici birlikleri ise ; bitkisel ve hayvansal üretim yapan 
çiftçilerin ürün ve ürün gruplarında bir araya gelerek 
oluşturdukları organizasyonlardır. Birlikler; tarımsal 
üretimin gelişmesini sağlamak, bu amaçla teknik ve 
ekonomik yönden üreticilere rehberlik yapmak, üreticilere 
her türlü tarımsal girdinin uygun şartlarda teminini 
sağlamak, üreticilerin haklarını korumak, gerekli 
araştırmalar yapmak, çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerini 
gerçekleştirmek için Haziran 2004 tarihi itibariyle 5200 
sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir. 

2.4. Türkiye'de Üretici Birlikleri 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında kurulması 
öngörülen Üretici Birlikleri, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
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Planında yer alabilmiştir. Yasanın amaç ve kapsam 
bölümünü oluşturan 1. maddesinde, amaç şöyle 
açıklanmaktadır: “Üretimi talebe göre planlamak, ürün 
kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla 
pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek 
ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama 
gücünü artıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin ürün 
veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliğe 
haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır” [20] . 

 Üretici Birliklerinin gelirleri; üyelik aidatları, üyelere 
sağlanan danışmanlık hizmeti karşılığında alınan ücretler, 
yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar, 
taşınır taşınmaz mallardan elde edilen gelirler, reklam, 
tanıtım ve yayın gelirleri, birlik aracılığı ile pazarlanan satış 
bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı ve diğer gelirler 
olarak tespit edilmiştir. Birlik üyelerine gelirlerinden pay 
dağıtılamayacağı da hüküm altına alınmıştır. 

Üretici birlikleri yasası ile ekonomik örgütlenme modeli 
seçiminde yaşanan karmaşanın daha da artırıldığını 
söylemek mümkündür. Oysa yasanın ön gördüğü üretici 
birlikleri, örgüt olarak ne kooperatife, ne derneğe ne de 
şirkete benzemektedir. Bu bağlamda yasal bir boşluk 
doğmaktadır. Ekonomik faaliyetlerde bulunması öngörülen 
üretici birliklerinin, kanunda bulunmayan hükümlerdeki 
boşlukları Dernekler Yasası’na tabi olarak çözmesi ise son 
derece güç görünmektedir. Bilindiği gibi, dernekler 
kooperatifler gibi ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Ayrıca 
birlik sözcüğü; birim örgüt değil, bölge birliği veya merkez 
birliği gibi üst örgütler için kullanılan bir sözcük 
olduğundan, yasada hatalı olarak kullanıldığına 
inanılmaktadır. 

AB üyesi ülkelerde birbirinden çok farklı yasal 
mevzuatı bulunan örgütler; kooperatifler, şirketler veya 
bunlar tarafından kurulan dernekler vb. herhangi bir yasal 
yapı, üretici organizasyonları olarak kabul edilebilmektedir.  

AB’nin çeşitli fonlarla destekleyerek, çeşitli 
politikaların uygulanması amacıyla yararlandığı ve belirli 
ölçütleri yerine getirmek zorunda olan bu üretici 
organizasyonlarının temel fonksiyonu, daha önce de 
belirtildiği gibi piyasayı düzenlemektir. Bu üç boyutlu 
yapının ülkemizdeki eksik ayağı olarak, üretici birlikleri 
düşünülmüş ve bu amaçla Tarımsal Üretici Birlikleri 
kanunu ile birlikte, çiftçi örgütlenmesi, bu yapıya uygun 
hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak, üretici örgütleri olarak 
ifade edilmesi gereken bu örgütler, bizde hatalı biçimde 
üretici birlikleri olarak  isimlendirilmektedir. Çünkü AB 
üyesi ülkelerde bu tür örgütler, tarımsal kooperatifler gibi 
ürün pazarlama veya üreticilere girdi sağlama gibi 
ekonomik faaliyetlerde bulunamazlar. Bunlar bir bakıma 
tarım lobisi gibi hareket ederek politikaları etkilemek, 
kamuoyu oluşturmak, üreticilere danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri vermek, reklam vb yoluyla tarım ve gıda 
ürünlerini tanıtmak, ürün kalitelerini yükseltmek ve en 
önemlisi tarım ürünleri piyasalarını düzenlemek amacıyla 
faaliyetlerde bulunmaktadırlar[21] .   

Kanun üretici birliklerine ar-ge, pazarlama geliştirme 
gibi birçok önemli görevleri yüklemesine karşılık, 

birliklerin gelirler kısmında bu görevleri yerine getirecek 
gerekli gelir modeli yaratılmamıştır. AB’den yapılacak 
desteklerin bu birlikler üzerinden üreticilere ulaştırılması 
öngörülmekte, fakat birlikler bu fonksiyonları yerine 
getirecek teknik donanımdan yoksun bulunmaktadır [22] .  

Kaya ve ark., 2016 yılında Mersin'de yapmış oldukları 
çalışma da katılan birlik yöneticilerinin % 76,0’sı üyelik 
ödentisi dışında birliklerin herhangi bir geliri olmadığını, % 
59,0’u ödentileri ya hiç alamadıklarını ya da büyük oranda 
alamadıklarını, %81,0 ise ödentilerin tam alınması halinde 
dahi birlik faaliyetlerini yürütmede yetersiz bir kaynak 
olduğunu belirtmişlerdir. Maddi sıkıntılara yol açan bu 
durumun aşılması ile ilgili olarak yöneticilerin %54,8’i 
devletin doğrudan veya dolaylı desteğine ihtiyaç 
duyulduğunu belirtmiştir. Birlik yöneticilerinin %70,3’ü 
5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasasının yetersiz olduğunu 
beyan etmiştir [23]. 

Bu süreçte 5200 Sayılı kanunla kurulan tarımsal üretici 
birlikleri ürün grupları itibariyle; bitkisel, hayvansal, su 
ürünleri ve organik ürünler adı altında 903 birlik ve 355.277 
üretici sayısına ulaşmışlardır. Meyve ve sebze üretici 
birlikleri ele alındığında 175 birlik ve 18.770 üreticinin 
olduğu bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Ancak 2018 yılı başı 
itibariyle fesih olan 181 adet üretici birliğinin %47'sinin yaş 
meyve - sebze konusunda faaliyet gösteren birlikler olduğu 
belirlenmiştir [24].  

 

Şekil 1. Fesih olan birliklerin oransal dağılımı, 2018 

3. Sonuç ve Öneriler 
Tarımda örgütlenme uzun yıllardan beri süregelen 

önemli bir sorundur. Kırsal alanda örgütlenmeyi başarmış 
toplumlarda üretici kesimi haklarını ve çıkarlarını 
korumakta önemli kazanımlar elde etmiştir. Bunun yanı sıra 
örgütlenme sürecini tamamlayamamış toplumlarda ise 
tarım sektörünün gelişiminin önünde önemli bir en gel 
olmuştur. Türkiye özelinde ise tarımsal örgütlenme kültürü 
ve geçmişi çok eskilere uzanmakla beraber etkin örgütlü bir 
yapı kurulamamıştır. 5200 Sayılı Kanun ile pek çok ürün 
grubunda kurulan üretici birlikleri kurulmalarından bugüne 
belirlenen amaçların gerçekleştirilmesinde önemli 
kazanımlar elde edememişlerdir. Özellikle yaş meyve ve 
sebze ürün grubunda kurulan birlikler hayvansal ürün 
grubunda kurulan birliklere göre daha zayıf bir yapıda 
kalmışlar ve bugüne geldiğimizde fesih olan birlikler 
içerisinde yarıya yakın oranda (% 47) yer almışlardır. 
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Kırsal alanda yaşayanların refahını artırmada, tarım 
ürünleri piyasalarında üreticinin çıkarlarının sağlanması 
ve yüksek rekabet gücü kazanmasında önemli bir etken 
olan üretici örgütlenmelerin daha etkin bir yapıya 
kavuşması için gerekli adımların alınması gerekmektedir.  
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Abstract 

The production of composite panels in parallel with the increase in usage, considerable in recent years in Turkey 
increased at a rate considered. In this study, some of the surface qualities of medium density composite plates, which are one 
of the important raw materials of the furniture sector, have been compared using Wrapping and Membrane methods with Hg 
(glossy) and Matte PVC folio. For this purpose, gloss, scratch resistance, chemical resistance and dry temperature resistance 
tests were carried out in order to demonstrate the effects of PVC foil differentiation and coating techniques. It has been 
determined that the results of the tests made for PVC such as brightness, scratch resistance, chemical resistance, dry 
temperature resistance tests are closely related to the standards of the PVC foil to be provided by the manufacturer firm and 
can be determined to the desired quality. 

  
Keywords: Fiber board, Particleboard, Surface coating, Surface properties  

 

Odun Kompozitlerinde Yüzey Özellikleri Üzerine Kaplamanın Etkileri  

Özet 

Kompozit panellerin üretimi kullanım alanlarındaki artışına paralel olarak,  Türkiye’de son yıllarda hatırı sayılır oranda 
artmıştır. Bu çalışmada, mobilya sektörünün önemli hammaddelerinden biri olan orta yoğunlukta kompozit levhaların, Hg 
(parlak) ve Mat PVC folyolarla Wrapping ve Membran metodları kullanılarak kaplanması sonucu elde edilen panellerin bazı 
yüzey kalitesine ait özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, PVC folyo farklılığının ve kaplama tekniklerinin etkilerini 
ortaya koymak için parlaklık, çizilme direnci, kimyasal dayanım, kuru sıcaklığa dayanıklılık testleri yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarında, Parlaklık, çizilme direnci, kimyasal dayanım, kuru sıcaklığa dayanıklılık testleri gibi PVC ye yönelik yapılan 
testlerin sonuçlarının üretici firmanın temin edeceği PVC folyonun standartları ile yakından ilgili olduğu ve istenilen 
kalitede tayin edilebileceği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lif levha, Yonga levha, Yüzey kaplama, Yüzey özellikleri  

 

1. Giriş 

Ağaç malzeme bir çok sektör için özelliklede orman 
ürünleri endüstrisinde önemli bir materyaldir. Ancak, 
yenilenebilir olmasına rağmen, kıt kaynaklardandır. Bu 
nedenle, masif olarak bütün talepleri karşılaması 
beklenemez. Masif ahşap materyale alternatif olarak 
geliştirilen, yapısal ve yapısal olmayan ahşap kompozit 
malzemeler, yonga levha, yönlendirilmiş şerit-levha 
(OSB), kontrplak, orta yoğunlukta lif levha (MDF) ve 
lamine kaplama kereste (LVL) gibi malzemeler 
endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Pek çok 
uygulama için masif ahşap genellikle tercih edilirken, 
çeşitli lignoselülozik malzemelerden daha büyük boyutlu 
malzemelerin üretilmesine izin vermek için çeşitli 
kompozit paneller ortaya çıkmıştır [2], [3], [4], [5]. 
Ahşap esaslı paneller kullanım alanlarında mantar, 

rutubet, düşük ve yüksek sıcaklık gibi birçok tahrip edici 
faktöre maruz kalabilir. Bu faktörlerin neden olduğu 
hasarı azaltmak için ahşap esaslı paneller kullanım 
şartlarına göre farklı malzemeler ve farklı kaplama 
yöntemleri ile kaplanmaktadır [6]. Özellikle kompozit 
levhalarda (sunta, MDF, kontrplak vb.), yüzey 
kaplamasının estetik değeri ve mukavemet özelliklerini 
arttırması önemlidir. Aslında, paneller, 
kullanılabilecekleri alanları güçlendirmek, mukavemet 
özelliklerini geliştirmek için kaplanmaktadır [7], [8]. Öte 
yandan, kaplama işlemi, panellerin yüzey kalitesinin 
yanında yüzeyini ve renk özelliklerini geliştirebilir [9]. 
Kaplama işlemi sırasında panel yüzeyinin performansı, 
ağaç türlerinin özellikleri ve üretim yöntemi ile 
değerlendirilir [10]. İşte bu bilgiler doğrultusunda 
bildirinin temel amacı olarak, “iki farklı metodla 
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kaplanan levhaların yüzey özelliklerinde görülen 
değişikliklerin belirlenmesi” olarak seçilmiştir.  
 

2. Materyal ve Yöntem 
2.1 Materyal 

Bu çalışmada, 18 mm kalınlığında parlak PVC (Hg 
PVC) , mat PVC ile wrapping ve membran pres metodu ile 
kaplanmış MDF kullanılmıştır. Çalışmada kullanılmak 
üzere ilgili standartlar da belirtilen ölçülerde ve sayıda 
örnek hazırlandı. Örnekler, 103±2oC sıcaklıkta ve % 65 
bağıl nemde yeterli süre klimatize edildikten sonra testler 
yapıldı. 
 

2.2 Yöntem 

Burada, PVC folyo alım ve malzeme kullanımında yer 
alan fiziksel ve kimyasal özelliklerin yanı sıra bu 
özelliklerin doğruluk dereceleri yapılan testlerle ortaya 
konmuştur. Yüzey testleri ve baz alınan standart değerler 
Tablo 1’ de görülmektedir.  
 
 
Tablo 1. Yüzey testlerinde esas alınan standartlar 
 
 
Yüzey özelliği Esas alınan standartlar 
Parlaklık (HG) EN ISO 2813 DIN 67530 (yansıtma ile) 
Çizilme direnci TS EN 438-2 
Kuru sıcaklığa 
dayanklılık tayini 

DIN 68861/7 ,  EN 12722:09 (100 ºC) 

Kimyasal dayanım DIN- EN 68861-1 / DIN- EN 12720 
 
Tablo 1’de sunulan testlerin yapılmasında izlenen 
yöntemler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 
Parlaklık testi: Parlaklık ölçümleri, EN ISO 2813 ve DIN 
67530’ da yer alan metotlara uygun gerçekleştirildi. Test 
yapılacak örnek PVC folyo rulosundan genişliği yönünde 
başlangıç, orta ve son kısımdan alındı. Yansıtma ilkesine 
göre parlaklık ölçümünde yüzey üzerine 20º-60º ve 85º 
derecelik açıda ışık verilerek yansıyan ışık foto elektrik 
yoluyla ölçüldü (Şekil 1). 

 
 

Şekil 1. Parlaklık Ölçümü 
 
 

Çizilme direnci: TS EN 438-2’ de belirtilen test metoduna 
göre yapıldı. Deney numunesi 100×100 mm boyutlarında 
hazırlandı. Universal test cihazı (Erichsen 413) diamond 
90º elmas çizici ucu kullanıldı. Ağırlık gücü ayarlandıktan 
sonra çizilme işlemine başlanılarak ve kesintisiz çizik 
meydana gelene kadar kuvvet arttırılarak ve aralarında 
belirli bir mesafe bırakılarak dairesel olarak deneye devam 
edildi. Test sonuçlarında elde edilen daireye ışık kabininde 
kömür tozu dökülerek bakıldı. Malzeme de kesintisiz 
çiziğin oluştuğu kuvvet çizilme direnci olarak alındı.  
Kuru sıcaklığa dayanıklılık tayini: DIN 68861/7 ve EN 
12722:09 (100ºC) test metoduna göre yapıldı. İlgili 
standartlarda verilen ölçülerde, Şekil 2 ‘de görülen bir 
alüminyum blok, standartta öngörülen sıcaklığa (100°C) 
ulaşana kadar ısıtıldıktan sonra test edilecek yüzey üzerinde 
20 dakika boyunca soğumaya bırakıldı.  
 

 
 

Şekil 2: Kuru Sıcaklığa Dayanım Testi Aparatı 
 
Bu süre sonunda yüzey yumuşak bir dokuyla temizlenerek 
en az 16 saat oda sıcaklığında bekletildi. Daha sonra Tablo 
2’de verilen sınıf ve kriterlere göre yüzey değerlendirmesi 
yapıldı. 
 
 
Tablo 2. Kuru Sıcaklık Dayanım Testi Değerlendirme Kriterleri 
 
Değerlendirme 
kriteri 

Değerlendirme sonucu 

Sınıf A/1  Güçlü değişmiştir 
Sınıf B/2 Belirgin değişmiştir 
Sınıf C/3  Orta değişmiştir 
Sınıf D/4 
Sınıf E/5 

Hafif değişmiştir 
Değişiklik olmamıştır 

 
 
Kimyasal dayanım testi: deneyler DIN 68861/1 (DIN EN 
12720) test metoduna göre yapıldı. Numune yüzeylerine 
gıda ürünlerine dayanıklılık için 5 çeşit gıda (Zeytin yağı, 
çay, kahve, ketçap, sirke) ve temizlik ürünlerine 
dayanıklılık için 3 çeşit kimyasal malzeme (Bulaşık 
deterjanı, çamaşır suyu, cif) uygulanıp üzerleri saat camı ile 
kapatılarak 16 saat bekletildi. Bu işlem sonunda,  yüzeyde 
oluşan bozulma şekilleri Tablo 3 ‘te verilen kriterlere göre 

564



 
 

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018	

değerlendirildi. Bu malzemeler her evde en sık kullanılan 
ve kolay bulanan malzemeler oldukları için seçildi. 
 
Tablo 3: Kimyasal Dayanım Değerlendirme Kriterleri 
 

Görünüm Değerlendirme 
kriteri 

Görünür değişiklik yok 5 /sınıf E 
Görünür parlaklık ve/veya renk 
değişimleri 4/ sınıf D 

Parlaklık ve/veya renkte hafif değişiklik 
etkilenmemiş 3/sınıf C 

Güçlü iz ve test yüzeyinde önemli 
değişiklik yok 2/sınıf B 

Güçlü iz ve test yüzeyi hasar görmüş 1/sınıf A 

Test yüzeyinin önemli ölçüde değişmesi 
ve/veya ortadan kalkması 1/ sınıf A 

 

3. Bulgular ve Tartışma  
Yüzey testi denemelerinde elde edilen verilerin basit 

istatistiksel analiz sonuçları, wrapping ve membran 
metotları kullanılarak üretilen Hg ve mat PVC kaplanmış 
materyallerin parlaklık, çizilme direnci, kuru sıcaklığa 
dayanım ve kimyasal dayanım değerleri Tablo 4’te 
görülmektedir. 
 
Tablo 4: PVC Yüzey Testleri Değerlendirme Sonuçları 
 
 
 Testler 

Parlaklık 
(Hg) 

Çizilme 
direnci 

(N) 

Kuru 
sıcaklığa 

dayanıklılık 
(sınıf) 

Kimyasal 
dayanım 

(sınıf) 

Standart 
değer 

Gloss 
90±3 

1.5 N Sınıf E/5 Sınıf E/5 

Wrapping 
Mat PVC 

Test 
yapılmadı 

5 N Sınıf E / >4 Sınıf E / 
≥ 4 

Wrapping 
Hg PVC 92.3 

6 N Sınıf E/>4 Sınıf 5/ E 

Membran 
Mat PVC 

Test 
yapılmadı 

5 N Sınıf E / >4 Sınıf E / 
≥ 4 

Membran 
Hg PVC 

90 4 N Sınıf E/>4 Sınıf 5/ E 

 
 

Her iki metotta da parlak PVC (Hg) ile kaplanan 
numunelerin parlaklık değerlerinin standart değerde ön 
görülen değere (Gloss 90 ±3) eşit veya yüksek olduğu 
Tablo 4’teki verilerden anlaşılmaktadır. Çizilme direnci 
değerleri de standart değerin (1.5 N) çok üzerinde olduğu 
yine aynı tablodan görülebilir. Her iki pres metodu ile 
kaplanan parlak ve mat PVC’ler arasında çizime direnci 
bakımından biri birine yakın değerler ölçülmüştür. 
 

Kuru sıcaklığa dayanım testi sonuçları da standartlarda ön 
görülen sınıf E/5 (görünür değişiklik yok) kriterlerini 
sağlamıştır. Pres metodu ve kaplama farklılığı, kuru 
sıcaklığa dayanım bakımından örneklerin görünüşünde bir 

değişiklik oluşturmamıştır. Net ve orijinal şekiller 
kullanılması gerekmektedir.  Denklemler sıralı bir şekilde 
numaralandırılarak, aşağıdaki gibi verilmelidir. 

 
Kimyasal maddelere dayanım bakımından her iki 

metodla kaplanan parlak ve mat örnekler standart değeri 
sağlasa da, parlak malzeme ile kaplanan numunelerin 
diğerlerine göre daha az etkilendiği söylenebilir. Konu ile 
ilgili olarak, Muğla (2010) [9] tarafından yapılan bir 
çalışmada, PVC ve lamine kaplı MDFler ile  lake 
uygulaması yapılmış MDF lerin yüzey özellikleri 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar PVC kaplı yüzeylerin lamine 
kaplı MDF ler ile lake uygulanmış MDF’lere kıyasla daha 
iyi yüzey özelliklerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
 
4. Sonuçlar 

 Yüzey testi denemelerinde elde edilen verilerin 
değerlendirme sonuçları, wrapping ve membran metotları 
kullanılarak imal edilen parlak (Hg) ve mat PVC kaplanmış 
materyallerin parlaklık, çizilme direnci, kuru sıcaklığa 
dayanım ve kimyasal dayanım değerlerinin ilgili 
standartlarda istenen limitleri sağladığını göstermiştir 
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Abstract 

Nutrition  affects lifelong human health at the onset of brain development. Countries need healthy human power for 
social and economic development. For this, it is necessary for the individuals to have adequate and balanced nutrition 
and to make it a way of life. As in every period, the school has a great diet of nutrition during childhood. In this 
compilation made by literature, the effects of consumption of abundant junk food on child health were evaluated.In this 
period, healthy nutrition, growth and development and school success increase and the habits that are gained continue 
during adulthood. Well-fed children's learning skills are better developed, their participation in the class is higher, and 
the teacher-child relationship is shown to be better. Good nutrition and mental, social and physical well-being increase, 
positive self-esteem and body image development are also affected. Studies show that nutritional problems in the world 
are experiencing disadvantages in terms of "inadequacies" and "extremes". Nutritional failure may affect school 
performance and learning difficulties by affecting the child's cognitive development and brain development. On the 
other hand, overweight and obesity affect children's attention level, motor and visual skills, and cognitive 
performance.One of the factors that have an impact on child health is consumption of junk foods. Junk food is defined 
as low value foods consumed between meals. Candy, chips, cookies and sugary drinks can be shown as examples. With 
the consumption of junk food, only the calories can not be taken high food, but the consumption of protein foods can 
decrease because of the increase in protein requirement due to the fact that it is in the period of rapid growth and 
development. In the study conducted with 3963 children in our country in 2015, it was revealed that 69.6% of the 
children consumed unhealthy, high sugar and fat-containing unhealthy foods among the meals.Parents need to be role 
models to ensure healthy eating habits for children to avoid unhealthy eating, to access regular healthy food at home. In 
addition, schools where a large part of the day is spent in the protection and development of children's health should 
take an active role in improving the oral health of children as well as healthy eating and healthy eating policies and 
healthy eating of snacks and non-sugary foods. 

Keywords: Junk Food, Nutrition, School Period 

Özet 

Beslenme, beyin gelişiminin başlamasıyla hayat boyu insan sağlığını etkileyen bir durumdur. Ülkelerin sosyal ve 
ekonomik gelişimi için sağlıklı insan gücüne gereksinimi vardır. Bunun için bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeleri 
ve bunu yaşam biçimi haline getirmeleri gerekmektedir. Her dönemde olduğu gibi okul çocukluğu döneminde de 
beslenme büyük öneme sahiptir. Literatür taranarak yapılan bu derlemede abur cubur tüketimin çocuk sağlığı üzerine 
etkileri değerlendirilmiştir. Bu dönemde sağlıklı beslenme ile büyüme gelişme ve okul başarısı artar, kazanılan 
alışkanlıklar yetişkinlik döneminde devam eder. İyi beslenen çocukların öğrenme becerilerinin daha iyi geliştiği, derse 
katılımlarının daha yüksek olduğu ve öğretmen-çocuk ilişkinin daha iyi olduğu gösterilmektedir. İyi beslenme ile 
zihinsel, sosyal ve fiziksel iyilik halinin artışı,   olumlu benlik saygısı ve beden imajı gelişimini de etkilenir. Çalışmalar 
dünyada beslenme sorunlarının “yetersizlikler” ve “aşırılıklar” ölçüsünde olumsuzluklar yaşandığını göstermektedir. 
Beslenme yetersizliği bodurluğa, çocuğun bilişsel gelişimi ve beyin gelişimini etkileyerek okul başarısızlıklarına ve 
öğrenme güçlüklerine neden olabilmektedir. Diğer taraftan fazla kiloluluk ve obezite çocukların dikkat düzeyini, motor 
ve görsel becerilerini, bilişsel performanslarını etkilemektedir. Çocuk sağlığı üzerine etkili olan faktörlerden biri de 
abur cubur tüketimidir. Abur cubur yemekler arasında tüketilen besin değeri düşük gıdalar olarak tanımlanmaktadır. 
Şeker, cips, kurabiye ve şekerli içecekler abur cubura örnek olarak gösterilebilir. Abur cubur tüketimi ile sadece kalorisi 
yüksek gıdalar alınmamakta, hızlı büyüme gelişme döneminde olunması nedeniyle artan protein ihtiyacına karşın 
proteinli gıdaların tüketiminde azalma olabilmektedir. Ülkemizde 2015 yılında, 3963 çocuk ile yapılan çalışmada, 
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çocukların % 69,6‘sının öğün aralarında besleyici olmayan, yüksek şeker ve yağ içerikli sağlıksız besinler tükettiği 
ortaya konmuştur. Sağlıksız beslenmeyi önlemek için çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması, evde 
düzenli olarak sağlıklı yiyeceklere erişimin olması, ebeveylerin rol model olması gerekmektedir. Ayrıca da çocukların 
sağlığının korunması ve geliştirilmesinde günün büyük bir bölümünün geçirildiği okullar, sağlıklı atıştırmalıklar ve 
şeker içermeyen yiyeceklerin tüketimi konusunda uygulayacağı politikalar ile sağlıklı beslenmenin yanında çocukların 
ağız sağlığının geliştirilmesinde aktif rol almalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Abur cubur, Beslenme, Okul dönemi 

1. Giriş

Ülkelerin sosyal ve ekonomik refah düzeylerinin
yükselmesinde sağlıklı bireyler yetiştirmek önemli bir 
yere sahiptir. Toplumların istenilen uygarlık seviyesine 
yükselebilmesi için fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı 
bireylere ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir topluma ulaşmak 
için öncelikle bireylerin doğum öncesi dönemden itibaren 
başlayarak yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmalıdır 
[1]. 

Sağlıklı beslenme çocukların sadece hayatta kalması 
için gerekli olmayıp aynı zamanda da ülkelerin 
gelişmişliği için temel bir ölçüttür. Çocukların sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi ile sağlıklı nesillerden oluşan 
sağlıklı toplumlar ortaya çıkar [2]. 

Yaşamın her döneminde olduğu gibi sağlıklı bir yaşam 
için temel koşul yeterli ve dengeli beslenmedir. Okul 
çocukluğu döneminde de büyük bir öneme sahiptir çünkü 
okul dönemi öğrenme potansiyeli en yüksek olan 
dönemlerden biridir. Bu dönemde sağlıklı beslenme ile 
büyüme gelişme ve okul başarısı artar ve bu dönemde 
kazanılan alışkanlıklar yetişkinlik dönemi boyunca da 
devam eder. Bu nedenle okul çocukluğu döneminde 
sağlıklı yaşam biçimi davranışı olan sağlıklı beslenme 
önemli bir yere sahiptir [3,4]. 

2. Beslenmenin Okul Dönemindeki Önemi

İlkokul döneminde çocukların fiziksel, motor, ruhsal,
sosyal ve bilişsel becerilerinde artışla birlikte en hareketli 
büyüme ve gelişmenin yaşandığı ve bu sayede önceki 
yaşlara göre daha bağımsız olunan bir dönemdir [5]. 
Evinden, ailesinden bağımsız bir hayata adım atan çocuk, 
kendi tercihlerini yapmasını öğrenirken,  bu dönemde 
hayatlarının sonuna kadar devam edecek alışkanlıklar 
kazanırlar. Bir yandan çevresindeki dünyayı tanırken, 
dünyada kendi kontrolünü kazanmayı da öğrenir. Sosyal 
kimlik gelişiminin yanı sıra 6-12 yaşlar antropometrik 
büyümenin de aktif olarak sürdüğü ve dolayısıyla doğru 
beslenme alışkanlıkların sürdürülmesi gereken bir 
dönemdir [6]. 

Hayata iyi bir başlangıç ile başlamamın büyük şans 
olduğu ve beyin gelişiminin başladığı ilk aylardan 

başlayarak beslenme, hayat boyu insan sağlığını etkileyen 
bir durumdur. Ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden 
gelişimi için sağlıklı insan gücüne gereksinimi vardır. 
İnsan gücünü güçlü kılmak için bireylerin yeterli ve 
dengeli beslenmeleri ve bunu yaşam biçimi haline 
getirmeleri gerekmektedir [7]. Beslenme, vücut için 
gerekli olan besinlerin alındığı, sindirildiği ve metabolize 
edildiği bir süreç olarak tanımlanmaktadır [8]. 
Beslenmenin temelinde sağlığın korunması ve 
hastalıkların önlenmesi için gerekli olan yeterli ve 
dengeli beslenme davranışı kazanılması yer almaktadır 
[9]. Yeterli beslenme, bedenin gereksinimi olan enerji ve 
besin ögelerinin yaş dönemine göre yeterli oranda 
alınmasıyken dengeli beslenme ise, besin ögelerinin 
birbirlerine göre ve her öğünde dengeli olarak alınması 
şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca beslenme, sadece 
fizyolojik gereksinimlerin değil, aynı zamanda psikolojik 
ve sosyal gereksinimlerin de karşılanmasını sağlayan, 
karşılanmadığında bedenin fizik ve ruh sağlığını 
doğrudan etkileyen bir süreçtir [8]. 

Çocuklarda beslenmeye bağlı sağlık sorunları 
dünyada hastalık ve erken ölüm nedenlerini artırmaktır. 
UNICEF  (2017) verilerine göre 5-14 yaş grubundaki 
ölümlerin % 52’si dünyada 7 ülke olan Hindistan, 
Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, 
Pakistan, Çin ve Nijer’ de meydana gelmiştir ve bu 
ölümlerin %40’lık dilimi besleme sorunlarına bağlıdır 
[10,11]. 

2.1 Okul Çocuklarında Beslenme Sorunları Ve Sonuçları 

Beslenme her dönemde önemli olduğu gibi okul 
döneminde de önemli bir yere sahiptir.  Sağlıklı beslenme 
gelecekte sağlıklı topluma yapılan en önemli yatırım 
iken, sağlıklı beslenme ile çocukların fiziksel gelişimi 
istenilen düzeyde olur ve çocukların hastalıklardan 
korunması sağlanır. Sağlıklı beslenme ile çocuklarda 
yaşam kalitesi yanında akademik başarı da artar. Kanıtlar 
iyi beslenen çocukların öğrenme becerilerinin daha iyi 
geliştiğini, derse katılımlarının daha yüksek olduğunu ve 
öğretmen- çocuk ilişkinin daha iyi olduğunu 
göstermektedir. İyi beslenme ile zihinsel, sosyal ve 
fiziksel iyilik halinin artışı,   olumlu benlik saygısı ve 
beden imajı gelişimini de etkilenir [12]. 
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Diğer taraftan beslenme yetersizliği çocukluk 
döneminde bodurluğa, bireyin bilişsel gelişimi ve beyin 
gelişimini etkileyerek okul başarısızlıklarına ve öğrenme 
güçlüklerine neden olabilmektedir [13,14]. Öğrenciler 
arasında anemi, kahvaltı atlama, yaş grubuna göre uygun 
aralıkta olmayan antropometik ölçümlerin çocukların 
akademik başarısı ile ilgili olduğu, kan glikoz seviyesi ve 
demir eksikliği anemisinin bilişsel performansı olumsuz 
etkilediği ifade edilmektedir [15]. Bununla beraber, fazla 
kilolu ve obez çocukların dikkat düzeyi, motor beceri ve 
görsel becerilerinin normal kiloda olan çocuklara göre 
daha az olduğu, bilişsel performanslarının daha düşük 
olduğunu gösteren çalışmaların varlığı beslenmenin 
“yetersizlikler” ve “aşırılıklar” ölçüsünde olumsuz 
etkilerini gözler önüne sermektedir[16,17]. 

Beslenme sorunları çocuğu sadece bu dönemde 
etkilemekle kalmamakta aynı zamanda ergenlik ve 
yetişkinlik dönemini de etkileyebilmektedir. Örneğin 
günümüzde epidemiler düzeyine ulaşan obezitenin okul 
çağında var olması durumunda bu durumun ergenlikte ve 
yetişkinlikte kalıcı olabildiği ifade edilmektedir [16,17].  
Sağlıksız beslenme ve yetersiz aktivite ile birlikte 
çocuklar daha da fazla kilolu ve obez olmaktadır. 1976 ve 
1980 yılları arasında 6-17 yaş arası fazla kilolu 
çocukların oranı %6 iken bu oran 2003 -2004 yılları 
arasında % 18’e yükselmiştir. Çocukluk çağı 
obezitesindeki bu büyük artış bu çocukların ileride sağlık 
sorunları yaşayan yetişkinler olmasına neden olacağını 
düşündürmektedir. Örnek vermek gerekirse obezite, 
hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, osteoartrit, 
ortopedik komplikasyonlar, menstrüasyon 
düzensizlikleri, uyku apnesi, öğrenme ve hafıza 
problemleri, depresyon ve düşük benlik algısı gibi 
sorunların gelişmesi için risk oluşturmaktadır [18]. 

Enerji, protein, yağ asitleri ve mikro besinlerin 
yetersiz bulunması nörogelişimsel süreçleri bozar. Bu 
besin ögeleri ayrıca çocukluktan yetişkinliğe kadar beyin 
fonksiyonları için önemlidir. Çocuğun deneyimleri ve 
çevre, beyin gelişimi ve bilişsel, motor, sosyal-duygusal 
becerilerin gelişiminde önemli faktörlerdir. Yetersiz 
beslenme fiziksel büyüme, motor gelişim ve fiziksel 
aktiviteyi etkiler. Yaşamın ilk yılından okul çağına kadar 
olan süreçte yaşına göre boy ve vücut ağırlıkları az olan 
çocukların, normal boy ve ağırlıktaki akranlarına kıyasla 
motor ve bilişsel gelişimleri ve okul başarıları daha 
düşüktür [19]. Çocukluk döneminde demir eksikliği 
anemisi algılamada ve okul başarısında yetersizlik ile 
ilgilidir. Anemisi olan çocukların demir tedavisi 
görmelerine rağmen ergenlikte de düşük IQ, sosyal 
problemler ve dikkatsizlik gibi sorunlar yaşadıkları 
gösterilmiştir [20]. İyot yetersizliği çocuğun beyin 
gelişimini etkilemektedir. 4-7 yaş arası çocuklar ile 

yapılan bir çalışmada annesi gebelikte iyot takviyesi alan 
çocukların psikomotor becerilerinin, iyot takviyesini iki 
yaşında almaya başlayan çocuklara kıyasla daha iyi 
olduğu gösterilmiştir [21].Bu da çocuğun okulda 
başarısını etkileyebilecek bir durum olarak düşünülebilir 
[19]. 

3. Çocuklarda Beslenme Davranışı ve Besin 
Seçimini Etkileyen Faktörler 

       Çocukların sağlığını ve yaşam kalitesini, yaşanılan 
coğrafik bölge, ailelerin ve toplumun sosyoekonomik 
düzeyi, ülkelerin yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri,  çocuklara anne baba ve toplum tarafından 
sağlanan bakımın ve verilen eğitimin kalitesi, çevresel 
faktörler,  tarihsel değişim, kültür, siyaset, sosyal ve 
demografik farlılıklar, ekonomik durum ve teknolojik 
gelişme, gıda işleme, dağıtım, pazarlama ve eğitim gibi 
sektörlerde kalkınma ve destekleyici politikalargibi 
etmenler etkilemektedir [14,22,23]. Bu etmenleri 
çocuğun kişisel tercihleri, ailesel ve toplumsal etmenler 
olarak sınıflamak mümkündür. 

3.1.Okul Dönemi Çocuğun Beslenmesini Etkileyen 
Toplumsal Etmenler 

Dünyada değişen beslenme örüntüsü ve gıda 
endüstrisinin gelişimi beslenme alışkanlıklarını 
değiştirmektedir. Son 30 yıldır gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere dünyada gıda üretiminde katkı maddesi 
kullanımı artmıştır. Günümüzde hazır gıdalarda, 
dondurulmuş ürünlerde ve konservelerde katkı maddesi 
kullanılmaktadır. Kullanmaktaki amaçlar arasında 
gıdaların renk, tat, koku, görünüş gibi duyusal 
özelliklerin geliştirilmesi, raf ömrünün uzatılması yer 
almaktadır. Bazı gıda katkı maddeleri hiperaktivite, alerji, 
nörodejeneratif hastalıklar, üreme ve gastrointestinal 
sistemde bozukluklara, diyabet ve obezitenin ortaya 
çıkmasında rol almaktadır [24]. 

  Günümüzde sanayileşmenin doruğa çıkışıyla yaşam 
alışkanlıkları da değişmektedir. Besin sanayinin gelişmesi 
ile besin üretimi ve işlenmesinin artması, ev dışında 
çalışanların artması, beslenme alışkanlıklarının 
değişmesi, besin hazırlama için az zaman kalması veya 
besin hazırlama için az vakit harcama isteği yarı-hazır 
veya tamamen hazır besin tüketimini arttırmaktadır [25]. 
Ülkeler arasında gıdalar ve tüketim biçimleri benzeşmeye 
başlamakla birlikte kültürel farklılıklar beslenme biçimini 
farklılaştırmaktadır. Kültür önemli bir belirleyici olarak 
çocuğun gelişmesinde etkili olmaktadır. Toplumların 
yeme içmeye ilişkin geleneksel uygulamaları, beslenme 
biçimleri ve toplumlara göre değişen sosyal roller 
çocukların beslenme alışkanlıkları üzerine etkili 
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olmaktadır [26]. 

Eşitsizlikler sağlıklı ve sağlıksız gıdalar arasında 
tercihi belirleyen nedenlerden biridir. Yüksek 
sosyoekonomik düzeyde olan bireylerin evlerinde sağlıklı 
besin tercihi daha fazlayken sağlıksız gıdalar daha az 
bulunmakta; sosyoekonomik durumu kötü olan bireyler 
daha az sağlıklı gıda tercih edebilmektedir [27]. Dünyada 
ülkeler arasındaki eşitsizlik nedeniyle de düşük ve orta 
gelirli ülkelerde ki çocuklar yetersiz beslenme riski ile 
karşı karşıyadır ve bu durum çocukların besin değeri 
düşük gıdalar ile beslenmelerine neden olmaktadır [22]. 

3.2. Okul Döneminde Beslenmeyi Etkileyen Ailesel 
Etmenler 

     Çocuklar sosyal öğrenme yoluyla beslenme 
alışkanlıklarını oluştururlar ve erken yaşlardan itibaren 
çevresindeki kişileri sürekli gözlemleyerek, aile 
bireylerini rol model alarak kendi davranışlarını 
şekillendirirler [28]. Çocuklar aileleri aracılığıyla sağlıklı 
gıdaları gözlemleyerek öğrenirler [29]. Son zamanlarda 
dışarda yeme alışkanlığı artış göstermiştir [30].Örneğin, 
Finlandiya’ da nüfusun yaklaşık üçte biri günlük 
öğünlerinde birini dışarıda tüketmektedir. Bu durum 
çocuklar için temel yeme alışkanlıklarını ve pişirme 
becerilerini azaltmaktadır aynı zamanda zaman kaybına 
yol açmakta ve maliyeti artırmaktadır [31].Birçok çocuk 
sağlıklı beslenmeyi sağlayan temel becerileri öğrenmeden 
büyümektedir. Dışarıda yemek yemek porsiyonların 
artmasına, kalorisi ve besin içeriği bilinmeyen 
yiyeceklerin ve abur cuburun tüketiminin artmasına yol 
açmaktadır [30]. 

       Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığını 
geliştirmek için anne ve babanın uygulanabilir sınır 
koyma, ailesine sağlıklı besin sağlama ve çocukların 
sağlıklı besin tercihlerini desteklemesi gerekmektedir 
[32]. Ailelerin yemek yeme üzerinde kontrol sağlaması 
ve yemek yemeye cesaretlendirmesi çocukların daha az 
sağlıksız abur cubur tüketimi üzerine etkilidir [33]. 
Özellikle annenin çalıştığı durumlarda okuldan eve 
gelince, kendi kendine yiyecek hazırlama sonucu çocuk 
yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip olabilir [25]. 
Ailelerin çocuklara karşı olan fazla kısıtlayıcı davranışları 
çocukların sağlıksız abur cubur tüketimini artırmaktadır. 
Fakat daha az kısıtlama ise daha az abur cubur 
tüketiminin olmasını sağlamıştır [34]. Ailelerin günlük 
hayatında sağlıklı besin hazırlanması ile rol model olması 
ve çocuklarının sağlıklı besin tercihlerini övmesi, 
ailelerin bilgi, tutum ve davranışları ile çocukların 
sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirilmesine ve 
gelecekteki beslenme tercihi ve alışkanlıklarına katkı 
sunmaktadır [33,35,36]. Blaine ve arkadaşlarının 2015 

yılında Massachusetts topluluklarında çocukluk 
çağındaki obezitenin önlenmesi için yapılan 2-12 yaş 
aralığındaki çocukların 271 ebeveyni ile yapılan 
çalışmada, üniversite eğitimi almış ebeveynlerin, lise 
ve daha az eğitim alan ebeveynlere oranla besleyici 
olmayan gıdaları daha az tercih ettikleri belirlenmiştir 
[37]. 

Beslenme alışkanlığını ev ortamında etkileyen 
faktörlerden biri de ailenin sosyoekonomik durumdur. 
Sosyoekonomik durumu düşük ailelerde daha az sebze ve 
meyve tüketildiği, yüksek sosyoekonomik durumda olan 
ailelere oranla bu ailelerin beslenmelerinde daha fazla 
kalori içerdiği, kalori gereksinimini daha yağlı ve besin 
değeri düşük gıdalardan aldıkları bildirilmektedir [38]. 
Bir başka çalışmada da düşük gelire sahip olan ailelerin 
yeterli miktarda sebze meyve tüketmediği ve enerjisi 
yüksek besin değeri düşük gıdaları tercih ettiği 
bulunmuştur [39]. Julian ve arkadaşlarının 2017 yılında 
2,851 çocukla yaptıkları çalışmada ekonomik düzeyi 
yüksek olan ailelerde abur cubur tüketiminin daha fazla 
olduğu belirtilmiştir [40]. 

Çocukların yaşadıkları ev ortamında aile üyeleri 
arasındaki ilişkiler de çocuğun beslenmesini 
etkileyebilmektedir. Örneğin aile ilişkileri yönüyle 
sağlıklı aileler ile aile içi çatışmaların olduğu ve kaos 
yaşanan ailelerde beslenme davranışları farklılık 
göstermektedir. Biggers ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada aile içi iyi ilişkilerin olduğu ailelerde sağlıklı 
beslenme davranışının, çatışmalı olan ailelere oranla daha 
iyi olduğu bulunmuştur [41]. Ailelerin çocukların sağlıklı 
olup olmadıklarına ilişkin algıları da beslenmeyi 
etkileyebilmektedir. Ülkemizde ‘’gürbüz ve kilolu’’ 
çocukların sağlıklı olduğu inanışı terk edilmeye başlansa 
da, ailelerde çocuktaki fazla kilonun sağlığa işaret 
ettiğine dair inanışın henüz güçlü biçimde değişmediği 
görülmektedir. Savaşhan ve arkadaşlarının 2015 yılında 
yaptığı çalışmada, kilolu olan çocukların %75,1’i, obez 
çocukların ise, %64,9’unun ebeveynleri çocuklarının 
kilosunu normal olarak değerlendirmiştir [42]. 

3.3.Okul Döneminde Beslenmeyi Etkileyen Okulla 
İlişkili Özellikler 

 
Çocukların beslenme davranışında ailesi, arkadaşları 

gibi gruplar etkili olduğu gibi okul gibi daha geniş 
çevresi de etkili olmaktadır [41]. Okul döneminin 
başlaması ile çocukların arkadaş çevresi genişler ve 
çocuk arkadaşları ile para harcamaya, okul öncesindeki 
döneme göre ailesinden bağımsız kararlar almaya başlar 
[43]. Bu sayede kendi istediği yiyeceği seçmeye ve 
almaya, ayaküstü beslenmeye ve öğün aralarında 
atıştırmalık tüketmeye başlar. 
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Okullarda uygulanan beslenme programları, okul 
kantininde satışa sunulan gıdalar ve bu gıdaların niteliği 
okul dönemi çocuklarının beslenme şekillerini 
etkilemektedir [44]. Okul çağındaki dengeli beslenme 
alışkanlığı kazanmamış çocuklar için maliyet açısından 
avantajlı gibi görünen işlenmiş gıdalar, fastfood tarzı 
yiyecekler daha fazla tercih edilebilmektedir [45].  Okul 
döneminin başlaması ile gün içinde evden ayrılan 
çocuklar sabah erken saatlerde okula gittiklerinde 
kahvaltı ve öğün atlayabilmektedirler. Bu durumda 
kahvaltı yapmayan çocuklar, yapanlara göre gün içinde 
besin değeri düşük ve daha fazla karbonhidrat içeren 
gıdalara yönelebilmektedir [46].Abur cubur tüketimi 
sıklıkla kahvaltının atlanması ile ilişkilidir. Araştırmalar 
kahvaltının atlanmasının yüksek yağ ve şeker içeren abur 
cuburların tüketilmesini arttırdığını göstermektedir. Aynı 
zamanda kahvaltının atlanması kuşluk vaktinde mide 
bulantısına ve öğrenme güçlüklerine yol açmaktadır [12]. 
Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında (6-10 Yaş Grubu) 
Büyümenin İzlenmesi (Toçbi) Projesi Araştırma Raporu 
(2011) ülkemizde 6-10 yaş grubu çocuklar arasında her 
gün kahvaltı yapma oranını %64,4 olarak 
saptanmıştır[47]. 2013 yılında yapılan Türkiye Çocukluk 
Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması (COSİ-TUR)’ a 
göre ise 7-8 yaş grubu çocuklarda her gün kahvaltı yapma 
oranı %84,6 iken kent ve kırsalda bu oranlar sırasıyla, 
%85,1 ve %82,2 olarak bulunmuştur [48]. Yetersiz 
beslenme nedenleri içinde öğün atlamak, ev dışında 
yemek yeme, atıştırmalık ve fast food tüketmek yer 
almaktadır [49]. 

Okul çocukluğu döneminde sağlıklı beslenmeye 
dönük yapılacak girişimler fazla kilolu olma durumu ve 
kötü beslenme alışkanlıklarının önlenmesi için gereklidir. 
Okulda çocukların sağlıklı beslenmesinin teşviki ve bu 
konuda verilen eğitimler çocukların öğrenme yeteneğini 
ve akademik performansını da olumlu yönde 
etkileyecektir. Çocukluk dönemi yüksek enerji 
gereksiniminden ötürü kaliteli beslenmenin önemli 
olduğu bir dönemdir. Ayrıca bu dönemde edinilen temel 
beslenme alışkanlıkları ve davranışsal durumlar 
yetişkinlik döneminde de etkili olabilmektedir. Okulda 
çok sayıda kişiye ulaşmak mümkün olduğu için toplumda 
değişimi sağlamada okullar sağlıklı beslenmenin 
sağlanması için iyi bir fırsat oluşturabilir [12]. 

3.4. Okul Döneminde Beslenmeyi Etkileyen Çocukların 
Kişisel Tercihleri 

Besin seçiminde inanç, algı ve değerlerle şekillenen 
bireysel tercihler de etkili olmaktadır. Örneğin bir birey 
tarafından sağlıklı olarak görülen besin türü başka bir 
birey tarafından sağlıksız olarak nitelendirilebilmektedir 
[50]. Yörüsün ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptıkları 

bir çalışmada, zayıf çocukların %75’i sevdikleri 
yiyeceklerin ilk sırasında çikolata ve yağlı tohumların, 
normal kiloda olan çocukların % 75,6’sı balık ve süt, 
kilolu ve şişman çocukların %76,9’u ise çikolata ve 
karpuz olduğunu belirtmiştir[51].Çocukların ruhsal 
durumları da beslenmeyi etkileyen faktörler arasındadır. 
Tan ve Holup tarafından 2018’de yapılan araştırmada 
ruhsal olarak üzgün olan çocukların mutlu olan çocuklara 
oranla daha fazla çikolata tükettiği tespit edilmiştir. 
Mutsuz çocuklarda yaşla birlikte çikolata yeme davranışı 
artmaktayken, mutlu çocuklarda çikolata yeme ile yaş 
ilişkili değildir [52]. 

Çocukların gıda ve beslenme hakkındaki bilgileri 
sağlıklı beslenme davranışını etkileyebilen 
özelliklerdendir. Örneğin beslenme okuryazarlığı 
sayesinde çocukların besin ögelerini ve gruplarını 
anlamaları kolaylaşabilir. Çocuklar böylece eleştirel 
değerlendirme ile sağlıklı besin seçimi yapılabilirler[53]. 

Çocukların kişisel tercihlerini etkileyen önemli 
faktörlerden biri de medyadır. Medya ve reklamlarda yer 
alan yiyeceklerin birçoğu şekerli, yağlı ve tuzlu besinler 
ile fastfood tarzı yiyeceklerdir. Bu reklamlarda gıdaların 
besin değerinden çok görüntüsü ön planda sunulmaktadır. 
Bu tür reklam ve programların çocukların sağlıklı 
beslenme davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir 
[44]. Çocukların bilgisayar, tablet gibi cihazların başında 
oturduğu süre ve bu süre içinde abur cubur olarak yediği 
besinler abur cubur tüketimi üzerine etkili olmaktadır 
[54]. Televizyon karşısında abur cubur tüketen çocuklar, 
tüketmeyen çocuklara göre daha fazla karbonhidrat ve 
yağ alırken daha az miktarda protein ve meyve sebze 
tüketmekte daha fazla miktarda meşrubat içmektedir [55]. 
Günlük olarak medya kullanımının artışı obezite riskini 
artırmaktadır [54]. Çocuklarda enerji dengesizliği, büyük 
ölçüde fiziksel aktivite yetersizliği ve sağlıksız beslenme 
sonucudur. Bilgisayar oyunları ile hareketsiz olan 
çocuklar tüketmeleri gereken miktarda ve çeşitte besin 
alamamaktadırlar. Sağlıklı kilonun sürdürülebilmesi için 
çocukların enerji alımı ve harcanmasının ayarlanması 
gerekmektedir. Yüksek enerji, yağ, şeker ve tuz tüketimi 
meyve ve sebze tüketimini azaltmaktadır.  Okul 
çağındaki çocuk ve ergenlerde ortalama sebze meyve 
tüketimi çok düşüktür. Günlük olarak erkeklerde sebze 
meyve tüketimi %30 iken kızlarda bu oran % 37’dir. 
Onaltı ülkedeki gençlerin yalnızca %25’ i haftada bir kez 
meyve tüketmektedir [12]. 

4. Çocuklarda Abur Cubur Tüketimi

Literatürde abur cubur yemekler arasında tüketilen
besin değeri düşük gıdalar olarak tanımlanmaktadır. 
Şeker, cips, kurabiye ve şekerli içecekler abur cubura 
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örnek olarak gösterilebilir [32].Abur cubur yiyecekler lif, 
mineral, vitamin ve mikro besinler bakımından fakirken; 
rafine un, sodyum ve şeker bakımından yüksektir [56]. 

Abur cubur tüketimi geçmişe oranla günümüzde 
artmaktadır [33]. Abur cubur tüketimi her ülkenin kendi 
ekonomik, kültürel, sosyal yapısı içinde şekillenirken 
ülkelerdeki yüksek tüketim oranları dikkat çekmektedir.  
Hollanda da 7-12 yaş arası çocuklarda günde ortalama 
3,3 kez enerji yoğunluğu yüksek gıdaların tüketimi söz 
konusudur ve çocukların % 90’ından fazlasının tavsiye 
edilenden daha fazla enerjili sağlıksız gıda tükettiği ifade 
edilmiştir. Ohnishi ve arkadaşlarının 2017’de 694 okul 
çağı çocuğunda yaptıkları çalışmada öğrencilerin %66’ 
sının çalışmadan önceki günde abur cubur tükettiği; diğer 
bir çalışmada çocukların %31’inin günlük olarak şeker 
tükettiği gösterilmiştir [57]. Julian ve ark. 2017’de 
yaptığı araştırmada çocukların yaklaşık yarıya yakınının 
(%41) haftada 4’den fazla abur cubur tükettiği 
gösterilmiştir [40]. 

Abur cuburun daha detaylı bir tanımın olmaması ve 
tüketiminin ölçümünde farklı yöntemlerin kullanılması 
karşılaştırma yapmayı ve sağlığa etkilerini 
değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Younginer ve ark 
(2016) yaptıkları nitel çalışmada bakım vericilerin 
sosyoekonomik düzeyine göre abur cuburu farklı 
tanımladıklarını ifade etmektedir.  Düşük ekonomik 
gelire sahip aileler abur cuburu “sıklıkla bir sonraki 
yemek saatine kadar açlığı azaltmak ya da önlemek 
amacıyla tüketilen küçük miktarlardaki yiyecekler” 
olarak tanımlamaktadır. Buna karşın üst ve orta düzeyde 
ekonomik gelirli aileler “küçük miktarlarda, günün belirli 
saatlerinde servis edilen yiyecek çeşidi” olarak 
tanımlamaktadır [41]. Abur cubur grubuna giren 
şekerlemelerin tanımı ve çocuklar için ortalama 
tüketilebilecek miktar hakkında bir tanım ve sınır 
getirilmesinin yaşa uygun diyet tavsiyelerinde ve 
tüketicilerin uygun besin tercihi yapmalarında daha net 
bir bilgi verilmesinin sağlayacağı düşünülmektedir [43]. 
Çocukluk döneminden itibaren başlayan abur cubur 
tüketme alışkanlığı çocukların ileri yaş dönemlerinde de 
beslenme alışkanlıkları üzerine etkili olmaktadır [33]. 

4.1. Abur Cubur Tüketimine Etki Eden Faktörler 

Çocuklarda beslenme sorunları farklılık gösterse de 
sonuçların farklılaşmadığı görülmektedir. Örneğin 
sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde çocuklarda 
fazla kalori alımı ve hazır beslenme nedeniyle obezite 
riski daha fazla iken, yetersiz beslenme riskiyle karşı 
karşıya olan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocuklar 
yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdalar ve kalori değeri 
yüksek fakat besin değeri düşük olan gıdaları daha fazla 

tüketebilmektedir [22]. Fazla kiloluk ve obezite yetersiz 
beslenmenin olduğu toplumlarda sıklıkla 
görülebilmektedir. Örneğin fazla kilolu ve obez 
çocuklarının yarısı Asya’da, çeyreği de Afrika’ da 
yaşamaktadır.  Sosyoekonomik düzeyi düşük olan aileler 
alım gücünün düşük olmasına bağlı olarak kalori değeri 
yüksek, yağlı ve şekerli olan, besin değeri düşük gıdaları 
tercih ederek dengesiz beslenme sorunları 
yaşayabilmektedir [45]. 

Günümüzde artan şehir yaşamı ile birlikte çalışan 
ebeveyn sayısı artmakta ve buna bağlı olarak da yaşam 
tarzı değişikliği abur cubur tüketimi üzerine etkili 
olmaktadır. Endüstriyel maddelerin, tüketimi hazır 
ürünlerin ve ayaküstü yenilebilen kalorisi yüksek 
gıdaların tüketiminin artmasına ve bu tür ürünlere 
ulaşımın kolay ve ucuz olmasına bağlı olarak bu ürünleri 
tercih edilebilirlik artmıştır. Bunlara bağlı olarak da 
sağlıklı olmayan beslenme alışkanlığı ortaya çıkmaktadır 
ve bu da çocukluk döneminde obezite yaygınlığının 
artmasında önemli bir rol oynamaktadır [58]. Obezite ile 
birlikte çocuklardaki tuzlu ve şekerli abur cubur tüketme 
sıklığı da artmıştır [59]. Obezite ile çocukların bilişsel 
performansı azalmakta buna bağlı olarak da okul başarısı 
azalmakta ve gelecekteki başarısı olumsuz olarak 
etkilenmekte ve düşük benlik saygısı, davranış 
bozukluğu, öğrenme güçlüğü, depresyon gibi sorunlara 
neden olarak çocukların okul dönemi ve sonraki yaşamını 
olumsuz olarak etkilemektedir [41,42]. Obez çocuklarda 
sağlık sorunları gelişme riski daha fazladır. Bu riskler 
arasında, kalp damar hastalıkları, diyabetin erken belirtisi 
olan insülin direnci, kas iskelet sistemi bozuklukları 
özellikle osteoartrit, dejeneretif hastalık gibi endometrial, 
meme ve kolon kanseri gibi bazı kanserler önemli sağlık 
riskleri arasında yer almaktadır [60]. Obezite ileri 
yaşlarda metaboliksendrom, hiperlipidemi, hipertansiyon, 
kalp hastalıkları, inme, astım, uyku bozuklukları ve 
anksiyete riskini de artırmaktadır [23]. Çocukluk dönemi 
obezitesi ile mücadele etmek için ebeveynlerin 
sağlıksız beslenmeyi sınırlayıcı önlemler alması, şekerli 
gıdaların çocukluk dönemden itibaren sınırlandırılması 
gerekmektedir [37]. Oysa bu ürünlerin tüketiminin 
çocukluk döneminde daha yüksek olması dikkat 
çekicidir. Abur cubur grubuna giren çikolata ile yapılan 
araştırmada, 5-10 yaş aralığındaki 145 çocuktan bir 
günde 93’ünün 1-3 adet, 25 çocuğun 4-6 adet ve 8 
çocuğun 7-9 adet çikolatalı ürün tükettiği belirtilmiştir 
[61]. Okul dönemi çocuklarında çocuklara daha cazip 
gelen çikolata gibi düşük maliyetli abur cuburlar 
çocukların daha az sebze meyve tüketmelerine neden 
olmaktadır [12]. Nilsen ve arkadaşları tarafından 2017 de 
yapılan bir çalışmada neredeyse her beş çocuktan birinin 
obez olduğu 7-9 yaş arasındaki 2620 çocuğun % 85’i 
haftanın sadece bir gününde sebze meyve tüketmiştir. Bu 
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tür bir sağlıksız beslenmenin önüne geçmek için 
çocukların çocukluk döneminden itibaren gıda tüketim 
alışkanlıkları ve seçimleri hakkında farkındalıkları 
arttırılarak, sağlığı geliştirici bir tutum kazanmaları 
sağlanabilir [62]. 

4.2. Abur Cubur Tüketiminin Sağlığa Etkileri  

Abur cubur tüketimi ile alınan enerji günlük enerji 
gereksiniminin %25’ine kadar çıkabilmektedir [59]. Abur 
cubur tüketimi ile sadece kalorisi yüksek gıdalar 
alınmakla kalınmamakta yanı sıra, hızlı büyüme gelişme 
döneminde olunması nedeniyle artan protein ihtiyacına 
karşın proteinli gıdaların tüketiminde de azalma 
olabilmektedir [57]. Şekerli içecekler, patates cipsi veya 
şeker gibi glisemik indeksi yüksek olan abur cuburların 
tüketimi gelecekte çocukların yeme alışkanlığı 
etkileyerek bu gıdalara olan isteğin artmasına, tokluk 
hissinin de azalmasına neden olabilmektedir [37]. Daha 
fazla sağlıklı beslenen çocuklar daha az sağlıklı beslenen 
çocuklara oranla daha az kek, bisküvi, şeker, meyve suyu 
gibi abur cubur yiyecek ve içecekleri tercih ettiği 
görülmekteyken aynı zamanda sağlıklı gıdaların sağlıksız 
gıdalara göre daha maliyetli olduğunu görülmektedir. 
Sağlıklı besin tercihinde sosyoekonomik durumu 
değerlendiren Terry ve arkadaşları, sosyal yardımdan 
yararlanan kişilerin diğer kişilere göre sebze 
tüketimlerinin daha az olduğunu ve bu ailenin 
çocuklarının daha az su tükettiği ve daha fazla meyve 
suyu tükettiği bulunmuştur [50]. Kahvaltı yapmayan 
çocuklar yapan çocuklara göre yüksek karbonhidrat 
içeren ve daha düşük besin değeri olan abur cuburları 
tercih etmektedir. Öğün atlayan çocuklarda beden kütle 
indeksi atlamayanlara göre daha yüksek olarak 
bulunmuştur [29]. İki-onsekiz yaş arası çocuk ve 
ergenlerin günlük aldığı kalorilerinin % 40’ının katı 
yağlar ve şeker eklenen besleyici niteliği olmayan 
besinlerden oluştuğu görülmektedir.  Alınan bu 
kalorilerin yaklaşık yarısı soda, meyveli içecekler, sütlü 
ve diğer tatlılar, pizza gibi yiyeceklerden oluşmaktadır. 
Aynı zamanda bu yaş grubunun büyük bir çoğunluğunun 
günlük tüketmeleri gereken ve önerilen miktardaki suyu 
tüketmedikleri görülmektedir [12]. 

Savaşhan ve ark. 2015 yılında ülkemizde 3963 
çocuğun katılımı ile yaptığı çalışmada, çocukların % 
69,6‘sının öğün aralarında besleyici niteliği olmayan, 
yüksek şeker ve yağ içerikli sağlıksız besinler tükettiği ve 
obez çocuklarda bu oranın %61 olduğu tespit edilmiştir. 
Çocukların haftada 2-3 kez hazır yiyecek tükettiği ve 
hazır yiyecek tüketimi ile obezite arasında ilişki olduğu 
tespit edilmiştir[42].Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) 
Şişmanlık Araştırması 2013 yılı verilerinde çocukların 
haftada 1-3 kez, %50,2 sinin hazır meyve suyu tükettiği, 

%59,6 sının cips, patlamış mısır tükettiği,  % 55,8 inin 
şekerli barlar veya çikolata tükettiği, % 53,6 sının 
bisküvi, kek, kurabiye, pasta vb. gıda tüketiminin olduğu 
tespit edilmiştir [48]. Bu gıdaların birçoğunun üretiminde 
gittikçe artan miktarda mısır kaynaklı fruktoz, 
kullanılmakta ve bu nedenle de insan sağlığı için önemli 
bir tehdit haline gelmiştir. Fruktoz, meyve şekeri olarak 
bilinmekle birlikte, diyetteki en önemli kaynağı 
fruktozdan zengin mısır şurubu kullanılarak üretilen hazır 
gıdalardır. Fruktoz kaynağı gazlı içecekler başta olmak 
üzere tüm tatlandırılmış hazır içecekler (meyve suyu, 
soğuk çay, meyveli sodalar vb.), çikolata, kek, şekerleme 
türleri, reçel-marmelat ve diğer jöle türü yiyeceklerdir. 
Bu tür besinler çocuklar tarafından sıklıkla tercih 
edilebilmektedir. Üstelik yüksek fruktoz içeren hazır 
yiyecek ve içecekler doyma hissi oluşturmadıkları için 
daha çok tüketilirler. Gıdalarla alınan fruktozun kalp-
damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve 
şişmanlık gibi metabolik hastalıkların ilişkisi olduğu 
bilinmektedir. Hâlihazırda, metabolik hastalıkların 
çocuklarda görülme oranı da artmaktadır [63]. 

Okul çocuklarında sıklıkla görülen diş çürüklerinin 
oluşumunda şeker, özellikle sakkaroz, meşrubat, bisküvi, 
meyve suyu tüketimi etkili olmaktadır.  Şekerli 
yiyeceklerin toplam tüketim miktarı ve sıklığı çürüklerin 
oluşmasında ve diş erozyonunda önemli bir etkendir 
[64].Kötü beslenme ağız sağlığının bozulmasına ilişkin 
risklere yol açmaktadır.  Okullar sağlıklı atıştırmalıklar 
ve şeker içermeyen yiyeceklerin tüketimi konusunda 
uygulayacağı politikalar ile sağlıklı beslenme yanında 
çocukların ağız sağlığının geliştirilmesinde aktif rol 
alacaktır [12]. 

SONUÇ: 

Sonuç olarak fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimin 
hızlı olduğu çocukluk döneminde öğrenilen davranışlar 
yaşam boyu etkilidir. Bu nedenle yarının toplumunu 
oluşturacak çocukların fiziksel, ruhsal ve toplumsal 
sağlıklarını korumak, geliştirmek ve sürdürmek için bu 
günden itibaren çalışmaya başlamak gerekmektedir [65]. 
Çocukların okula başlamadan önceki dönemlerin 
beslenme özelliklerinin okul dönemi üzerine etkisi 
varken, okul döneminin de ergenlik ve yetişkinliğe dek 
uzanan etkileri bulunmaktadır. Çocukluk çağı boyunca 
sağlıklı beslenme obezite riskinin azaltılması ve diş 
çürüklerinin önlenmesi ve yetişkinlikte kardiyovasküler 
hastalıklar, kanser, tip 2 diyabet, osteoporoz gibi kronik 
hastalıkların gelişmesini önlemede önemli bir yere 
sahiptir [12]. Okul çocukluğu döneminde dengeli 
beslenme alışkanlığı kazanılmadığında maliyet açısından 
avantajlı fakat besleyici değeri düşük olan işlenmiş gıda 
ve içecekler daha fazla tercih edilebilmektedir [45]. Bu 
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tür sağlıksız beslenmeyi önlemek için çocuklara sağlıklı 
beslenme alışkanlığı kazandırılması, evde düzenli olarak 
sağlıklı yiyeceklere erişimin olması, anne ve babanın 
çocuklar için rol model olması gerekmektedir [66]. 
Hemşireler sağlıksız beslenme sorunlarının yaşanmasını 
engellemek için insan yaşamın tüm dönemlerinde önemli 
sorumluluklara sahiptir. Örneğin, döllenmeden itibaren 
başlayarak yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayarak 
gelecekte anne ve bebekte beslenme sorunlarının 
yaşanmasını önlemede, bebeklik ve çocukluk döneminde 
büyüme gelişmeyi izlemede ve desteklemede, okul 
çocukluğu döneminde sağlıklı yaşam biçimi davranışı 
kazandırmada, beslenme programlarını takip etmede ve 
beslenme bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan sorunları 
yönetmede aktif rolleri vardır.  Bu tür hemşirelik 
girişimleri çocuklarda, sağlıklı beslenme eğitimleri ile 
sağlıklı beslenme yönünde olumlu değişim 
sağlanabileceğini göstermektedir [67]. 
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Abstract 

The development of Internet technologies facilitated to prepare research, dissertation, article, paper, report and homework 
by way of facilitating to access the knowledge, however it caused to increase the plagiarism incidents.  Today, an effective 
solution to identify and prevent plagiarism is also presented by technology: Plagiarism Detection Program (PDP).  Whilst 
Ithenticate, which is put into service for all higher education institutions by TÜBİTAK in order to determine plagiarism in 
thesis, is used by some higher education institutions as a compulsory use for this purpose, it is not used effectively by most 
of them. On the other hand, because the skills and necessity of PDP are not known well enough, PDP is not utilized for 
determining the plagiarism in researches, articles, papers, reports and homeworks. However the features such as the 
obligations arising from the legislation, the success in determining the similarities of different documents and possessing the 
effect of deterrence reveal how useful and necessary the use of PDP is. In this study, it is aimed to present a research plan in 
order to demonstrate the necessity of using PDP in higher education institutions. Therefore tools and suggestions about 
several topics such as the legislation, the perceptions of students and academicians, the current situation in the institution, the 
existing PDPs in the market and the criteria for selection of the appropriate PDP is revealed. It is evaluated that he/she can 
demonstrate the need of using PDP, if one follows the research plan presented in this study. It is also evaluated that this 
study will throw a light on the studies and the works of academicians and technology developers and will create awareness 
among managers, academicians and students in higher education institutions. 

 
Keywords: Action research, Ithenticate, Plagiarism, Legislation about plagiarism, Plagiarism detection program, Roadmap, Software 

selection, University. 

The Necessity of Using Plagiarism Detection Program in Higher Education 
Institutions: An Action Research Plan 

 
Özet 

Internet teknolojilerindeki gelişim bilgiye erişimi kolaylaştırmak suretiyle araştırma yapma, tez, makale, bildiri, rapor, 
ödev hazırlamayı kolaylaştırırken aynı zamanda intihal vakalarının artmasına da sebep olmuştur. Günümüzde intihal 
vakalarını tespit etmek ve önlemeye yönelik etkili bir çözümü de yine teknolojik bir araç olan İntihal Tespit Programı (İTP) 
sunmaktadır. TÜBİTAK tarafından sadece tez raporlarındaki intihalin tespitinde kullanılmak üzere tüm yükseköğretim 
kurumlarının hizmetine sunulan Ithenticate İTP bazı yükseköğretim kurumlarınca bu amaçla zorunlu olarak kullanılırken 
birçoğu tarafından da kullanılmamakta ya da etkin olarak kullanılmamaktadır. Diğer taraftan yetenekleri ve gerekliliği tam 
anlaşılmadığı için İTP’den bildiri, makale, bir kısım bilimsel çalışma ve öğrenci ödevlerindeki intihalin tespitinde de 
yeterince faydalanılmamaktadır. Oysa mevzuattan kaynaklı gereklilikler ve zorunluluklar, dokümanlardaki benzerliklerin 
tespitindeki başarısı ve caydırıcılık etkisine sahip olması, İTP’nin kullanımının ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında İTP’nin gerekliliğini ortaya koymaya yönelik olarak eylem 
araştırması niteliğinde bir araştırma planı sunmak amaçlanmıştır. Sunulan araştırma planına uygun olarak çalışmalar 
yapılırsa yükseköğretim kurumunda İTP’nin kullanılması gerekliliğinin ortaya koyulabileceği değerlendirilmektedir. Bu 
çalışmanın; akademisyen ve teknoloji geliştiricilerin çalışmalarına ışık tutacağı, yükseköğretim kurumlarındaki idareci, 
akademisyen ve öğrencilerde de farkındalık yaratacağı değerlendirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eylem Araştırması, Ithenticate, İntihal, İntihal Mevzuatı, İntihal Tespit Programı, Üniversite, Yazılım Seçimi, Yol 

Haritası. 
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1. Giriş

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler daha süratli ve 
kolay araştırma yapmaya ve öğrenmeye imkan tanırken 
intihalin artmasına da sebep olmaktadır. İntihali 
önlemeye yönelik bir kısım yasal önlemler alınmaya 
çalışılırken etkili bir çözümü yine teknolojik gelişmeler 
sunmaktadır. İntihal Tespit Programı (İTP), intihali 
tespite ve önlemeye yönelik geliştirilen, belirlenmiş 
kriterlere göre dokümanlar arasındaki sözcük 
benzerliklerini tespit eden bir yazılımdır.   

Halk arasında kopyala yapıştır olarak da ifade edilen 
intihalin kolaylaşması ve artması ile birlikte süratle 
önlem alınması da bir gereklilik haline geldiğinden 
İTP’ler önemli bir misyon üstlenmektedir. İlk hizmete 
sunuldukları güne göre bugün önemli oranda 
performansları iyileştirilmiş olan İTP’ler bazı yüksek 
öğretim kurumları ve dergiler tarafından tez, makale ve 
bildirilerdeki benzerlikleri tespit etmek ve yayın öncesi 
önlem almak maksadıyla kullanılmaktadır. Ancak 
yeterince yaygın olmadığı değerlendirilmektedir. Oysa 
İTP’ler makale, bildiri, tez vb. çalışmalarda olduğu kadar 
ödev, proje raporu ve hatta sınavlardaki benzerliklerin 
tespitinde de kullanılabilmektedir. 

Literatürde; intihal, intihal ile ilgili yasal mevzuat, 
intihal programları ve intihal programlarının algoritmaları 
hakkında çalışmalar yer almaktayken yükseköğretim 
kurumlarında İTP’nin kullanılmasının gerekliliğine 
yönelik çalışmalara rastlanmamaktadır. Birçok 
yükseköğretim kurumu tarafından İTP’nin kullanılmadığı 
ya da etkin olarak kullanılmadığı göz önünde 
bulundurulduğunda; intihale yönelik yeni bir bakış açısı 
oluşturarak yeni politikalar ve uygulamalar 
oluşturulmasına katkı sağlamak, yol göstermek ve 
farkındalık yaratmak adına bu tür çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışmanın; üniversitede intihalin 
tespiti ve önlenmesine yönelik olarak bütüncül bir çözüm 
ortaya koymak açısından önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Buradan hareketle çalışmanın amacı üniversitede bir 
intihal tespit programının kullanılmasına gerek olup 
olmadığına karar verilmesi ve gerek varsa uygun program 
seçilerek bu programın üniversitede kullanılan e-öğrenme 
platformuna entegre edilmesidir. Bu çalışma kapsamında, 
temel araştırma sorusuna cevap bulmaya yönelik 
izlenecek araştırma planının ve ihtiyaç duyulacak 
araçların ortaya koyulması, çalışma kapsamındaki 
uygulamaların (anket, görüşme vb.) daha sonra 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde intihal ile ilgili 
kavramlar ve intihalin önlenmesine ve tespitine yönelik 

tedbirlerden bahsedilmiş, ikinci bölümünde metodoloji ve 
araştırma planı açıklanmış, üçüncü bölümünde temel 
araştırma sorusunun cevaplanabilmesi için ihtiyaç 
duyulan yasal hususlar, algının ve mevcut durumun 
tespitine yönelik araçlar, teknoloji seçimi, elde edilen 
bilgilere istinaden yapılacak analiz ve raporlama ilişkin 
hususlar belirlenmiş ve sonuç bölümünde 
değerlendirmeler ve gelecekte yapılacak çalışmalara yer 
verilerek çalışma bir sonuca bağlanmıştır. 

2. İntihal ile İlgili Kavramlar ve İntihalin
Önlenmesine ve Tespitine Yönelik Tedbirler

Latince çalmak, kaçırmak anlamına gelen “plagiarius” 
sözcüğüne dayandırılan [1] intihal, değişik kaynaklarda 
genellikle ufak farklılıklarla birbirine benzer şekillerde 
tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK)’nun Büyük 
Türkçe Sözlüğü intihali (aşırma), "başkalarının 
yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi 
gösterme veya başkalarının konularını benimseyip 
değişik biçimde anlatma" olarak tanımlamaktadır. YÖK 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde ise 
intihal; başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, 
uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini 
sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf 
yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi 
sunmak şeklinde tanımlanmaktadır. Birçok kaynakta 
intihal kısaca “başkasının söz ve fikirlerini kendininmiş 
gibi sunmak” şeklinde ifade edilmektedir. 
İntihal konusunda eğitim camiasını bilgilendirmek 

amacında olan Plagiarism.org sitesinde intihalin türleri1; 
klonlama (clone), kopyalama (Ctrl+C), bulma-değiştirme 
(find-replace), remiks yapma (remix), geri dönüştürme 
(recycle), melezleme (hybrid), lapa yapma (mahsup), 404 
hatası yapma (404 error), toplama (aggregator), yeniden 
tweetleme (re-tweet) olarak sıralanmaktadır [2]. 
İntihal, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı 

eylemlerden birisidir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun Araştırma ve Yayın 

1 Klonlama (Clone); başkasının çalışmasını hiç değiştirmeden
kendininmiş gibi sunmaktır. Kopyalama (Ctrl+C); değişiklik yapmadan 
tek bir kaynaktaki metnin önemli bölümlerini kullanmaktır. Bulma-
Değiştirme (Find-Replace); anahtar kelimeleri ve cümleleri değiştirmek 
fakat kaynağın içeriğini önemli oranda korumaktır. Remiks Yapma 
(Remix); sözcüklerin eş anlamlısını kullanarak cümleyi kullanmak. Geri 
Dönüştürme (Recycle); kendisine ait önceki çalışmalarını kaynak 
göstermeden fazlaca kullanmak. Melezleme (Hybrid); kaynak 
göstermeden kopyalanan metinler ile kaynak gösterilenleri 
mükemmelce birleştirmektir. Lapa Yapma (Mahsup); birçok kaynaktan 
kopyalanan materyali karıştırmaktır. 404 Hatası Yapma (404 Error); var 
olmayan kaynaklara veya hatalı kaynaklara yer vermektir. Toplama 
(Aggregator); uygun kaynak içermek fakat orijinal çalışmaya yok 
denecek kadar az yer vermekir. Yeniden Tweetleme (Re-Tweet); uygun 
kaynak içermek ancak orijinal metne ya da yapıya çok yakından 
dayanmaktır. 
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Etiği Kurulu Yönetmeliği’nde bilimsel çalışmalardaki 
etiğe aykırı davranışlar; uydurma (fabrication), çarpıtma 
(falsification), intihal/aşırma (plagiarism), duplikasyon 
(duplication), dilimleme (least publishable units), bir 
araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü 
bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara 
ayırarak çok sayıda yayın yapmak, desteklenerek 
yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve 
yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini 
belirtmemek, araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve 
yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve 
makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak 
veya yazarlıkla bağdaşamayacak katkı nedeniyle yeni 
yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek, 
araştırma ve yayın etiği ilkeleriyle bağdaşmayan diğer 
davranışlarda bulunmak olarak sıralanmıştır [3]. YÖK’ün 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde ise 
bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler; 
intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, 
haksız yazarlık, diğer etik ihlali türleri2 olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışmada, hem bilimsel yayın özelliği 
taşıyan çalışmalar hem de öğrenci ödevleri, projeleri ve 
sınavlarındaki “intihal” konusuna odaklanılmıştır. 

Yasal yaptırımları bakımından intihal kavramını; 
bilimsel çalışmalar kapsamındaki intihal ve öğrencilerin 
ders geçme kapsamında yapmış olduğu çalışmalardaki 
intihal olmak üzere ikiye ayırmanın uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  Günümüzde özellikle ilki yoğun 
olarak gündemde olmakla birlikte ikincisinin de önemle 
üzerinde durulması gerekmektedir. Nitekim Tedford 
(2003) sonraki yıllarda üniversiteli olacak liselilerin 
%50’sinden fazlasının interneti kullanarak intihal 
yaptığını kabul ettiğini ifade etmektedir [4]. McCabe 
tarafından 2002-2005 yılları arasında Rutgers 
University/ABD’de yapılan bir başka araştırmada ise lise 
öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin %43’ünün 
kopyaya teşebbüs ettiğini ortaya koymaktadır. 
Araştırmacıların, öğrencilik yıllarında intihali alışkanlık 
edinenlerin sonraki yıllarda da bu davranışı 
sürdürdüklerini tespit ettikleri [5] [6] göz önünde 
bulundurulduğunda öğrencilik yıllarındaki intihali 
önlemeye yönelik olarak da ciddi çabalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

2.1 Dünyada ve Türkiye’de İntihalin Önlenmesine ve 
Tespitine Yönelik Tedbirler 

2 Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren
kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir 
biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan 
araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına 
saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir 
eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, 
bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, 
imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz 
ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak. 

İntihalin önlenmesine yönelik dünyada ve Türkiye’de 
yürütülen çalışmalar; hukuk, eğitim ve teknoloji 
boyutlarında ele alınmaktadır [7]. Söz konusu boyutlara 
ilişkin dünyadaki bazı örneklerden bahsetmek gerekirse 
örneğin İngiltere’de 2002 yılında üniversitelerde intihali 
önlemeye yönelik devlet destekli bir proje başlatılmış, 
Turnitin İTP eğitim sistemine entegre edilmiş, üniversiteler 
konuya ilişkin politikalarını ve süreçlerini belirlemişlerdir 
[8]. 2007 yılında Çin’de intihali önlemek maksadıyla 
"Bilim ve Ahlak Komitesi" kurulmuştur [9]. Çek 
Cumhuriyeti’nde 2008 yılında tüm üniversitelerin ortak 
çalışması sonunda Milli Tez Kayıt ve İntihal Tespit Sistemi, 
sonrasında da bilimsel ve profesyonel yayınlardaki intihalin 
tespiti maksadıyla bir sistem oluşturulmuştur [10]. 
Slovakya’da 2009 yılında yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumları Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında 
hazırlanan tüm tezlerin milli bir arşivde depolanması ve 
orijinallik kontrolünden geçirilmesi zorunluluk haline 
getirilmiştir [11]. Pakistan'da intihal yapan akademisyeni 
üniversitesi cezalandırmazsa, üniversiteye ödenen para 
yardımı kesilmektedir. ABD'de üniversiteye giren her 
öğrenciye, intihal yapmayacağına ilişkin etik kuralları da 
kapsayan üniversitede uyulması gereken etik kuralların yer 
aldığı “davranış sözleşmesi (code of conduct)” 
imzalatılmaktadır. Yine ABD'de Virginia Üniversitesi'nde 
etik dışı davranışların, özellikle de intihalin önlenmesi 
amacıyla kurulan birimin başına getirilen Louis Bloomfield 
tarafından geliştirilen WCopyFind İTP ile şüphelenilen 
metinlerde, mevcut bilgi kaynaklarından ne oranda nasıl 
alıntı yapıldığı belirlenebilmekte ve kopya metin tespit 
edilebilmektedir [12].  

Türkiye’de ise TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) ve YÖK’te bilimsel araştırma ve yayın etiğine 
aykırı faaliyetlerin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. TÜBİTAK bünyesinde 
"Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu" oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 09 Temmuz 
2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, iThenticate İTP 
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, doktora derecesi ve 
üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin 
bilimsel makalelerinde benzerlik analizi yapmak 
maksadıyla Türkiye’deki Üniversitelerin hizmetine 
sunulmuştur. Halihazırda Turnitin İTP de ödev, rapor ve tez 
türü dokümanlarda benzerlik analizi yapmak üzere, 
üniversitelerin öğretim elemanları, öğrencileri, 
araştırmacıları ve diğer personelinin kullanımına 
sunulmuştur [13]. Ayrıca TÜBA tarafından 2006 yılında 
"Bilim Etiği Kurulu" oluşturulmuştur. TÜBA Bilim Etiği 
Kurulu 01 Aralık 2001 tarihinde yapılan toplantıda konuyla 
ilgili 6 temel ilkeyi3 benimseyerek kamuoyuna duyurmuştur 

3 Bu ilkeler bilimsel verilerin gerçeğe uygunluğu; bilimsel araştırmanın
çevre ve insanlara zarar vermemesi gereği; bilim insanlarının topluma 
karşı sorumlulukları; araştırmaya katkı veren kişilerin araştırmada 
adlarının yer alması; kaynak göstermede, alıntı yapmada kurallara 
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[12]. Diğer taraftan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 
üncü, 42 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak YÖK 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Etiği Yönergesi hazırlanmıştır. Söz konusu Yönerge gereği 
de yükseköğretim kurumlarında Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Etiği Kurulları oluşturulmaktadır.  

3. Metodoloji

Bu çalışma ile öncelikle üniversitede bir intihal tespit
programının kullanılmasına gerek olup olmadığına karar 
verilmesi ve gerek varsa uygun program seçilerek bu 
programın üniversitede kullanılan e-öğrenme platformuna 
entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte 
üniversitede intihale ilişkin bir farkındalık yaratmak da 
belirlenmiş diğer bir amaçtır. 

Buradan hareketle çalışmanın temel araştırma sorusu 
“Üniversitede bir intihal tespit programının kullanılmasına 
gerek varsa, bu program üniversitenin e-öğrenme 
platformuna nasıl entegre edilir?” olarak ve alt sorular da;  

A.S.1: Üniversitede bir intihal tespit programının 
kullanılmasına gerek var mıdır? 

A.S.1.1:MEVZUAT: Yasal zorunluluklar 
nelerdir? (Literatür Taraması) 

A.S.1.2: ALGI: 
A.S.1.2.1: Öğrencilerin intihal ve İTP 

algısı nedir? (Anket) 
A.S.1.2.2: Öğretim elemanlarının intihal ve 

İTP algısı nedir? (Anket) 
S.S.1.3:MEVCUT DURUM: Adı Üniversitesinde 

mevcut durum nedir? (Görüşme) 
A.S.2. Adı Üniversitesi’nde kullanılacak intihal tespit 

programı hangisi olmalıdır? 
A.S.2.1: TEKNOLOJİ SEÇİMİ: 

A.S.2.1.1: İTP’ları, türleri ve özellikleri 
nelerdir? (Literatür Taraması) 

A.S.2.1.2: Uygun İTP hangisidir? 
(Nominal Grup Tekniği) 

A.S.2.1.3: İTP’nin temini ve hizmete 
sunumu nasıl olmalıdır? (Uygulama) 

A.S.3. ANALİZ/DEĞERLENDİRME: Elde edilen veri 
ve bilgilerin analiz ve değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır? 
(Uygulama) 

A.S.4. RAPORLAMA: Araştırma sonuçları nasıl 
raporlanmalıdır? (Beyin Fırtınası) 

A.S.5. İYİLEŞTİRME: Kurulan sistemin iyileştirmesi 
nasıl sağlanmalıdır? (Beyin Fırtınası) 
olarak belirlenmiştir. Alt araştırma sorularının 
belirlenmesiyle araştırmanın planlaması da ortaya çıkmıştır. 
Alt araştırma sorularının baş harflerini kullanmak suretiyle 
de araştırma planı “MEMTARİ” olarak isimlendirilmiştir. 
Alt araştırma sorularının bir bir cevaplandırılması suretiyle 
temel araştırma sorusunun tüme varım yöntemiyle 
cevaplandırılması planlanmaktadır. Bu haliyle çalışmanın 
bir eylem araştırması niteliğinde olduğu 
değerlendirilmektedir. Karasar (1999) eylem araştırmasını, 

uyulması; eğitimde ve akademik etkinliklerde etik kurallara bağlı 
kalınması şeklinde özetlenebilir [12]. 

uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve 
probleme taraf olanların da katılmasıyla, var olan 
uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, 
durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri 
belirlemeyi amaçlayan araştırma olarak tanımlamaktadır 
[14] [15]. Eylem araştırmasına; okul temelli müfredat
geliştirme, mesleki gelişim, sistem planlama, okulu yeniden
yapılandırma ve değerlendirme aracı olarak kullanılma
olmak üzere çeşitli amaçlarla başvurulabilmektedir [16].

4. Eylem Araştırması Planlaması

Bu bölümde, yukarıda belirlenen araştırma planlamasına 
uygun olarak her bir alt araştırma sorusunun cevabını 
bulmak için uygulanacak yöntemler ve kullanılacak araçlar 
hakkında bilgi sunulmaktadır.  

4.1 Mevzuat 

Türkiye’de intihalin yaptırımlarını bilimsel 
çalışmalardaki intihal ve sınav/ödev/projelerdeki intihal 
olarak ikiye ayırarak açıklamanın faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu bölümde intihale 
ilişkin yasal yaptırımlar açıklanacaktır. 

Bilimsel çalışmalardaki intihale ilişkin yasal yaptırımlar 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na 
dayandırılmaktadır. Söz konusu kanunun Madde 71/1, 3 ve 
5’i4 intihale ilişkin hususlar içermektedir [17]. Buna göre 
intihal suçu işleyenler beş yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılabilmektedir.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesi 
gereği senatonun “Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar 
almak” görevi bulunmaktadır. Yine aynı Kanunun 42’nci 
maddesi (Bilimsel denetim) gereği öğretim elemanlarının 
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, klinik 
ve uygulama faaliyetlerinin denetlenmesi gerekmektedir. 
İntihal suçu akademik bakımdan aynı zamanda disiplin 

sorumluluğu gerektiren bir fiildir. 2547 sayılı 

4 Madde 71/1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi
kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, 
dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya 
çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek 
suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya 
ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da 
depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur. 
   Madde 71/2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı 
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu 
fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis 
cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz. 
   Madde 71/3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi 
altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 
   Madde 71/4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir 
eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
   Madde 71/5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı 
mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır 
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Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi (Değişik: 
2/12/2016-6764/26 md.), “Devlet ve vakıf yükseköğretim 
kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer 
personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, 
kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe 
ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten 
kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu 
görevinden çıkarma cezalarıdır.” hükmüne amirdir. 9 
Aralık 2016 tarihli ve 6764 sayılı “Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı fiillere 
disiplin cezaları getirilmiştir. Bu kapsamda kasten 
başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya 
eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan, 
kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterenler, yani 
intihal yapanlar üniversite öğretim mesleğinden 
çıkarılacaktır. Söz konusu KHK ile yapılan düzenlemeyle 
yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim 
kurumlarında disiplin amirlerince verilebilecek tüm 
cezaların kanunla belirlenmesi sağlanmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65’nci maddesi, 
bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşumu, 
görevleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasların 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenleneceğine hükmetmektedir. 

Bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde 
uyulması gereken etik kurallarını ve yükseköğretim 
kurumlarının kendi bünyelerinde oluşturacakları bilimsel 
araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek 
amacıyla hazırlanan YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Etiği Yönergesinde (Madde 10);  

- Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı
eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili 
mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, 
hukuki ve cezai işlemler yükseköğretim kurumu tarafından 
yapılır, 

- Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce
akademik unvan elde edilmiş ise kişi hakkında yapılan 
işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu 
unvanın geri alınıp alınmayacağı hususu ilgili 
yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilir, 

- Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl
müellif, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve 
kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz, 
ifadeleri yer almaktadır. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Etiği Yönergesinin 18’inci maddesi gereği Türkiye’deki 
Yükseköğretim kurumları, Etik Kurul Yönergelerini 
hazırlamaktadırlar. 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik
Sınav Yönetmeliğinin 7’nci maddesine göre eser incelemesi 

yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir 
eserde intihal olduğunu tespit ederse, intihal iddiasına 
ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir 
karar verilinceye kadar doçentlik başvurusu ile ilgili 
herhangi bir işlem yapmamaktadır. İntihal iddiasının doğru 
olmadığı ortaya çıkarsa doçentlik süreci kaldığı yerden 
devam etmekte, iddianın doğru olması halinde aday yaptığı 
doçentlik başvurusunda başarısız sayılmaktadır. Benzer 
şekilde eser incelemesi yapan jüri üyelerinin, başvuru 
dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal dışında 
yayın ve araştırma etiğine aykırılığın varlığını tespit etmesi 
durumunda, başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar 
doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem 
yapılmamakta; intihal iddiasının doğru olmadığı ortaya 
çıkarsa doçentlik süreci kaldığı yerden devam etmekte (bu 
durumda jüri üyesi hakkında şartların varlığı halinde idarî 
ve adli soruşturma yapılır) ancak iddia doğru ise aday 
yaptığı doçentlik başvurusunda başarısız sayılmaktadır. 

Ayrıca YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde (Madde 
7.(1)(f)) de seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak, bir 
yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektirmektedir. 

Diğer taraftan sınav/ödev/projelerdeki intihale ilişkin 
olarak da YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde kopyaya 
teşebbüs etmek, kınama cezasını; sınavlarda kopya çekmek 
veya çektirmek, bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını; 
sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin 
sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine 
başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava 
girmek ise iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını, eylemin 
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanmasını (ancak 
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez) 
gerektirmektedir. 

4.2 Algının Tespiti 

Yükseköğretim kurumunda öğrencilerin ve öğretim 
elemanlarının intihal algısının tespiti, bir İTP’nın hizmete 
sunulmasının gerekliliğini ortaya koymak açısından 
önemlidir. Bu sebeple hem öğrencilere hem de öğretim 
elemanlarına anketler uygulanarak; 

- Öğrencilerin intihali bilip bilmediklerine veya ne
kadar bildiklerine; okullarında bir İTP kullanılmasının 
sınav, ödev, proje, tez ve yayınlarda intihal yapmaktan 
kaçınmalarına sebep olup olmayacağına, 

- Öğretim elemanlarının İTP’nin sınav, ödev, proje,
tez ve yayınlarda kullanılmasının intihali önleyip 
önlemeyeceğine ve İTP’yi sınav, ödev, proje, tez ve 
yayınlarda kullanıp kullanmayacaklarına  
yönelik düşüncelerinin tespit edilmesi planlanmaktadır. 
Hazırlanacak anket formları için, Avaroğulları (2012)’nın 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ve öğretim 
elemanlarının intihal problemine yönelik tutum ve 
davranışlarına ilişkin doktora tezinin anketinden [18] 
yararlanılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Literatürde, üniversite öğrencilerinin intihale ilişkin 
algısına yönelik çalışmalar yer almakta ancak üniversite 
öğrencilerinin veya öğretim elemanlarının İTP’ye ilişkin 
algılarının tespitine yönelik sınırlı sayıda çalışmaya 
rastlanmamaktadır. Bu çalışmalardan birinde Köse ve 
Arıkan (2011) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde 
öğrencilerin intihal olgusuna bakışlarını, intihal hakkında 
yeterince bilgiye sahip olmadıklarını ve İTP’nin intihali 
önleme ve öğretmedeki etkisini ortaya koymaktadır [19]. 
Bir başka çalışmada Stappenbelt ve Rowles (2009), İTP’nin 
intihali öğrencilere öğretmede ne kadar etkili olduğunu 
tespit etmektedirler [20]. Atkinson ve Yeoh (2008) ise 
yapmış oldukları çalışmada İTP kullanan öğrenci ve 
öğretim elemanlarının İTP’ye ilişkin algılarını araştırmakta; 
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bazı hususlardaki 
kaygıları ile birlikte İTP’yi kesinlikle faydalı bulduklarını 
ifade etmektedirler [21]. Stapleton (2012) iki gruba ayırdığı 
öğrencilerden bir gruba ödevleri değerlendirmede İTP 
(Turnitin) kullanacağını belirtmekte ve diğer gruba ise 
belirtmemekte; İTP’den haberdar olan grupta tespit edilen 
intihal oranının diğer gruptakine oranla çok daha az 
olduğunu tespit etmektedir [22]. Sanjalawe ve Anbar 
(2017) Suudi Arabistan’daki üniversitelerde İTP kullanımı 
ve öğrencilerin intihal ve İTP’ye ilişkin algılarına yönelik 
çalışmalarında öğrencilerin İTP’yi intihal tespiti ve 
önlemesinde çok etkili bulduklarını tespit etmişlerdir [23].  

4.3  Mevcut Durumun Tespiti 

Okulda meydana gelmiş intihal vakalarına ilişkin olarak 
ilgili birim tespit edilerek meydana gelen intihal vakaları, 
sayıları ve nasıl sonuçlandığına ilişkin veri ve bilgilerin 
derlenmesi, mevcut durumun tespiti, hedeflerin 
belirlenmesi ve yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi 
açısından önemlidir. Üniversitede halihazırda bir İTP olup 
olmadığı, kimler tarafından ne sıklıkta ve hangi maksatlarla 
kullanıldığına ilişkin olarak İTP’nin işletilmesinden 
sorumlu birimden bir yetkili ile görüşme yapılması 
planlanmaktadır. Diğer üniversitelerdeki İTP kullanım 
durumu araştırılması ve elde edilecek verilerden 
faydalanılması da düşünülebilir. Nitekim literatürde bu 
konuda Türkiye’de yapılmış bir çalışmaya 
erişilememektedir. 

4.4 Teknoloji Seçimi 

İTP, intihalin tespiti ve önlenmesinde önemli bir araçtır. 
İTP’nin bu husustaki etkinliğinin ölçülmesine yönelik 
literatürdeki çalışmalardan yukarıda bahsedilmişti. Bu 
bölümde ise İTP’ler, genel özellikleri, seçimi ve teminine 
yönelik hususlardan bahsedilecektir.  

4.4.1 İTP’leri, Türleri ve Özellikleri 

İTP’nin genel bir tanımi ile başlamanın uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. İTP, dokümanları birbirleriyle 

karşılaştırarak intihali tespit etmek ve önlemek için 
kullanılan yazılımdır.  
İTP’lerden bazıları dokümanlar arasındaki yasa dışı 

benzerlikleri tespit etmek için kelime kelime karşılaştırma 
(ardı sıra gelen 5-6 kelimenin her iki dokümanda da aynı 
olması) yaparken [24] bazıları ise algoritmalardan 
yararlanarak anlamsal benzerliği (karşılaştırılan anahtar 
kelimelerin belirlenmiş bir eşik değerinin üzerinde olması) 
tespit etmeye çalışmaktadır. İlk gruptakilerin kullandığı 
teknik dışsal (extrinsic) intihal tespit sistemi, ikinci grubun 
kullandığı teknik ise içsel (intrinsic)  intihal tespit sistemi 
olarak isimlendirilmektedir [25]. İTP maksatlı 
kullanılabilecek bazı yazılımlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1 İTP’ler [26] 

Program Adı Açık Kaynak 
Kodlu (AKKo) Ücretsiz 

Urkund X X 
Plagscan X X 
Unplag X X 
Turnitin X X 
Plagiarism Detector X X 
Plagtracker X X 
EVE2 X X 
Ithenticate X X 
Paperrater X Evet 
Quetext X Evet 
DupliChecker X Evet 
Looksmaart X Evet 
Amazon X Evet 
Plagium X Evet 
Smallseotools X Evet 
Dustball X Evet 
Copyscape X Evet 
Plagiarism 
Software.net X Evet 

WCopyFind Evet Evet 
Plagiarisma.net X Evet 
Viper X Evet 
Sherlock Evet Evet 
Crot Evet Evet 
Google X Evet 
AltaVista X Evet 
Yahoo X Evet 

4.4.2 Uygun İTP Seçimi 

İTP’ler, farklı özelliklerine göre değişik kategorilerde 
sınıflandırılmaktadır. Farklı özellikleri ve fonksiyonları olan 
İTP’lerden belirlenen ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap 
verecek olan en uygununun yüksek öğretim kurumu 
tarafından tercih edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada en 
uygun İTP’nin seçilmesi önemli bir husustur. Literatürde 
yazılım seçimine yönelik çalışmalar [27] [28] oldukça 
yaygın olmakla birlikte İTP seçimine yönelik çalışmalara 
nadiren rastlanmaktadır.  

Üniversitede makaleler, bildiriler, tezler, ödevler, projeler 
ve sınavlardaki intihalin tespiti maksadıyla kullanılacak 
intihal tespit programını seçerken bir kısım kriterlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu kriterlerin üniversitenin öğretim 
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elemanları, öğrencileri, yöneticileri ve Bilgi İşlem 
personelinden oluşan bir grup tarafından belirlenmesi 
(nominal grup tekniği uygulanabilir) bilahare çok kriterli 
karar verme tekniklerinden faydalanmak suretiyle uygun 
İTP’nin seçilmesi rasyonel bir yöntem olacaktır. Belirlenen 
kriterlerden bazılarının; Açık Kaynak Kodlu (AKKO) 
olması, API’lerinin ulaşılabilir olması, ücretsiz olması, web 
üzerinden çalışma/kuruma ait sunucu üzerinde çalışma, 
belirlenen dosyayı internet üzerindeki dosyalar ile 
karşılaştırma, bir klasörde yer alan dosyaları birbirleriyle 
karşılaştırma, dosyaları toplu olarak birbiriyle karşılaştırma 
veya her bir dosyayı tek tek birbiriyle karşılaştırma 
olabileceği değerlendirilmektedir [26]. 

4.4.3 İTP’nin temin/tedariki ve hizmete sunumu 

Üniversitede kullanılacak İTP’nin temin ve tedariki için 
ne kadar bütçe ayrılabileceği tespit edilmeli, üniversitenin 
yazılım projelerinin temin/tedariki ve yürütülmesine ilişkin 
prosedürleri araştırılmalı, halihazırda üniversitede 
kullanılmakta olan altyapı ve sistemler entegrasyon 
açısından göz önünde bulundurulmalıdır. Tercih edilen 
İTP’nin  yüksek öğretim kurumundaki diğer sistemlerle 
özellikle zaman ve mesafe gözetmeden öğrenciler ve 
öğretim elemanları için öğrenme ve öğretme ortamı 
sağlayan e-öğren platformu ile entegre olarak çalışması ; 
sürat, kolaylık, etkinlik ve devamlılık açısından öneli bir 
husustur. Nitekim Atkinson ve Yeoh (2008) yapmış 
oldukları çalışmada öğretim elemanlarının en önemli 
kaygılarının İTP’yi kullanırken harcayacakları zaman 
olduğunu tespit etmişlerdir [21]. 

4.5 Analiz ve Değerlendirme 

Çalışmada hem nicel hem de nitel veri toplama 
araçlarından faydalanılmaktadır. Bu sebeple hem nicel hem 
de nitel verilerin analizinin yapılması ve elde edilen 
bilgilerin yorumlanmasında yoğun bir şekilde 
araştırmacının entellektüel birikimini kullanması 
gerekmektedir. Analiz ve değerlendirme süreci; eleştirel 
okuma, veri ve bilgiler arasındaki bağlantıyı bulma, 
yargıları oluşturma ve dolayısıyla karmaşık araştırma 
sorunlarının çözümlerini bulabilmeyi içermektedir. 

Yapılan mevzuat araştırması; yasaların ortaya koyduğu 
zorunlulukları, intihalin tespit edilmesi durumunda 
öğrencinin, akademisyenin ve üniversitenin ne türden 
zararlar ve prestij kayıplarına uğrayabileceğinin ortaya 
koyulmasını sağlayacaktır. Mevcut durum analizi ile 
kabaca; öğrencilerin intihale ilişkin bilgisi, İTP’nın 
öğrenciler için caydırıcılık etkisinin olup olmayacağı, 
akademisyenlerin İTP’ye güveni ve programı kullanıp 
kullanmayacakları, o zamana kadar üniversitedeki 
intihal/kopya vakalarının sayısı, eğer varsa üniversitedeki 
İTP’nin ne kadar etkin kullanıldığı ve temel sorunlarına 
yönelik bilgiler temin edilebilecektir. İTP seçimi ise; eğer 

kullanılmaktaysa halihazır İTP’nin üniversite için ne kadar 
uygun olduğuna eğer kullanılmıyor ise de üniversite için en 
uygun İTP’nin seçimine yönelik olarak karar vericilere 
önemli katkı sağlayacaktır.  

4.6 Raporlama 

Çalışmanın ürünü olan rapor; sorunu, sorunun çözümü 
için gerekli ve geçerli verileri, sorunun çözümü için 
izlenecek yöntemi, elde edilen verilere ilişkin 
değerlendirmeleri ve ulaşılan sonuçları içeren yazılı bir 
belgedir. Yukarıda ifade edilen tüm çalışmalar 
tamamlandıktan sonra bir raporun hazırlanması ve İTP’ye 
neden ihtiyaç duyulduğunun öncelikle yönetim kademesine 
sunulması müteakiben de farkındalık yaratmak maksadıyla 
akademisyenlere ve öğrencilere uygun (konferans, afiş, e-
posta, web sayfası vb) araçlar ile duyurulması 
gerekmektedir.  
İTP’nin gerekliliğini ortaya koymaya yönelik bir çalışma 

olduğundan raporlama ve sunumda; çalışmanın, 
üniversitenin vizyonu ve stratejik hedefleri ile ilişkisinin 
ortya koyulması, paydaşlara katkısına vurgu yapılması ve 
maliyetine yer verilmesinin uygun hal tarzı olacağı 
değerlendirilmektedir. 

4.7 İyileştirme 

İyileştirme; çalışmaların başarılı olup olmadığını kontrol 
ederek, işlemlerin etkinliğini ve etkililiğini geliştirmek 
suretiyle en etkili çözümü tasarlama ve uygulanma 
işlemidir. İyileştirme faaliyetleri organizasyonlarda; 
mükemmellik, hatasızlık, israfı önleme, müşteri 
memnuniyeti, maddi kazanç gibi faydalar sağlamaktadır 
[29]. Bu çalışma ile öncelikle İTP’nin gerekliliği ortaya 
koyulduktan sonra belli periyodlarla çalışma tamamen veya 
kısmen gerçekleştirilebilecektir. Bu suretle, İTP 
kullanımına hala gerek olup olmadığı, gerek varsa İTP’nin 
bir başka İTP ile değiştirilip değiştirilmemesine veya 
İTP’de fonksiyonel bir güncelleme yapılıp yapılmamasına 
gerek olup olmadığı ve üniversitedeki intihal vakalarında ne 
kadar iyileşme olduğuna ilişkin kararlar verilerek 
iyileştirmeler yapılabilecektir. 

5. Sonuçlar

Üniversitede İTP’nin kullanılmasının gerekli olduğunu
ortaya koymaya yönelik bir araştırma planı belirlemeyi 
amaçlayan bu çalışma, aynı zamanda üniversitedeki intihal 
vakalarını önlemeye yönelik bir süreç iyileştirme planını da 
içinde barındırmaktadır. Bu çalışmada özellikle konuya 
ilişkin mevzut detaylı olarak incelenmiş, algı ve mevcut 
durumun tespiti maksadıyla uygulanması öngörülen anket 
ve görüşme sorularının içerikleri oluşturulmuş, halihazırda 
pazarda mevcut olan İTP’ler hakkında bilgi verilerek uygun 
İTP seçimi için kabaca kriterler belirlenmiştir. 
İntihalin tespitinin İTP’ler vasıtasıyla kolaylaşmasıyla 
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birlikte intihale ilişkin bir kısım yaptırımların da 
belirlenmeye başladığı görülmektedir. Bir kişinin 
çalışmasında intihal yapıldığının tespiti, akademik hayatta 
yükselme ve eğitim hayatında mezuniyette bir miktar 
gecikmelere ayrıca hem kişisel hem de üniversite açısından 
önemli oranda prestij kayıplarına sebep olmaktadır. 

Burada belirlenen araştırma planına uygun olarak 
üniversitede uygulamanın yapılması birinci öncelikli 
gelecek hedefidir. Akabinde düzenli aralıklarla (1-2 yılda 
bir) değerlendirmelerin yapılarak sistemin iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar planlanmaktadır. 

Türkiye’deki ve/veya dünyadaki üniversitelerde 
İTP’lerin ne kadar etkin ve efektif olarak kullanıldığına 
ilişkin yapılacak analitik bir çalışmanın literatüre önemli 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Rasyonel bir yöntemle üniversite için en uygun İTP 
seçimine ilişkin çalışma(lar) literatürdeki eksikliklere 
önemli katkılar sağlayacaktır. 
İTP’nin e-öğrenme platformu ile entegre çalışmasının 

gerekliliği, tespit edilen İTP’nin üniversitedeki e-öğrenme 
platformu ile nasıl entegre edilebileceği çalışma 
yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilen diğer 
hususlardır. 
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Özet 
Araştırma 2016-2017 yıllarında Denizli ilinde ticari bir nar bahçesinde potansiyel olarak bitki verimini ve 

gelişmesini artırabilme özelliğine sahip Pseudomonas syringae pv.syringae HV 5 ve Micrococcusluteus GC- subgroup 
B MFDV3, bakteri ırklarının bitki gelişimi, verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür. Bakteri uygulamalarının sürgün uzunluğu, sürgün çapı, meyve eni, meyve boyu, meyve suyunda 
SÇKM, pH ve asitlik ve ağaç başına verim üzerine etkileri istatistiki olarak önemsiz; meyve ağırlığı, meyve hacmi 
ve meyve suyunda C vitamini üzerine etkileri ise önemli bulunmuştur. HV5 ve MFDV3 bakterilerinin birlikte 
kullanımı sonucu meyve ağırlığı, hacmi ve meyve suyunda C vitamini miktarı kontrole göre artmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre kullanılan bakteri ırkları narda sadece meyve iriliği ve C vitamini üzerine olumlu etki yaptığından 
konu hakkında farklı uygulama şekilleri ve dozlarının denenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.	

Anahtar Kelimeler: Nar, Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakteri, Bitki Gelişimi, Verim, Meyve Özellikleri 

Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Growth, Yield and Fruit Quality 
of Pomegranate 

Abstract 

This study were carried out in a commercial pomegranate garden in Denizli, in 2016-2017 in order to determine the 
effects of Pseudomonas syringae pv.syringae HV 5 and Micrococcusluteus GC- subgroup B MFDV3 bacterial strains, 
which are potentially capable of improving plant yield and development, on plant growth, yield and quality. The effects 
of bacterial application on shoot length, shoot diameter, fruit width, fruit size, fruit juice content, pH, acidity and yield 
per tree were statistically insignificant but the effects on fruit weight, fruit volume and fruit juice C vitamins were found 
to be significant. Concomitant use of HV5 and MFDV3 bacteria resulted in increased fruit weight, volume, and amount 
of vitamin C in fruit juice compared to control. According to the results of the research, it was concluded that the bacterial 
strains used had a positive effect on fruit juice and vitamin C only, so that different application forms and doses should 
be tested. 

Keywords:  Pomegranade, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Plant Growth, Yield, Fruit Characteristics 

1. Giriş

Türkiye dünyada birçok meyve türünün bir arada
yetişebildiği nadir ülkelerdendir. Halen ülkemiz bazı 
meyve türlerinin dünyada en fazla üretiminin yapıldığı bir 
merkez olması yanında, birçok meyve türünün de önemli 
üreticileri arasındadır. Ülkemiz birçok bitki türünün 
olduğu gibi narın da yetiştiriciliği için uygun bir ekolojiye 
sahiptir. Dünya nar yetiştiriciliğinde Hindistan, İran ve 
Türkiye ilk üç sırada yer almaktadır. Dünya nar üretimi 
yaklaşık 3 milyon ton olup, nar üretiminde Hindistan, İran 
ve Türkiye ilk üç sırada yer almaktadır. Ülkemizde nar 

üretimi son yıllarda çok hızlı artış göstermiştir. 2002 
yılında 60.000 ton olan üretimimiz 2016 yılında 465.000 
tona ulaşmıştır [1]. 

Tarımın en önemli geçim kaynaklarından olduğu 
ülkemizde yüz binlerce çiftçi ailesi geçimini 
meyvecilikten sağlamaktadır. Ancak, ülkemizde meyve 
üretim alanlarında birim alana veya ağaç başına verim 
istenen düzeyde değildir. Verim düşüklüğü hem 
meyvecilikten geçimini sağlayan insanları, hem de 
dolayısıyla ülke ekonomisini etkilemektedir.  
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Ülkemizin önemli bir bölümünde meyvecilik yapılan 
alanlarda kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı oldukça 
sınırlıdır. Organik üretimde biyogübre (mikrobiyal gübre) 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla kullanılan 
biyoajanların büyük bir çoğunluğu bitkilerin toprak altında 
kök bölgesinde yaşamaktadır. Bu sebeple bu 
mikroorganizmalar genellikle tek yıllık bitkilerde 
kullanılmakta ve tohumlar mikroorganizmalarla 
kodlandıktan sonra ekilmektedir. Bitkilerin toprak altı 
kısımlarında yaşayabilen mikroorganizmaların çok yıllık 
meyve türlerindeki etkisinin belirlenmesi ve pratiğe 
aktarılabilecek formülasyonların tespit edilmesi modern 
ve organik meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi açısından 
çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı 
potansiyel olarak bitki verimini ve gelişmesini artırabilme 
özelliğine sahip bazı biyolojik ajanların (Pseudomonas 
syringae pv.syringae HV5 ve Micrococcusluteus GC- 
subgroup B MFDV3) nar verimi ve kalitesi üzerine 
etkilerini belirlemektir. 

Ülkemiz meyve yetiştiriciliğinin en önemli 
problemlerinden biri ağaç başına verimin düşüklüğüdür. 
Verimi artırmanın en önemli yolu da kültürel tedbirlerin 
gerektiği şekilde uygulanmasıdır. Bitkilerde verimi 
artırmada en çok kullanılan maddeler organik ve suni 
gübrelerdir. Bunlardan özellikle suni gübrelerin kullanımı 
hızla artmaktadır. Ancak bu gübrelerin kullanımı ile ilgili 
çeşitli problemler de ortaya çıkmakta, bu nedenle çeşitli 
organik maddelerin gübre şeklinde uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu maddelerden biri de 
biyolojik ajanlardır. Bu mikroorganizmaların bitki sağlığı 
ve verimleri üzerindeki önemleri son yıllarda yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir.  

De Silva ve ark. [2], yaban mersininde bitki 
büyümesini teşvik eden Pseudomonas fluorescens (Pf5, 
PRA25, 105, 101), Bacillus pumilus (T4), Pseudomonas 
corrugata (114) ve fungal izolatlar olan Gliocladium 
virens (G1-21) ve Trichoderma harzianum (T22)’in 
yaprak alanı ve gövde çapını artırdığını belirlemiştir.  

Sudhakar ve ark. [3], Hindistan’da azot fiske eden 
Azotobacter, Azospirillum ve Beijerinckia bakterilerinin 
tek başına ve kombinasyonları şeklinde dut bitkisinde 
yaprak alanını ve kalitesini artırdığını belirlemişlerdir.  

Eşitken ve ark. [4], Bacillus sp. OSU 142 bakteri 
ırkının yaprak ve çiçekten uygulamasının kayısıda verimi 
%30-90 arasında artırdığını ve uygulama yapılan 
ağaçlardaki yapraklarda N, P, K, Ca ve Mg içeriklerinin 
kontrole göre arttığını tespit etmişlerdir.  

0900 Ziraat kiraz çeşidinde Pseudomonas BA–8 ve 
Bacillus OSU–142 bakterilerinin bitki büyümesi, verim, 
gövde kesit alanı, sürgün uzunluğu ve meyve ağırlığını 
önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir [5]. 

MM-106 anacı üzerine aşılı Starking Delicious,
Granny Smith, Starkrimson Delicious, Starkspur Golden 
Delicious ve Golden Delicious elma çeşitlerinde A-18, 

OSU-142, OSU-7 ve BA-8 bakteri uygulamaları sonucu 
meyvelerin özgül ağırlığının, SÇKM, toplam ve indirgen 
şeker, C vitamini, titre edilebilir asitlik ve pH oranının 
azaldığı; ağaç başına verimin arttığı tespit edilmiştir [6]. 

Karaman’da yapılan bir çalışmada Pseudomonas BA–
8 ve Bacillus OSU–142 bakteri ırklarının Starkrimson ve 
Granny Smith elma çeşitlerinde; gövde kesit alanı, verim, 
yıllık sürgün uzunluğu ve çapı, meyve ağırlığı ve yaprak 
alanının kontrole göre arttığı, ayrıca uygulamaların 
yapraklarda N, P, K, Ca, Fe, Mn ve Zn içeriğini de artırdığı 
tespit edilmiştir [7]. 

Karlıdağ ve ark. [8], Malatya’da yürüttükleri bir 
çalışmada, kökten inoküle edilen Bacillus M3, Bacillus 
OSU-142 ve Microbacterium FS01 bakterilerinin Granny 
Smith elma çeşidinde verim, meyve ağırlığı, sürgün 
uzunlu ve çapını artırdığını belirlemişlerdir. 

Pırlak ve Köse [9], Pseudomonas BA-8, Bacillus OSU-
142 ve Bacillus M3 bakteri ırklarının Selva ve Sweet 
Charlie çilek çeşitlerinde fide kalitesi ve verimi üzerindeki 
etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmada 
uygulamaların bitki başına fide sayısı, yaprak alanı ve 
kullanılabilir fide oranını önemli ölçüde artırdığını tespit 
etmişlerdir. 

Eşitken ve ark. [10] tarafından yapılan bir çalışmada, 
bitki büyümesini düzenleyici bakterilerin organik şartlar 
altında yetişen Fern çilek çeşidinde verim, bitki gelişimi 
ve yaprak P ve Zn içeriğini artırdığı tespit edilmiştir. 

Karakurt ve Aslantaş [11] bitki büyümesini 
düzenleyici 4 bakteri ırkının (Agrobacterium rubi A-18, 
Bacillus subtilis OSU-142, Burkholderia gladioli OSU-7 
ve Pseudomonas putida BA-8) MM-106 anacı üzerine 
aşılı Starking Delicious, Granny Smith, Starkrimson 
Delicious, Starkspur Golden Delicious ve Golden 
Delicious elma çeşitlerinde yaprak sayısı ve alanını, yıllık 
sürgün sayısı ve çapını artırdığı ancak yıllık sürgün 
uzunluğunu azalttığını belirlemişlerdir.   

Ülkemizin önemli bir bölümünde meyvecilik yapılan 
alanlarda kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı oldukça 
sınırlıdır. Bu alanlar organik tarıma geçiş bakımından 
öncelikli alanlardır. Organik üretimde biyogübre 
(mikrobiyal gübre) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu 
amaçla kullanılan biyoajanların büyük bir çoğunluğu 
bitkilerin kök bölgesinde yaşamaktadır. Bu sebeple bu 
mikroorganizmalar genellikle tek yıllık bitkilerde 
kullanılmakta ve tohumlar mikroorganizmalarla 
kodlandıktan sonra ekilmektedir. Bitkilerin toprak altı 
kısımlarında yaşayabilen mikroorganizmaların çok yıllık 
meyve türlerindeki etkisinin belirlenmesi ve pratiğe 
aktarılabilecek formülasyonların tespit edilmesi modern 
ve organik meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi açısından 
çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı 
potansiyel olarak bitki verimini ve gelişmesini artırabilme 
özelliğine sahip bir biyolojik ajanın narda bitki gelişimi, 
verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir. 
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2. Materyal ve Metot 

Araştırma 2016-2017 yıllarında Denizli iline bağlı 
Irlıganlı mahallesinde yürütülmüştür. Bitki materyali 
olarak Hicaz nar çeşidine ait 6 yaşında tam verim çağında 
bitkiler kullanılmıştır. 
 
Hicaznar: Geççi mayhoş narlar arasında en küçük 
meyvelere sahip olan çeşittir. Verimliliği çok yüksektir. 
Meyve ağırlığı ortalama 350 g, meyve eni ortalama 91 
mm'dir. Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerine % 95 
kırmızıdır. Daneler koyu kırmızı renkte ve 100 dane 
ağırlığı ortalama 26.1g'dır. Ekşiye yakın mayhoş tada 
sahiptir. Çekirdekleri serttir. Akdeniz Bölgesinin sahil ve 
geçit yörelerinde iyi yetişmektedir [12]. 

Araştırmada 2 farklı biyoajanın ayrı ayrı ve kombine 
etkileri incelenmiştir. Kullanılan biyoajanların özellikleri 
aşağıda verilmiştir.  
Pseudomonas syringae pv. syringae HV5, Iğdır’da 
volkanik topraktan izole edilmiştir. Bakterinin tanısı MIDI 
sistem ile yapılmıştır. Tanı Sim İndeksi % 38’dir ve gram 
negatif bir straindir. Fosfat çözme ve azot fikse etme 
özelliği kuvvetli pozitiftir. 
Micrococcus luteus GC- subgroup B MFDV3, Iğdır 
Aralık ilçesi tuzlu topraklardan izole edilmiştir. Bakterinin 
tanısı MIDI sistem ile yapılmıştır. Tanı Sim İndeksi %84 
ve gram pozitif bir bakteridir. Besi ortamında % 7.5 NaCl 
de yaşabilen bir straindir. 
 

Kullanılan bakteriler Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden temin edilmiştir. Bakteri ırkları Nutrient 
Agar üzerine ekilerek ve 24 saat 30oC’de bekletilmiştir. Bu 
süre sonunda gelişmesini tamamlayan bakteri 
kültürlerinden 0,1 M fosfat tamponu içinde süspansiyon 
hazırlanmıştır. Bakteri konsantrasyonu 109 CFU/ml olarak 
ayarlandıktan sonra bakteri süspansiyonları ve kontrol 
uygulaması (Saf Su) ağaçların taç iz düşümüne 2 ay arayla 
3 kez uygulanmıştır [5].  

Uygulamalar tesadüf parselleri deneme desenine göre 
3 tekerrürlü olarak planlanmış ve her tekerrürde 5 ağaç 
kullanılmıştır. 
 
Uygulamalar  
1. Kontrol 
2. HV5 
3. MFDV3 
4. HV5 + MFDV3 

Çalışmada bitki gelişimi, verim ve meyve kalite 
özellikleri aşağıdaki şekilde incelenmiştir.   

Meyve ağırlığı (g): Her ağaçtan hasat edilen olgun 
meyvelerden tesadüfen seçilen 10’ar adet meyvenin 
ortalama ağırlığı 0,01 hassasiyete sahip terazide tartılarak 
bulunmuştur. 

Meyve hacmi (cm3): Her ağaçtan tesadüfen seçilen 10 
meyvenin hacmi taşan suyun hacmi esas alınarak 
hesaplanmıştır [6]. 

Meyve eni ve boyu (mm): En ve boy ölçümleri 
meyvenin ekvator bölgesindeki en geniş kısmında, her 
ağaçtan tesadüfen seçilen 10 meyvede yapılmıştır [13]. 

Meyve Kabuk Elastikiyeti (Newton): Meyvelerin 
elastikiyetleri Shoremeter ile ölçülmüştür. Ölçümde 5 

mm’lik (0.2cm2) prob kullanılmıştır. ‘Shoremeter’, 
ölçümlerde 1-100 shore arasında değer vermekte olup 1 
Shore = 0,1 Newton’a karşılık gelmektedir [14]. 

Sürgün uzunluğu ve çapı (mm): Her ağaçtan 10’ar adet 
yıllık sürgünün uzunluğu ve çapı dijital kumpas ile mm 
cinsinden ölçülmüştür. 

Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM): Her 
uygulamadan seçilen meyvelerin meyve suyundan el 
refraktometresi ile % olarak tespit edilmiştir [15]. 

Titre edilebilir asitlik (%): Meyve suyu örneği 0,1 
N’lik NaOH ile titre edilerek malik asit miktarı 
hesaplanmıştır [15]. 

C vitamini (mg/100g): Örneklerdeki askorbik asit 
içeriği spektrofotometrik diklorofenol indofenol 
yöntemiyle belirlenmiştir [16]. 

pH: Meyve suyu pH’sı pH metre ile belirlenmiştir.  
Verim (kg/ağaç): Hasat zamanında her bir ağaçtan 

toplanan meyveler tartılarak ağaç başına verim 
hesaplanmıştır. 

 
 

2. Sonuçlar ve Tartışma 

Bakteri uygulamalarının etkilerine ait sonuçlar Tablo 1 
ve Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre uygulamaların sürgün 
uzunluğu, sürgün çapı, meyve eni, meyve boyu, meyve 
suyunda SÇKM, pH ve asitlik ve ağaç başına verim 
üzerine etkileri istatistiki olarak önemsiz; meyve ağırlığı 
ve meyve suyunda C vitamini üzerine etkileri ise önemli 
bulunmuştur. Pseudomonas syringae pv.syringae HV 5 ve 
Micrococcus luteus GC- subgroup B MFDV3 bakteri 
uygulamaları meyve ağırlığını kontrole göre azaltırken, bu 
bakterilerin birlikte uygulanmaları sonucu meyve 
ağırlığında artış meydana gelmiştir. Bakterilerin meyve 
ağırlığını artırma etkisi azot fikse etme ve fosfat çözme 
özelliklerine bağlanabilir. Bitki büyümesini artırıcı 
rizobakterilerin pekçok bitki türünde meyve ağırlığını 
artırdığını gösterir çalışma mevcuttur. Nitekim 0900 Ziraat 
kiraz çeşidinde Pseudomonas BA–8 ve Bacillus OSU–142 
bakterilerinin bitki büyümesi, verim, gövde kesit alanı, 
sürgün uzunluğu ve meyve ağırlığını önemli düzeyde 
artırdığı belirlenmiştir [5]. Karaman’da yapılan bir 
çalışmada Pseudomonas BA–8 ve Bacillus OSU–142 
bakteri ırklarının Starkrimson ve Granny Smith elma 
çeşitlerinde meyve ağırlığını artırdığı tespit edilmiştir [7]. 
Karlıdağ ve ark. [8], Malatya’da yürüttükleri bir 
çalışmada, kökten inoküle edilen Bacillus M3, Bacillus 
OSU-142 ve Microbacterium FS01 bakterilerinin Granny 
Smith elma çeşidinde meyve ağırlığını artırdığını 
belirlemişlerdir. Domates köklerine inokule edilen bitki 
büyümesini teşvik edici Bacillus subtilis BEB-13bs 
bakteri ırkının meyve ağırlığını artırdığı belirlenmiştir 
[17]. İpek ve ark., [18], 09) kireçli ortamlara uyumlu 
Alcaligenes 637Ca, Staphylococcus MFDCa-1, 
Staphylococcus MFDCa-2, Agrobacterium A18, Panteo 
FF1 ve Bacillus M3 bakteri ırklerinın Aromas çilek 
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çeşidinde ortalama meyve ağırlığını kontrole göre % 17.7 
artırdığını tespit etmişlerdir.  

 
Tablo 1. Bakteri uygulamalarının sürgün ve meyve 
özelliklerine etkileri 
 

 Sürgün 
Uzunluğu 
(cm) 

Sürgün 
Çapı 
(mm) 

Meyve 
Ağırlığı (g) 

Meyve 
Eni 
(cm) 

Meyve 
Boyu 
(cm) 

Kontrol 11.34 3.56 460.49 b 9.98 8.56 
HV5 11.63 3.59 431.47 c 9.89 8.36 
MFDV3 11.45 3.59 447.47 bc 9.95 8.49 
HV5 + 
MFDV3 

11.67 3.57 498.48 a 10.27 8.77 

A.Ö.F. Ö.D. Ö.D. 26.02 Ö.D. Ö.D. 
P<0.05    Ö.D.: Önemli Değil 
 
Tablo 2. Uygulamaların bazı meyve özellikleri ve verim 
üzerine etkileri 
 

 SÇKM 
(%) 

pH Asitlik 
(%) 

C Vitamini 
(mg/100g) 

Verim 
(kg/ağaç) 

Kontrol 16.63 3.12 5.74  0.45 b 39.27 
HV5 16.00 3.11 4.62 0.45 b 39.63 
MFDV3 15.93 3.16 4.23 0.50 a 39.48 
HV5 + 
MFDV3 

16.50 3.13 4.36 0.56 a 40.22 

A.Ö.F. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 0.10 Ö.D. 
P<0.05    Ö.D.: Önemli Değil 
 
 

Pseudomonas syringae pv.syringae HV 5 uygulaması 
sonucu meyve suyu C vitamini miktarı kontrol uygulaması 
ile aynı bulunurken, Micrococcus luteus GC- subgroup B 
MFDV3 ve bakterilerin kombinasyon halinde uygulanması 
ile C vitamini miktarı kontrole göre artmıştır (Tablo 2). 
Suda çözünen bir vitamin olan C vitamininin en önemli 
kaynağı taze meyve ve sebzeler olup, bu artış olumlu 
olarak değerlendirilebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre bakterilerin meyve ağırlığı 
ve C vitamini üzerine etkileri tek uygulamadan çok 
kombinasyon halinde uygulanmalarıyla ortaya çıkmıştır. 
Konu hakkında yapılan çalışmalarda bitki büyümesini 
artırıcı bakterilerin tek veya kombinasyon halinde 
etkilerinin incelendiği görülmektedir. Bu araştırmalarda 
genel olarak birbirinden farklı sonuçlar alınmakla birlikte 
Sudhakar ve ark. [3], Hindistan’da yaptıkları çalışmada 
dutta azot fikse eden Azotobacter, Azospirillum ve 
Beijerickia bakterilerinin tek başına ve 
kombinasyonlarının biyolojik gübre etkilerini incelemiş ve 
bakteri kombinasyonlarının yaprak alanı ve kalitesini 
artırdığını belirlemişlerdir. Benzer şekilde Arıkan [19] 
tarafından vişnede yapılan çalışmada da Bacillus mycoides 
T8 ve Bacillus subtilis OSU-142 bakteri 
kombinasyonlarının verimi artırdığı bildirilmiştir.  

Sonuç olarak Pseudomonas syringae pv.syringae HV 5 
ve Micrococcus luteus GC- subgroup B MFDV3 bakteri 
ırklarının tek başına ve kombinasyon halinde uygulamaları 
ile sadece meyve ağırlığı ve meyve suyunda C vitamini 

içeriğinde artış meydana gelmiş, incelenen diğer 
özelliklerde ise önemli bir değişiklik belirlenmemiştir. 
Buna istinaden nar bitkisinde organik üretimde 
kullanılmak üzere faklı büyümeyi teşvik edici bakteri 
ırklarının denenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.	
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Abstract 

In the hierarchical order of the society, it is seen that the Ancient Turks who placed the status of an individual in 

the centre generated a similar hierarchical order among the nature elements by granting them a spirit. In accordance 

with this perception, the Turks; who assumed that the holiest / Tengri (God) ruled over the world, had a direct influence 

upon all the activities of nomads or semi-nomads depending on the seasons and climatic features, enthralled with his 

grandness, bewildered, frightened, supposed that he was in the sky; classified the spirits of other nature elements 

significant for their lives according to their closeness, relations and the physical sizes of the nature elements (containing 

the spirit within). They also established a vertical hierarchical relation among them. In the perception of the cosmogony 

in question, uppermost was tengri. Then came the spirits which were believed to be on the high mountains, on the 

evergreen tall trees reaching into the sky, in the water vaporizing and pouring from the sky, in the fire rising into the sky 

despite burning on the ground. The Ancient Turks called all these concepts yer-sub in their perception of cosmogony 

(Esin, 2001: 77-92; İnan, 2006: 48; Mert, 2009: 66). 

The mountains are the most significant representatives of the Yer su spirits. Believed to own separate spirits, the 

mountains had an important place in the belief system of the Turks, as in the other cultures. In Turkish culture, these 

mountains, whose tops ascended to the sky and whose summits got lost among the clouds, were perceived to be talking 

or contacting God. Characterized by the Turks as pillars to the sky, the mountains were also perceived as the nearest 

path to God. While this communication was represented with an axis (such as a tree, mountain or pillar, etc.) in macro 

cosmos, it was represented as the mainmast or upper hole of the tent in the micro cosmos. In other words, each tent 

represented the home in the strict sense and the universe in the broader sense (Eliade, 1999: 297; Mert, 2009: 67). 

One of the elements of Turks’ traditional belief system carried from Asia to Anatolia is the ritual to put up an 

oboo > oba > yuba > yuva, namely a tent on the holy places, the peaks of the hills and mountains, which are called 

“ovoo” in Mongolian, “oboo” in Altaic Turkish, “ovaa” in Tuva Turkish and “oba” in Kazak Turkish and which refers 

to “visit” in Erdemli, for the spirit / owner of the aforementioned places. 

Connotated as “stack, mass, pile, heap; rubble, graves or cairns particularly where religious ceremonies were 

held; mound; landmark” (Lessing, 2003: 936), ovoo / oboo is one of the important concepts of Turkish and Mongolian 

traditional belief systems.  

In this study, titled as “The Ovoos / Oboos from Siberia and Mongolia to Erdemli”, within the scope of 

traditional Turkish and Mongolian belief systems, information about the religious practices around the ovoos / oboos 

from Siberia and Mongolia to Anatolia is to be given.  

Keywords: Ovoo, Oboo, Traditional Turkish Belief System, Erdemli. 
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Özet 
Toplumdaki hiyerarşik düzende bireyin konumunu esas alan eski Türklerin, tabiat unsurlarına da birer ruh 

vererek onlar arasında da benzeri bir hiyerarşik düzen oluşturdukları görülmektedir. Bu algılama biçimine göre en 

büyüğün / tengrinin, dünyaya hâkim olan, mevsimlere ve iklimsel özelliklere bağlı olarak göçebe ya da yarı göçebe 

halkların bütün faaliyetlerini direkt etkileyen, azametiyle büyüleyen, şaşırtan, korkutan gökyüzünde olduğunu varsayan 

Türkler, kendi yaşamları için önem arz eden diğer tabiat unsurlarına ait ruhları, en büyükle / tengriyle yakınlık 

derecelerine, ilişkilerine ve (ruhun bulunduğu) tabiat ögelerinin fiziki büyüklüklerine göre sınıflandırmışlar; bunlar 

arasında dikey bir hiyerarşik ilişki kurmuşlardır. Söz konusu kozmogoni anlayışında en üstte tengri, ardından da yüksek 

dağlarda, göğe doğru yükselen ve daima yeşil kalabilen ağaçlarda, buhar olarak gökyüzüne yükselen ve su olarak 

(gökyüzünden) yağan sularda, yerde yanmasına rağmen gökyüzüne doğru yükselen ateşte var olduğuna inanılan ruhlar 

hiyerarşik düzen içindeki yerini almışlardır. Eski Türkler, kozmogoni algılamalarında bu kavramların hepsine birden 

yer-sub adını vermişlerdir (Esin, 2001: 77-92; İnan, 2006: 48; Mert, 2009: 66).  

Yer su ruhlarının en önemli temsilcilerinden biri dağlardır. Her birinin ayrı ayrı ruhları olduğuna inanılan dağlar, 

diğer kültürlerde olduğu gibi Türklerin de inanç sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Türk kültüründe, zirveleri 

gökleri deler gibi yükselen, başları bulutlar içinde kaybolan bu dağlar, sanki Tanrı ile konuşur ve ilgi kurar gibi 

algılanmışlardır. Türkler tarafından göğün direği olarak nitelenen dağlar, aynı zamanda Tanrı’ya giden en yakın yol 

olarak da görülmüştür. Makrokozmos düzeyinde bu iletişim bir eksenle (ağaç, dağ, direk vb.) mikrokozmosta ise çadırın 

orta direği ya da çadırın üst deliği ile temsil edilir. Yani her çadır, dar manada yaşanılan evi, geniş manada evreni 

sembolize eder (Eliade, 1999: 297; Mert, 2009: 67).  

Türklerin Asya’dan Anadolu’ya taşıdığı geleneksel inanç sistemlerine ait ögelerden biri de Moğolca’da oboo, 

Altay Türkçesinde oboo, Tuva Türkçesinde ovaa, Kazak Türkçesinde oba sözcükleriyle işaretlenen ve Erdemli’de 

“ziyaret” kavram işaretiyle karşılanan dağların, tepelerin zirvelerine, kutsal alanlara söz konusu yerlerin ruhu / iyesi için 

oboo > oba >yuba > yuva, çadır yapma ritüelidir.  

Moğolcada “yığın, top, küme, öbek; taş yığını, bilhassa çevresinde dinî törenler düzenlenen mezar veya kurgan; 

tümsek; sınır işareti” (Lessing, 2003: 936) anlamlarına gelen ovoo / oboo, geleneksel Türk ve Moğol inanç sistemlerinin 

önemli kavramlarından biridir. 

“Sibirya ve Moğolistan’dan Erdemli’ye Ovoolar / Oboolar” başlıklı bu çalışmada geleneksel Türk ve Moğol 

inanç sistemleri çerçevesinde Sibirya’dan ve Moğolistan’dan Anadolu’ya oboolar ve oboolar çevresinde oluşan dinî 

uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ovoo, Oboo, Geleneksel Türk İnaç Sistemi, Erdemli 

 
1. Giriş: Geleneksel Türk İnanç Sistemi 

İçinde Yer Alan Tabiat Güçleri 

Toplumdaki hiyerarşik düzende bireyin konumunu 

esas alan eski Türklerin, tabiat unsurlarına da birer ruh 

vererek onlar arasında da benzeri bir hiyerarşik düzen 

oluşturdukları görülmektedir. Bu algılama biçimine göre 

en büyüğün / tengrinin, dünyaya hâkim olan, mevsimlere 

ve iklimsel özelliklere bağlı olarak göçebe ya da yarı 

göçebe halkların bütün faaliyetlerini direkt etkileyen, 

azametiyle büyüleyen, şaşırtan, korkutan gökyüzünde 

olduğunu varsayan Türkler, kendi yaşamları için önem 

arz eden diğer tabiat unsurlarına ait ruhları, en büyükle / 

tengriyle yakınlık derecelerine, ilişkilerine ve (ruhun 

bulunduğu) tabiat ögelerinin fiziki büyüklüklerine göre 

sınıflandırmışlar; bunlar arasında dikey bir hiyerarşik 

ilişki kurmuşlardır. Söz konusu kozmogoni anlayışında 

en üstte tengri (tang+ra: tanda / gökte olan, Tanrı), 

ardından da yüksek dağlarda, göğe doğru yükselen ve 

daima yeşil kalabilen ağaçlarda, buhar olarak gökyüzüne 

yükselen ve su olarak (gökyüzünden) yağan sularda, 

yerde yanmasına rağmen gökyüzüne doğru yükselen 

ateşte var olduğuna inanılan ruhlar hiyerarşik düzen 
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içindeki yerini almışlardır. Eski Türkler, kozmogoni 

algılamalarında bu kavramların hepsine birden yer-sub 

adını vermişlerdir (Esin, 2001: 77-92; İnan, 2006: 48; 

Mert, 2009: 66).  

(e)çüm(i)z : (a)pam(ı)z : †u†m(ı)ş : 

yir §u∫ : id(i)s(i)z : ∫o¬m(a)zuΩ : tiy(i)n : 

(a)z ∫o∂(u)Ω(u)π : it(i)p : ¥(a)®[a†ıp]…: 

Atalarımızın, dedelerimizin zaptettiği yurt 
sahipsiz kalmasın diye Az halkını düzene 
sokup, örgütleyerek…KT D19  

kögm(e)n : yir §u∫ : id(i)s(i)z : 

…(a)¬m(a)zuΩ tiy(i)n : (a)z …ı®…(ı)z : 

∫o∂(u)Ω(u)π : [itip] ¥(a)®(a)†[ıp 

keltimiz]…: Kögmen ülkesi sahipsiz 
kalmasın diye Az (ve) Kırgız halklarını 
örgütleyip geldik. KT D 20 
Yukarıdaki ifadelerden ve “ıduk Ötüken”, “Tamag 

ıduk baş” gibi örneklerden hareketle yaşanılan yer, dağ, 

orman, ırmak vb. ile ilgili yer su inançlarının Türklerde 

zaman içinde gelişerek “vatan kültü”nü oluşturduğu 

anlaşılmaktadır (İnan, 2006: 48). 

Yer su ruhlarının en önemli temsilcilerinden biri 
dağlardır. Her birinin ayrı ayrı ruhları olduğuna inanılan 
dağlar, diğer kültürlerde olduğu gibi Türklerin de inanç 
sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Türk kültüründe, 
zirveleri gökleri deler gibi yükselen, başları bulutlar 
içinde kaybolan bu dağlar, sanki Tanrı ile konuşur ve ilgi 
kurar gibi algılanmışlardır. Türkler tarafından göğün 
direği olarak nitelenen dağlar, aynı zamanda Tanrı’ya 
giden en yakın yol olarak da görülmüştür. Makrokozmos 
düzeyinde bu iletişim bir eksenle (ağaç, dağ, direk vb.) 
mikrokozmosta ise çadırın orta direği ya da çadırın üst 
deliği ile temsil edilir. Yani her çadır, dar manada 
yaşanılan evi, geniş manada evreni sembolize eder 
(Eliade, 1999: 297; Mert, 2009: 67). Geleneksel Türk ve 
Moğol inanç sistemlerinde doğada var olduğuna inanılan 
ruhlara saygının en yaygın uygulamalarından biri 
dağların, tepelerin, nehirlerin, göllerin… sahibi kabul 
edilen ruha bir yuva / ev yani oboo kurulmasıdır. 

	
Tepesinde oboo bulunan ve eski Türk inanç sisteminde kutsal sayılan dağlardan Gurvan Mandal / Üç Küre Dağları 

(Moğolistan) (Foto: C. Alyılmaz)

Geleneksel Türk inanç sistemi içinde Türk kültür 

coğrafyasındaki dağlarının çoğu Türkçe ve Moğolca 

mukaddes, mübarek, büyük ata ve büyük hakan 

anlamlarına gelen Han Teñri, Bayan Uul, Buztağ Ata, 

Iduk Art, Kayra Kaan, Erdene Uul, Kuttağ, Nurata, Tanrı 

Dağları, Ulu Dağ… gibi adlar taşımaktadır. Zira 

Göktürkler ve Uygurlar, aynı inanç sistemi çerçevesinde 

Iduk Ötüken, Iduk Baş, Tamag Iduk gibi dağları takdis 

ederek hepsine “ıduk yer su” demişlerdir (İnan, 1998: 

252-259; Mert, 2009: 67): 

†(a)m(a)π ı∂u}q : ∫(a)∞∂a : 

sün{g(ü)şd(ü)m(i)z: (Karluklarla) Tamag 

kutsal tepede savaştık. KT K1 
ı∂u}q ötü}k(e)n : y(e)r [∫o∂uΩ 

∫a®∂ıΩ]: Kutsal Ötüken [halkı (yerini 

yurdunu bırakıp) gittin].KT D23 
…(a)π(a)Ω : (a)†(a)Ω(ı)p : 

…(a)†uΩ (a)†(a)Ω(ı)p : ötü}k(e)n : 

o®†u§ın{{ta (a)§ ön{g(ü)z : ∫(a)∞ 

…(a)Ω ı∂u}q : ∫(a)∞ k(i)d(i)nin : örgin : 
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∫un{{ta : (e)ti[t]d(i)m: Kağan atanıp, 

hatun atanıp  Ötüken ortasında, As Öngüz 

Başı’nın, Kan Iduk Başı’nın batısında, 
hükümdarlık otağını burada kurdurdum. Ta 
G6 
Günümüzde geleneksel Türk dinini yaşayan 

boyların ve oymakların her birinin özel, kutsal dağları 

vardır. Cuveyni tarafından tespit edilen bir Uygur 

efsanesine göre Uygurların saadet ve bolluk sağlayan 

Kuttag adlı bir dağı vardır. Çinliler bu dağı götürdükten 

sonra Uygurlar perişan olurlar (İnan, 1998: 252-259). 

Dede Korkut’ta da Oğuzlar dağlarla konuşur, dağlara dua 

eder, beddua eder, yıkılmalarından korkar, esenlik diler, 

geçit vermelerini ister, şifa dilenir, yemin eder, selam 

ederler…(Ögel, 2006: 441; Mert, 2009: 68). 

A. İnan, geleneksel Türk diniyle ilgili bilgiler verirken 
insanı azametiyle şaşırtan dağların, geniş sahrada ayrı bir 
manzara teşkil eden tepelerin, gürültü ile akan nehir ve 
çayların, nimet menbaı olan otlak ve çayırların sayısız 
“idi/ilah”larla dolu olduğunu, Altay Türklerinin bunların 
bazılarına şükran beyan etmek ve bazılarının şerrinden 
kurtulmak için dua okuduklarını belirtir. Çingiz Kağan da 
Tanrı’ya şükür ve dua etmek için Burhan Haldun Dağı’na 
çıkar ve güneşe doğru üç kez diz vurarak selam verirdi 
(İnan, 1998: 389-396; Mert, 2009: 68). 

 

 
Her yıl 25 Şubatta Tsagaan Sar’ın Birinci gününde Bayan Zürh Dağı’nın tepesinde düzenlenen Güneş’i selamlama / 

Güneş’e saygı töreninden bir görüntü 

Eski Türk inanç sistemini günümüzde en iyi 

yaşatanlardan Altay Türklerine göre dağ ruhları 

tamamıyla bağımsız bir zümredir… Bu ruhlar insana 

iyilik yapar, refah ve mutluk bahşederler; saygısızlığa 

karşı da ceza verir ve hastalık gönderirler. Hayvanların 

çoğalması, sağlık, umumî emniyet ve kötü ruhların 

uzaklaşması… bu ruhlar tarafından verilen nimetlerdir… 

Her dağ ruhu ancak kendisine ait bölgeye hâkimdir; diğer 

belgelerde bulunan ruhlarla herhangi bir ilişkisi yoktur. 

Altaylı her kabile o veya bu dağı, ırmağı, kaya ve gölü 

kendi soyunun hâmisi olarak algılar; ona tapar… 

Altaylılar dağ ruhlarına kanlı kurbanlar verirler, saçı 

olarak bulgur karıştırılmış süt serperler (Anohin, 1998: 

317-330; Mert, 2009: 69).  
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V. L. Priklonski’nin verdiği bilgilere göre de 

kamlığa yeni kabul edilen kam adayının töreni bir dağ 

tepesinde ihtiyar bir kamın yönetiminde yapılır ve ihtiyar 

kamın kam adayına tekrar ettirdiği yemine ait sözlerde 

“… yüksek dağ tepelerinde bulunan ruhlara saygı 

göstereceğime, onlara canla başla hizmet edeceğime söz 

veriyorum…” (İnan, 1998: 317-330) ifadesi yer alır. Bu 

ifadelerden de anlaşıldığı gibi, bir kısmında Türk 

boylarına ait damgalar, Köktürk harfli yazıtlar tespit 

ettiğimiz dağlar ve onların uzantısı olan tepeler, eski 

çağlardan günümüze Türklerdeki tabiat kültünün en 

önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır (Mert, 2009: 

69). Benzer ifadelerle ve uygulamalarla Moğollar 

arasında da karşılaşmak mümkündür. Zira Tev Tenger’de 

aşağıdaki fotoğrafta yer verilen ovoo da kam adaylarının 

kamlığa geçiş törenlerinin yapıldığı ovoolardandır. 

 
Tev Tenger’de üzerinde Böögiín Andgaí / Kam Yemini bulunan bir oboo 

 
2. Geleneksel Türk İnanç Sisteminde Oboolar 

/ Oboolar 

İnsanlar hangi inanç sistemine mensup olurlarsa 

olsunlar tarihin her döneminde Tanrı’ya ulaşmak, 

Tanrı’yla ilişki kurmak, dua etmek, yakarmak… amacıyla 

belirli mekânları kendilerine vasıta kılmışlar ve bu 

alanları da kutsal saymışlardır. Eski Türk inanç sistemine 

göre Tanrı’ya yakın olarak kabul edilen bu yerler aynı 

zamanda Türkler tarafından mezar alanı olarak da 

kullanılmıştır.1 Yani kutsal olarak algılanan bu alanlar, 

yaşanan dünya ile ruhanî dünya arasında bir geçiş bölgesi 

olarak kabul edilmiş ve bu dünyadan ziyade diğer 

dünyayı temsil eden mekânlar olmuştur. Bu dünyada öbür 

dünyayı hatırlatan / çağrıştıran, Tanrı’ya ulaşmada vasıta 

olarak kullanılan bu alanlarda yılın belirli dönemlerinde 

Tanrı’ya bağlılık ve Tanrı’ya ulaşmış (ölmüş) ataların 

																																																													
1 Moğolistan’da görüştüğümüz kam / böö ya da bunların 
hocalarının verdiği bilgiye göre kamlar hâlâ dağ tepelerine 
defnedilmekte; eşyaları da kutsal ağaçlara ya da oboolara 
takılmaktadır. 
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ruhları için kurbanlar kesilmiş, birtakım dinî faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir (Mert, 2009: 68).  

Türklerin Asya’dan Anadolu’ya taşıdığı geleneksel 

inanç sistemlerine ait ögelerden biri de Moğolca’da ovoo, 

Altay Türkçesinde oboo, Tuva Türkçesinde ovaa, Kazak 

Türkçesinde oba sözcükleriyle işaretlenen ve Erdemli’de 

“ziyaret” kavram işaretiyle karşılanan dağların, tepelerin 

zirvelerine, kutsal alanlara söz konusu yerlerin ruhu / 

iyesi için oboo > oba > yuba > yuva, çadır yapma 

ritüelidir.  

Moğolcada “yığın, top, küme, öbek; taş yığını, 

bilhassa çevresinde dinî törenler düzenlenen mezar veya 

kurgan; tümsek; sınır işareti” (Lessing, 2003: 936) 

anlamlarına gelen ovoo / oboo, geleneksel Türk ve Moğol 

inanç sistemlerinin önemli kavramlarından biridir.

 

 
Hangaí Dağlarından bir oboo (Foto: M. Yakar) 

Sibirya Türklerinde ve özellikle Moğollar arasında 

genellikle dağ geçitlerinde, dağların, tepelerin üst 

kısmında ve yüksek yerlerde kayalardan, taşlardan, 

hayvan kemiklerinden, taşların çok az olduğu bölgelerde 

ise kum, toprak veya ağaç dallarıyla yapılan oboolar, var 

olduğuna inanılan ruhlarına sunulan eşyalardan 

oluşturulmuş bir tür küçük yığma tepe ve saygı alanıdır. 

Bir oboo yapma veya oboolara herhangi bir şey sunma, 

saygı gösterme yer ve gök kültüne bağlılığın teyit 

edilmesi anlamına gelir.

 

 Moğolistan’da ve Sibirya’da geleneksel inanç 

sistemine mensup kişiler ya da Budistler seyahat ederken, 

bir obooya rastladıklarında daha güvenli bir yolculuk için 

dururlar ve sonra da en az üç kez saat yönünde daire 

çizerek oboonun etrafında dönerler. Eğer araçla seyahat 

ediyorlarsa ve zamanları kısıtlıysa yine saat yönünde 

hareket ederek, korna çalarak obooyu selamlayarak 

geçerler. Genellikle, kayalardan yapılan bu yığınların 

etrafına daha sonraları kazıklardan bir çeşit çit eklendiği de 
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Töv Aímag yolunda koltuk değnekleri ve at derisi 

bırakılmış bir oboo 

olmuştur. Buralara saçı olarak para, süt ya da votka gibi 

oboonun iyesi olan ruhun hoşlanabileceği şeyler hediye 

olarak sunulur.  

 
Töv Aímag yolunda bir oboo ve etrafında saat yönünde dönen insanlar (Foto: C. Alyılmaz) 

Ovolar genellikle yaz sonunda gerçekleşecek dağ 

ve gök ruhları için düzenlenen dinî törenlerde kullanılır. 

Ziyaretçiler ovonun üzerine bir ağaç dalı ya da 

gökyüzünü sembolize eden ve hadag adı verilen mavi bir 

tür tören bezi (ipek eşarp, bez parçası vs.) bağlarlar. Daha 

sonra da oboonun ruhunun hoşlandığı koyun eti, votka, 

tereyağı gibi nesnelerle ateş yakarak ateş çevresinde dans 

ederler ve dualar okurlar (Alyılmaz, 1999: 26).

  

 
Tev Tenger’de yanında ateş yakılarak tören yapılan bir oboo 
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Oboo etrafında dans eden kam 

Moğolistan'da Sovyetler Birliği Dönemi’nde oboo 

ve uygulamaları diğer dinî ibadetlerle birlikte resmî 

olarak yasaklansa da özellikle kırsal kesimde bu 

uygulamalar devam ettirilmiştir. Günümüzde ise herhangi 

bir yasak söz konusu değildir. 

Budizm her ne kadar kendi kaide ve kurallarıyla 

Türkler ve Moğollar arasında yer etmiş olsa da bölgeye 

yerleşirken temelde eski Türk dinine ait ritüelleri 

kullanmıştır. Bir anlamda daha önce (I. Köktürk 

Kağanlığı Döneminde) yöneticiler tarafından kabul edilen 

veya sempatiyle karşılanan söz konusu dinlerin yerleşik 

ve yarı yerleşik halk kitlesi tarafından da kabul 

görmesinin temel sebeplerinden biri de burada 

yatmaktadır (Mert, 2009: 92). Bundan dolayı günümüzde 

de kendisini Budist olarak tanımlayan Moğollar, Sarı 

Uygurlar ve Tuvalılar da oboo çevresinde oluşan dinî 

ritüelleri uygulamaya devam etmektedirler. 

Geleneksel Türk ve Moğol dinlerinin önemli 

ritüellerinden biri olan ve Moğolcada yığın ya da taş 

yığını anlamlarına gelen oboo kurban edilmiş hayvanların 

kalıntılarından, özellikle kafataslarından, bölgeden 

geçenlerin ve dinî törene katılanların koyduğu taşlardan, 

herhangi bir hastalığın, ayak kırılmalarının iyileşmesinin 

ardından, Tanrıya şükretmek amacıyla obooya sunulan 

koltuk değneklerinden, eşyalardan oluşur.  
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Harhorin’de yanına büyükbaş hayvan kafatasları bırakılmış bir oboo (Foto: M. Yakar) 

Yığının merkezinin enerjinin merkezini, metafizik 

âlemi temsil ettiğine inanılır ve yukarıda da görüldüğü 

gibi obooların ortasına dik bir ağaç parçası (darsık) 

yerleştirilir. Bu ağaç parçası çadırların (obaların) direkleri 

gibi oboonun tam ortasında yer alır (Alyılmaz, 1999: 26). 

Ancak Moğolların çadırları iki ya da dört direkli iken 

Türk ve Moğol coğrafyalarındaki oboolar tıpkı Türk 

çadırları gibi tek direklidir.  

Oboo ve çevresinde oluşan ritüellerin temelinde 

insan doğa ilişkisi yer almaktadır. Doğada var olduğuna 

inanılan ruhlara saygı duymak, onları mutlu etmek 

bireylerin ruh hâlini pozitif yönde etkileyen ve ruhu 

yenileyen bir kutsamadır.  

Her oboo’nun ayrı bir ongo’su vardır ve kamlar / 

böler, udganlar oboo’da ibadet ederken önce bu ongo’ları 

çağırırlar. Oboo’nun ongo’ları Tanrıya en yakın 

noktalarda genellikle yüksek dağ tepelerinde olmaları 

dolayısıyla tüm ongo’lardan derece olarak üstündür 

(Tsancid vd., 2004: 316). 

Moğollar ve Tuvalılar genellikle yaz aylarının 

başında ve Temmuz ve Ağustos’ta kamların rehberliğinde 

oboolarda dinî törenler yaparlar. Moğol şamanlarının 

görüşüne göre, oboolar, ongod’lar ve hairhan’ların indiği, 

ziyarete geldiği ve koruduğu yerlerdir. Moğollar 

oboo’nun yanından direkt geçmezler. Mutlaka atlarından 

inerler; saat yönünde en az üç kez oboo çevresinde 

dönerler ve obooya para, hadag, yiyecek, içecek ya da 

atlarının kuyruk kıllarından kesip koyarlar ve taş eklerler 

(Tsancid vd., 2004: 316). 

Moğolistan’da zaman içerisinde diğer dinlerin de 

etkisiyle oboo ile ilgili bazı uygulamalarda ve algıda da 

değişiklikler olmuştur. Eskiden oboodaki törenler kamlar 

tarafından yönetilirken günümüzde aynı uygulamalar 

geleneksel Türk ve Moğol dinlerinin ritüellerini 

kullanarak bölgede yaygınlaşan Budizmin lamları 

tarafından da benimsenmiş ve kutsal sayılan oboo 

sahipleri / ruhları Tanrı gibi gösterilmeye başlanmıştır. 

20. yüzyılın başında Moğolistan’da aymag, sum, manastır

obooları ve halka açık oboolar vb. hiyerarşik olarak
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seviyelendirilmiş ve bunların tören kuralları, ilgili ritüel 

şekilleri belirlenmeye çalışılmıştır (Tsancid vd., 2004: 

316).  

Ziyaret sırasında dileklerinin gerçekleşmesi, 

dualarının kabul görmesi için oboonun etrafında saat 

yönünde en az üç kez dönen ziyaretçiler, obooya hitaben 

dualarını ifade ederler ve daha sonra oboonun ortasındaki 

ağaca / darsık'a mavi veya beyaz bez / kuşak (hadag) 

bağlarlar. Mavi hadag (gök kuşak) hem oboo kutsal 

olduğu için hem de onu bağlayan kişinin gök gibi ulu, 

yüce ve zengin olması arzu edildiği için bağlanır. Beyaz 

hadık (ak kuşak) ise işlerin yolunda gitmesi ve uğurlu 

olması dileğiyle bağlanır (Alyılmaz, 1999: 26). 

 

 
Tev Tenger’de dinî tören sırasında udgan oboo’ya hadag bağlarken 

Oboo ziyaretine gelenler, öncelikle taş olmak 

üzere ellerinde bulunanları, oboo için getirdiklerini [para, 

ağaç parçası, demir parçası, kesilen kurbana ait et ve 

kemik parçaları, ekmek, kurut, süt, kımız, votka vd. 

obooya sunarlar (koyarlar, saçarlar). Obooya taş 

koymanın / taş atmanın temelinde oboonun daha büyük, 

daha yüksek olması, Tanrıya daha da yaklaşması arzusu 

yatar. Darsıka süt, kımız, su vb. dökmenin serpmenin 

temelinde ise işlerin yolunda gitmesi geleceğin su, süt, 

kımız gibi saf, temiz, berrak (mutlu, huzurlu) olması, var 

olduğuna inanılan ruhu memnun etme arzusu yatar 

(Alyılmaz, 1999: 26). 
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Ulaanbaatar-Harhorin yolu üzerindeki bir obooya ziyaretçiler taş atarken 

 
Tören sırasında obooya yiyecek sunulurken 

Yılın farklı dönemlerinde bölgede yapmış 

olduğumuz araştırmalarda kamların törenin sonuna doğru 

oboolara secde ettiklerini tespit ettik. Zira gerek 

geleneksel, gerekse evrensel dinlerin pek çoğunda 

görülen ortak uygulamalardan biri secde kavramıdır. 

Dinlerde şekil itibarıyla aşağı yukarı aynı olan bu 

uygulama, eylemi yapan kişi ya da halk ile 

konuşulmadığı sürece “neden ve kime yapıldığı 

konusunda” farklı algılamalara neden olmaktadır. Bu 

durum da izlenen eylemin ardından söz konusu kişi ya da 

kişilerle eylemin nedeninin ve hedefinin 

değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı 

yaptığımız alan araştırmalarında, törenlerin ardından 

gerek kamlara, gerekse halka bu uygulamaları neden ve 

hangi amaçla yaptıklarını sorduk. Onlar da o an oboonun 

içinde var olduğuna inandıkları ruhlara saygı göstermek, 
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onları memnun etmek amacıyla secde ettiklerini ifade 

ettiler. Buradan da törenlerde yapılan “secde” figürünün, 

bu kavramlara “tapınma”nın değil de nesnenin içinde var 

olduğuna inanılan ruha “saygı”nın ifadesi olduğu 

anlaşılmaktadır.

İki kam Tev Tenger’de obooya doğru secde ederken 

İzleyici olarak katıldığımız törenlerde yapılan 

dualarda coğrafyaya göre “tengri, kök tengri, mönh 

tenger/tengri (ebedî tengri) (Moğollarda)” kavram 

işaretlerini sürekli tekrar eden kamlar (Mo. böö, udgan) 

ve halk, iyi ve kötü ruhlar bulunduğunu2; iyilere saygı 

duymak, kötülerin de kötülüklerinden korunmak amacıyla 

belirli dönemlerde belirli mekânlarda törenler 

yaptıklarını; bu törenlerde hangi ruh hangi yiyecek ya da 

içecekten (tereyağı, et, kutsal bitki tohumları, meyve, süt, 

içki … gibi) hoşlanıyor ise saçı olarak onları 

sunduklarını, secde ettiklerini, yani bu ruhları memnun 

etmeye çalıştıklarını ifade ettiler. Bu törenlere rağmen 

herhangi bir doğal afetle karşılaştıklarında ise doğal 

afetin yeterince memnun edemedikleri ruh(lar) tarafından 

2 Söz konusu ruhlarla ilgili olarak bk. YILDIZ, N. (2008). 
Sibirya Türklerinin Mitoloji ve İnançlarında Kötü Ruhlar. 
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. C 5. S 4, 84-93. 

gerçekleştirildiğine inandıklarını belirttiler (Mert, 2009: 

84). 

1.1. Anadolu’da ve Erdemli’de Oboo Kültü 

Bugün Türk kültür coğrafyasının birçok 

bölgesinde olduğu gibi, ülkemizde de oboo kültünün 

İslâmiyet’in yasaklamasına rağmen farklı şekillerde 

devam ettiği görülür. İnsanlar tarafından dağlara, tepelere 

taş yığınlarından tümsekler hâlinde (büyük oboolar 

şeklinde) yapılan ziyaretgâhlarda ve yerleşim 

merkezlerinin en seçkin yerlerine inşa olunan türbelerde, 

dua okuyup belli sözleri tekrarlayarak defalarca 

dolaşmak, buralara para vb. şeyler atmak, taşları üst üste 

yığmak, duvarlara taş yapıştırmak, ağaçlara veya baş 

taşlarına bez, mendil, tülbent bağlamak, kurban kesip 

adak adamak, dilek dilemek, evlerin bahçe kapılarına nal 
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çakmak, at başı, koç başı vb. asmak oboo kültünün devam 

eden en belirgin özelliklerindendir (Alyılmaz, 1999: 27). 

Hem İslâmiyet'te hem de Budizm'de olmayan ve 

Budist Moğollar ile Müslüman Türkler arasında da 

binlerce yıldır devam eden oboo kültü, Moğolların ve 

Türklerin eski geleneksel dinlerine dayanmaktadır. Zira 

geleneksel Türk ve Moğol dininde dağların, tepelerin 

tanrılara yakın yerler olduğu, bunların da birer ruhunun 

olduğu inancı hâkimdir. Oboolar ve oboo törenleri, 

tanrılar, yerlerin sahipleri ve ataların ruhları için yapılır 

(Alyılmaz, 1999: 27). 

Özetle denilebilir ki aslı Geleneksel dine dayanan 

oboo kültü, bugün Budist Moğollar tarafından Budizm'in; 

geleneksel dine dayanan Türkler tarafından geleneksel 

dinin; Müslüman Türkler tarafından da İslâmiyet'in bir 

gereği olarak düşünüldüğü için, farklı coğrafyalarda, 

birbirine benzer şekillerde uygulanmakta ve 

yaşatılmaktadır (Alyılmaz, 1999: 28).

 

 
Sivas Köse Dağı’ndaki Köse Süleyman Türbesi (Foto: B. Şimşek) 

 
Köse Dağı’ndaki Köse Süleyman Türbesi çevresinde yapılan oboolar (Foto: B. Şimşek) 

27 
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Gaziantep’in Şahin Bey ilçesinin Külecik köyündeki (K364850 D371848) Zor Baba Ziyareti 

 
Mersin’in Erdemli ilçesinin Karahıdırlı mahallesinde üzerinde oboolar bulunan ziyaret tepesi  

(K 364647 D341246) 
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Mersin’in Erdemli ilçesinin Karahıdırlı mahallesindeki Ziyaret Tepesi üzerindeki oboolardan birinin görüntüsü  

 
Mersin’in Erdemli ilçesinin Kösbucağı mahallesinde üzerinde oboo bulunan ziyaret tepesi  

(K 364054 D341436) 
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Mersin’in Erdemli ilçesinin Kösbucağı mahallesindeki Ziyaret Tepesi üzerindeki oboonun görüntüsü 

Oboonun yanında ziyaretçilerin yaktığı ateş kalıntısı 
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3. Sonuç 

Sonuç olarak, kendi yaşam tarzları için önem arz 

eden gök, yer / dağ / ağaç, su, ateş gibi tabiatın temel 

ögelerini kök-yer sub kavramında birleştiren Türkler, söz 

konusu kavramlara iyi ya da kötü olarak nitelenen birer 

ruh vererek hem onları kutsallaştırmışlar hem de onlardan 

(var olduğuna inandıkları ruhtan) korkmuşlardır. Yani 

aslında kutsal kabul edilen, saygı duyulan ile korkulan, 

çekinilen hep aynı kavramlar olagelmiştir (Mert, 2009: 

85).  

Asya’dan Anadolu’ya gelirken değişen din ve 

kültür şartlarına göre oboo ile ilgili algıda ve 

uygulamalarda da farklılıklar olmuştur. Özellikle Sibirya 

ve Moğolistan’da geleneksel dini sürdürenler ve Budistler 

yılın belirli dönemlerinde periyodik olarak bazı oboolarda 

hâlâ törenler yapmaktadırlar; yol güzergâhındaki 

obooların yanından geçerken de mutlaka yapılması 

gereken ritüelleri yerine getirmektedirler. Anadolu’da ise 

İslamiyet’e ve zaman içinde kültürün yeterince tekrar 

edememesine bağlı olarak birtakım farklılıklar 

oluşmuştur. Zira Anadolu’da Gaziantep’in Şahinbey 

ilçesindeki Serhan Baba Ziyaret yerinde olduğu gibi 

periyodik olarak tören yapılan oboolar son derece 

sınırlıdır. Yaptığımız araştırma ve görüşmelerde 

Anadolu’da obooların daha ziyade çocuğu olmayan 

çiftler, iflas eden iş adamları, maddi olarak daha iyi bir 

standart isteyenler ve nadir olarak da hastalık karşısında 

çaresiz kalanlar tarafından ziyaret edildiğini; Asya’da 

olduğu gibi ziyaretçilerin oboo çevresinde saat yönünde 

döndüklerini, obooya taş, bez parçası ve dileklerinin 

yazılı olduğu kağıtları bıraktıklarını, bazılarının oboo 

yanında kurban kestiğini, katılımcılara yemek verdiğini 

ve bir kısmının da namaz kıldığını, dua ettiğini tespit 

ettik. 

İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde gelişen 

geleneksel Türk inanç sistemi, insanların günlük 

gereksinimlerine cevap vermeye yönelik işlevsel 

özelliklerinden dolayı, Türk kültür coğrafyasında, 

bölgeden bölgeye yoğunluğu farklılık arz etse de evrensel 

dinleri benimsemiş Türk grupları arasında bile varlığını 

günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır (Mert, 2009: 

85). 
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Abstract 

Tarhana is a traditional product which is consumed in our country, in the winter months. In addition to being a fermented 
food, it has its own taste and flavor. Tarhana is generally prepared by mixing of yogurt, wheat flour, bread yeast 
(Saccharomyces cerevisiae), various vegetables and spices, by fermentation which is carried out, followed by drying and 
grinding. Tarhana produced by using wheat flour contains gluten. Celiac disease is a well known type of food intolerance 
specifically associated with gluten-containing foods. Therefore, it is aimed to prepared gluten free quinoa tarhana that can 
easily be consumed by Celiac patients, by using quinoa (Chenopodium quinoa) flour instead of wheat flour in traditional 
tarhana. Quinoa is also in rich dietary fiber, protein, minerals and vitamins. Gluten-free quinoa tarhana can be considered as 
an alternative to celiac disease. 

 
Keywords: Celiac disease, Gluten-free, Quinoa, Tarhana.  

 

1. Introduction 

Tarhana  is the traditional Turkish soups, made by 
fermenting cereals, and is widely consumed by people of 
all ages. It is prepared by mixing yogurt, cereal flours and 
a variety of cooked vegetables, including red and green 
peppers, onions and tomatoes; flavouring agents are also 
added, including salt, mint, paprika and various herbs. 
The mixture is then fermented for 1–7 days. Lactic acid 
bacteria and yeast are responsible for the acid formation 
during fermentation. Subsequently, this material is 
usually sun dried at a domestic level or oven dried at an 
industrial level [1, 2]. 
    Tarhana can be enriched with some legumes. Calcium, 
iron and zinc are the major contributors to nutrition [3]. 
Tarhana is a functional food because of its physiological 
and prebiotic effects resulting from the ingestion of non-
digestible carbohydrates, vitamin B, organic acids and 
free amino acids[4]. 
   The addition of 5%, 10%, 15%, 20% fish to tarhana 
increased the amount of protein and ash. It was observed 
that the tarhana has a positive effect on the nutritional 
composition and bioavailability. Especially in terms of 
the amount of amino acid in the grain by the addition of 
fish, which is a significant increase in terms of essential 
amino acids, especially lisin, leucine, isoleucine, valine, 
methionine, phenylalanine, threonine, histidine and 
arginine[4]. 
 

The fermentation activity of tarhana was investigated by 
monitoring the lactic acid bacteria (LAB) and yeast 
populations when tarhana herb (Echinophora 
sibthorpiana)  was used as additive. It can be said that 
tarhana herb prevented the decrease in the counts of LAB 
and yeast below the initial number during tarhana 
fermentation[5]. 
   The gluten-free tarhana was prepared with buckwheat 
flour (BWF), rice flour and corn starch. Control group 
tarhana was prepared with wheat flour. In the first gluten-
free formula was contained 40% BWF instead of wheat 
flour, 30% rice flour, 30% corn starch, in the second 
formula; 60% BWF, 20% rice flour and 20% corn 
starch. It was observed that the change of the BWF to 
60% increases the ash and oil content of the tarhana, but 
the brightness of the sample is adversely affected. When 
the amount of BWF was increased in the gluten-free 
tarhana formulation, K, Mg and P contents were also 
found to increase significantly.  
The results of the overall sensory analysis showed that 
utilization of barley flours with 40% BWF in tarhana 
preparation resulted in acceptable soup properties in 
terms of most of the sensory properties [6]. 
 Celiac disease is the type of allergy that occurs at the 
intestinal tract that develops against gluten protein and 
some cereal proteins. The gluten protein is the main cause 
of the underlying subfraction of gliadin. When celiac 
disease consumes gluten-containing foods, it suffers from 
the absorption of nutrients such as vitamins and minerals 
that are necessary for the body [7].  
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Recent studies have been undertaken using different 
substitutes for gluten-free foods, including starch, 
hydrocolloids, dairy products, gums and other non-gluten 
proteins to improve taste, texture, shelf life and  
acceptable [8]. 
Carob flour (CF) was used in tarhana formulation for 
nutritional enrichment of tarhana and to create a new 
field of use for carob fruit. The fruit of carob was ground 
into flour and used in tarhana formulation at the 
replacement of 3, 5 and 8% with wheat flour. Control 
tarhana was made of wheat flour without CF substitution. 
Chemical properties and color values of tarhana powder, 
and functional and sensory properties of tarhana soup 
were determined and compared with the control sample. 
CF addition into tarhana recipe increased ash content 
from 1.55 to 1.88%. Ca, K and Zn amounts of tarhana 
samples changed between 80.44–99.61 mg/100 g, 
500.23–580.93 mg/100 g and 0.99–1.20 mg/100 
g, respectively. The highest values of viscosity, foaming 
capacity, water and oil absorption capacity, and emulsion 
activity were obtained with 8% CF substitution level. All 
color parameters (L, a, b, SI and h) of tarhana decreased 
with CF addition due to natural pigmentation of CF. 
While low level (3%) of CF addition into tarhana 
formulation was liked by consumers in terms of color, 
taste and overall acceptability, the high- level additions 
decreased the all- sensory scores [9]. 
The performance of quinoa-wheat flour blends (5/95, 
10/90, 20/80, 30/70) were evaluated in breads, cakes and 
cookies. Breads baked with 5% and 10% quinoa flour 
were of good quality. The bread volume decreased and 
the hardness of the bread increased [10].  
They reported that they produced 5%, 7.5%, 10%, 15% 
and 20% substitution of quinoa flour for wheat flour.	The 
hardness of bread crumbs increased in proportion to the 
amount of quinoa flour substitution [11].  
In this study, it is aimed to produce traditional gluten-free 
tarhana with using quinoa flour develop a new tarhana 
formulation and its soup as a gluten-free final product. 
Therefore, the production of gluten-free tarhana with 
different ratios quinoa flour has a high nutritional value 
and celiac patients who can not consume gluten-
containing foods consume easily and	confidentially. 

2. Materials and Methods 
2.1 Materials  

Materals for quinoa tarhana; quinoa flour, yoghurt (SEK, 
Turkey), baker's yeast (Pakmaya, Istanbul, Turkey), dried 

mint (Destan, Istanbul, Turkey), red pepper flakes 
(Destan, Ankara, Turkey), salt, vegetables (tomatoes, 
onions, red pepper-kapia, bitter green pepper, green 
pepper, parsley) were purchased from the local markets 
in Mersin. The mixture was prepared with the tarhana 
formulation (Table 1)  then fermented for 4 days at 
30⁰ C. 

Table 1. Formulation of gluten-free tarhana with quinoa 
(Chenopodium quinoa) flour  

Raw Materials Amount (g) Ratio (%) 

Qunioa Flour 490 39,77 

Tomato 213 17,30 

Onion 193 15,70 

Yoghurt 100 8,11 

Red Pepper 96 7,80 

Bitter Green Pepper 50 4,05 

Green Pepper 35 2,84 

Salt 13 1,05 

Parsley 13 1,05 

Powdered Pepper 13 1,05 

Bread Yeast 10 0,80 

Dry Mint 6 0,48 

 
2.2. Preparation of gluten-free tarhana dough for 
fermentation 
 
Table 1 shows the formulation used in this study. The 
other ingredients in each formulation were qunioa flour, 
tomato, onion, yoghurt, green pepper, red pepper, bread 
yeast (Saccharomyces cerevisiae) and salt. After 
chopping the onions and peppers, the other ingredients 
are mixed and kneaded in a stainless steel pan. The 
resulting dough was fermented at 30°C for 4 days. At the 
end of fermentation, the dough was dried in an air- oven 
at 55°C for 3 days. Subsequently, samples of tarhana 
were ground to give a particle size of 1 mm and stored 
in glass jars at room temperature. 
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Figure 1. Production of  Gluten-Free Tarhana With 
Quinoa(Chenopodium quinoa) Flour   
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Table 2. Production Flow Chart of Quinoa Tarhana 
3. Results and Discussion 

Several recent studies have showed the successful 
formulation of gluten-free cereal based products. In this 
study, the use of quinoa was successfully incorporated into 
gluten-free tarhana formulation [12].   Tarhana is the 
traditional Turkish soups, made by fermenting cereals, and 
is widely consumed by people of all ages and has long shelf 
life properties. 
    Different studies were carried out on the nutritional 
properties of tarhana. The quinoa has higher nutritional 
properties then other cereals. Most of the sensory 
properties of quinoa tarhana sample and soup were 
evaluated as acceptable.  

4. Conclusion 

     
In conclusion, a new gluten-free product was developed 

by quinoa addition instead of wheat flour containing gluten. 
Quinoa increased the nutritional quality of the tarhana 
without any adverse effect on the sensory properties of 
tarhana soup. Gluten-free quinoa tarhana can be consumed 
as an alternative to celiac disease.  A new product will be 
added to gluten-free products as a soup. 

 

In future studies, the gluten-free quinoa tarhana 
formulation should be considered to determine 
physicochemical properties. 
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Abstract 

With today's developing technology, the need for electric energy has increased in all parts of the world, and as a result, 
concentrating on renewable energy sources for electric energy production has enhanced. Nowadays, one of the most widely 
used renewable energy sources is the wind. In many countries,encouragements for the use of wind energy have been provided, 
and a number of computer  programs have been created to facilitate calculation. One of the most important of these software 
is 'RETScreen'. In this study, feasibility analysis for 4 wind power plants with 0.8, 1.6, 2.4 and 3.2 MW power which can be 
installed in Silifke, Mersin has been done by RETScreen analysis program. For this purpose, 0.8, 1.6, 2.4 and 3.2 MW capacity 
wind power plant projects were evaluated and the payback periods of these projects were determined to be 6, 4, 3.5 and 3 
years,  respectively. It has been determined in terms of economic that investments of wind power plants are preferred in 
comparison with the bank interest income by investors. 

 
Keywords: RETScreen, Silifke, Wind energy 

RETScreen Analiz Programı ile Silifke’de Rüzgar Enerji Santrali Fizibilite Analizi 
 

Özet 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte Dünyanın her yerinde elektrik enerjisi gereksinimi artmış ve buna bağlı olarak 
elektrik enerjisi üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim yoğunlaşmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri rüzgardır. Dünya genelinde birçok ülkede rüzgar enerjisi kullanımına yönelik teşvikler 
sağlanmakta ve bunun üzerine hesaplama kolaylığı sağlayacak bir çok hazır program oluşturulmuştur. Bu yazılımlar içinde 
en önemlilerinden biri ‘RETScreen’dir.  Bu çalışmada,  RETScreen analiz programı kullanılarak Mersin ilinin Silifke ilçesinde 
kurulabilecek 0.8, 1.6, 2.4 ve 3.2 MW güçlerindeki 4 adet rüzgar enerji santrali için fizibilite analizi yapılmıştır. Bu amaçla 
0.8, 1.6 , 2.4 ve 3.2 MW kapasiteli rüzgar enerji santrali projeleri değerlendirilmiş olup bu projelerinin geri ödeme sürelerinin 
sırasıyla 6, 4, 3.5 ve 3 yıl olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik açıdan rüzgar enerji santrali yatırımlarının banka faizi geliri baz 
alındığında yatırımcılar için tercih edilebilir bir proje olduğu saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: RETScreen, Rüzgar enerjisi, Silifke  

 

1. Giriş 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte enerji 
gereksinimi artmaktadır. Enerji talebinin artması, küresel 
ısınma ve ekolojik etkiler göz önüne alındığında, enerji 
elde etmek için çevreyi kirleten gün geçtikçe tükenen fosil 
yakıtlar yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına 
bırakmaktadır [1]. İnsanların yenilenemez enerji 
kaynaklarından doğan çevresel kirliliği en aza indirme 
isteği, Kyoto Protokolü gereğince CO2 ve diğer sera gazı 
emisyonlarının azaltılması zorunluluğu yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu hale getirmiştir 
[2]. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fosil 
yakıtlarla rekabet edecek hale ulaşması için birçok devlet 

tarafından desteklenmektedir. Yapılan bu desteklemeler, 
hem yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yerli 
üreticileri teşvik etmekte, hem de bu tür uygulamaların 
ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Türkiye 
rüzgar enerji potansiyeli bakımından zengin bir ülke 
olmasına rağmen ekonomik olarak kullanılabilir rüzgar 
enerji potansiyeli bakımından beklenen zenginlikte 
değildir. 2008 yılında Türkiye’nin sahip olduğu rüzgar 
enerjisi potansiyelinin, ekonomik olarak sadece dörtte 
birinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Rüzgar enerjisi 
kullanımına yönelik taleplerin artmasıyla 2010 yılında 
Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi için kurulu 
gücün 48816 MW değerine çıkmasıyla 2020 yılı için 
96348 MW değerine çıkarılması öngörülmektedir [1,3]. 
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Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine dair 
teknolojik gelişmeler, kurulum ve işletme maliyetlerinin 
düşmesini sağlamış ve rüzgar enerjisinden yararlanma 
oranının yükselmesine neden olmuştur. Yüksek maliyetler 
nedeniyle rüzgar enerjisi kullanımı için yatırım yapmadan 
önce iyi bir fizibilite çalışması yapmak gerekmektedir.  

Birçok ülkede yenilenebilir enerji türünü ve enerji 
üretim miktarlarını belirlemek amacı ile çeşitli proje 
yazılımları geliştirilmiştir. Bu yazılımlar içinde en 
önemlilerinden birisi de RETScreen'dir. Literatürde 
RETScreen programı kullanılarak yapılan çalışmalar 
mevcuttur. Akbulut ve arkadaşları (2009), Türkiye 
şartlarına uygun Rüzgar enerjisi santrali projelerinin 
ekonomik analizini RETScreen programı kullanarak 
yapmışlardır [3].  Doğan ve arkadaşları (2012) RETScreen 
programı kullanılarak Hatay’da rüzgar enerji santrali 
fizibilite analizi yapmışlardır. Yapılan çalışmada 
ekonomik açıdan minimum 2 MW ve üzeri kapasiteli RES 
yatırımlarının yatırım için uygun olduğu belirlenmiştir [4]. 
Kaya ve arkadaşları (2016) RETScreen analiz programı ile 
Samsun 19 Mayıs ilçesi Yörükler mahallesinde 
kurulabilecek rüzgar enerji santrali için fizibilite analizi 
yapmışlardır ve çalışma sonucunda rüzgar türbini 
kapasitesi artırıldıkça projelerin geri ödeme süresinin 
kısaldığını tespit etmişlerdir [5]. Taşkın (2013) 
RETScreen yazılımı ile Niğde’de kurulacak rüzgar enerji 
santralinin fiziksel ve ekonomik analizini yapmıştır. 
Çalışma sonucunda 50 m yükseklik ve daha yukarısı için 
uygun konum tespitinden sonra Niğde ilinin merkez 
bölgesinde rüzgar enerjisi yatırımlarının ekonomik 
olabileceğini tespit etmiştir [2]. 

Bu çalışmada, Mersin’in Silifke ilçesinde rüzgar yıllık 
ortalama hızının 7 m/s olduğu bir lokasyona kurulması 
planlanan rüzgar enerjisi santrali için fizibilite çalışması 
yapılmış ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. 
 
2. RETScreen Analiz Programı  

İlk olarak Kanada Hükümeti CANMET Enerji Araştırma 
Laboratuvarı tarafından sunulan RETScreen Temiz Enerji 
Proje Analizi Yazılımı, çeşitli enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji teknoloji türlerinin enerji üretimi ve 
tasarruflarını, yaşam çevrim maliyetlerini, emisyon 
azaltımlarını, finansal uygulanabilirliklerini ve risklerini 
değerlendirmek üzere dünya çapında kullanılan bir yazılım 
programıdır [6]. Bu program ile enerji analizi, maliyet 
analizi, emisyon analizi, finansal analiz ve risk analizi 
yapılabilmektedir [7]. RETScreen analiz programı Microsoft 
Excel altyapısını kullanan, program çalıştırıldığında görülen 
sayfada proje ile ilgili kapak bilgilerinin girilebileceği bir 
kısım bulunan, kullanılması oldukça kolay bir programdır.  
Bu program girilmesi gereken saha referans koşulları 
girdisinin, internet veri tabanı ile uyumlu olan iklim veri 
bankası sayesinde sağlanmasıyla otomatik olarak 
çalışabilmektedir. RETScreen iklim veri bankasında enlem, 
boylam, rakım değerleri, aylara göre hava sıcaklığı, bağıl 

nem, güneş radyasyonu, atmosferik basınç, rüzgar hızı, yer 
sıcaklığı, ısıtma ve soğutma ihtiyaç değerleri 
görülebilmektedir [4]. 
 
2.1 Proje Uygulama Bölge Seçimi  

RETScreen, RES Projesi için Fizibilite Analizini basit 
veya detaylı olarak yapabilmektedir. Programda basit analizi 
yapmak için analiz türü olarak “Seviye 1” seçilmeli; detaylı 
analiz için ise “Seviye 2” seçilmelidir. Programın basit ve 
detaylı analizindeki farklılık, programa santral maliyetlerinin 
farklı şekilde tanımlanmasıdır. Detaylı analiz ile bütün 
maliyetlerin teker teker programa tanımlanması sağlanırken; 
basit analizde bu maliyetler toplu şekilde tanımlanmaktadır. 
Bu çalışmada Şekil 1’de görüldüğü gibi analiz türü “Seviye 
2”, iklim referans değerleri Mersin’in Silifke ilçesi için 
seçilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Silifke ilçesi RES enerji modeli bilgileri 
 

Ekonomik RES yatırımı için türbin göbek yüksekliğinde 
rüzgar hızının 7 m/s’den fazla olduğu yerler tercih 
edilmelidir [8]. RETScreen’in sunduğu, NASA tarafından 
belirlenmiş “10 m yüksekliğindeki rüzgar hızı” verileri 
göbek yüksekliğine göre uyarlanmalıdır. Bunun yerine 
ülkemiz Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından hazırlanmış 
olan Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası'ndan yararlanmamız 
daha uygundur [9]. 
Şekil 2’de görülen Mersin iline ait REPA haritası 

incelendiğinde Silifke ilçesinin iç kesimlerinde rüzgar 
hızının uygun olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Silifke 
ilçesinde 50 m yükseklikte, yıllık ortalama rüzgar hızının 7 
m/s olduğu 36.4 enlem ile 33.9 boylamında yer alan  bir 
alana kurulması planlanan rüzgar enerji santrali için fizibilite 
analizi yapılmıştır.  
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Şekil 2. REPA Mersin rüzgar hızı dağılımı [9] 

2.2. Enerji modeli 
Programın enerji verilerini oluşturduğu bu modülde, 

öncelikle kullanılacak olan türbin tipi seçilerek, bu türbinden 
alınabilecek yıllık maksimum enerji miktarı hesaplanır. 
Analiz için, RETScreen programı ile entegre halde bulunan 
ürün veri tabanından türbin seçimi yapılır, türbin spesifik 
özelliklerine ulaşılır. Bu çalışmada, 50 m göbek 
yüksekliğinde bulunan 800 kW gücündeki Enercon-53-60M 
türbini seçilmiş, 1, 2, 3 ve 4 adet türbin kullanımı için analiz 
yapılmıştır. Seçilen türbin özellikleri, güç ve enerji eğrisi 
program tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur, Tablo 
1 ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 1. Seçilen türbinin güç ve enerji eğrisi verileri 

Rüzgar Hızı 
(m/s) 

Güç Eğrisi 
Verileri (kW) 

Enerji Eğrisi Verileri 
(MWh) 

0-1 0 
2 2 
3 14 275 
4 38 675 
5 77 1256 
6 141 1926 
7 228 2592 
8 336 3199 
9 480 3727 

10 645 4172 
11 744 4538 
12 780 4829 
13 810 5046 
14 810 5194 
15 810 5280 

16…30 810 

Şekil 3. Seçilen türbinin güç ve enerji eğrisi verileri 

Enerji modeli sayfasında elektrik satış fiyatının girilmesi 
gerekmektedir. EPDK'nın 04/12/2014 tarihli kurul kararında 
belirttiği üzere yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim 
santrallerinin Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı 
16,56 Krş/kWh’dır. Bu değer ise yaklaşık 40 $/MWh'a denk 
gelmektedir. 

RES uygulamalarında bir türbinin rüzgardaki enerjiyi 
elektrik enerjisine dönüştürebilme oranı olarak tanımlanan 
Kapasite faktörü genellikle %25 ile %35 arasında 
değişmektedir [4]. Bu çalışmada rüzgar hızına bağlı olarak 
kapasite faktörü %31,5 olarak program tarafından 
belirlenmiştir. Kullanılacak türbin adetine göre şebekeye 
verilen yıllık elektrik miktarı Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2. Türbin sayısına göre şebekeye verilen elektrik gücü 

Türbin 
Sayısı 

Kurulu Güç 
(kW) 

Şebekeye Verilen Elektrik 
(MWh) 

1 800 2209 
2 1600 4417 
3 2400 6626 
4 3200 8835 
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2.2 Maliyet Analizi 

Programda detaylı maliyet analizi yapılmış olup Şekil 
4’de görüldüğü gibi gider kalemleri ayrıntılı olarak 
girilmiştir. 

 

	

Şekil 4. Detaylı maliyet analizi tablosu 
 

Kullanılan türbin sayısına göre toplam maliyet ve toplam 
maliyetin içindeki başlıkların yüzdesel oranlarını içeren 
maliyet analizi Tablo 3'de gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Türbin sayısına göre maliyet analizi  
 

Türbin 
Sayısı 1 Türbin 2 Türbin 3 Türbin 4 Türbin 

Kurulu Güç 800 kW 1600 kW 2400 kW 3200 kW 
Toplam 
Maliyet ($) 2.471.123 2.804.000 4.470.323 5.469.923 

Fizibilite 
Etüdü (%) 2,8 2,0 1,6 1,3 

Geliştirme 
(%) 2,8 2,0 1,6 1,3 

Mühendislik 
(%) 4,9 3,5 2,7 2,2 

Elektrik 
Sistemi (%) 74,9 80,8 84,0 86,1 

Sistem 
Denge-
Diğer (%) 

14,5 11,7 10,2 9,2 

Yıllık 
Maliyetler 
($) 

241500 299000 336500 414000 

 
2.3 Emisyon Analizi 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının toplumsal 
maliyetlere etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu olgu 
Türkiye'nin koşullarında, RES yatırımcısını direkt olarak 
etkilemese de yapılan yatırımın sonucunda toplumsal 

maliyetlerde ne kadar azalma olacağı Tablo 4'de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Emisyon analizi 
 

Kurulu 
Güç 
(MW) 

Yıllık 
Elektrik 
Üretim 
Miktarı 
(MWh) 

Yıllık 
Sera Gazı 
Emisyon 
Azalması 
(tC02) 

Eş Değeri 
Tüketilmeyen 
Ham Petrol 
Varili 

Geri 
Kazanılan 
Atık (t) 

0,8 2209 1041,4 2421,9 359,1 

1,6 4417 2082,8 4843,7 718,2 

2,4 6626 3124,2 7265,6 1077,3 

3,2 8835 4165,6 9687,4 1436,4 
 
 
2.4 Ekonomik Analiz 

Programın ekonomik analiz kısmı “Finansal 
Parametreler”, “Yıllık Gelir”, “Proje Maliyetleri ve Gelir 
Özeti”, “Finansal Sürdürülebilirlik” ve “Yıllık Nakit Akışı” 
olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. “Proje Maliyetleri 
ve Gelir Özeti” ile “Yıllık Gelir” bölümleri; enerji modeli, 
maliyet analizi ve emisyon analizi çalışma sayfalarının bir 
özeti niteliğindedir. “Finansal Sürdürülebilirlik”, bölümünde 
ise kullanıcının “Finansal Parametreler” bölümüne girmiş 
olduğu veriler kullanılarak projenin finansal göstergeleri 
elde edilir. “Yıllık Nakit Akışı” bölümü kullanıcının vergi 
öncesi, sonrası ve toplam nakit akışını görüntülemesini 
sağlar. Bu çalışmada yatırımın tamamının öz sermaye ile 
yapılacağı, santral ömrünün 20 yıl olduğu kabul edilmiş; 
Türkiye şartları için yıllık enflasyon oranı %10.3, yıllık gelir 
vergisi oranı %35, elektrik ihracat fiyatı eskalasyon 
oranı %11 olarak alınmıştır [10, 11]. 

Bu çalışmada, ayrıca kullanılmak üzere seçilen türbinler 
için projenin nakit akışlarına Şekil 5’de yer verilmiştir. 
Projenin kümülatif nakit akışı genellikle negatif değerlerden 
başlayarak yıllar içinde artmakta ve pozitif değerler 
almaktadır. Kümülatif nakit akışının 0 değerini alması ise 
projenin başabaş noktasını göstermektedir. Bu çalışmada 
seçilen 1, 2, 3 ve 4 adet türbinin kümülatif nakit akışları 
değerlendirildiğinde söz konusu türbin sayılarına ait 
projelerin geri ödeme sürelerinin sırasıyla 6, 4, 3.5 ve 3 yıl 
olduğu tespit edilmiştir. 
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       (a)Kurulu güç: 0,8 MW               (b) Kurulu güç: 1,6 MW 
 

		 	

  
          (c) Kurulu güç: 2,4 MW               (d) Kurulu güç: 3,2 MW 
 
Şekil 5. Farklı kurulu güçteki RES’ler için yıllık nakit akışları 

 
 
Bu fizibilite çalışmasında finansal parametreler, maliyet 

ve tasarruflar, yıllık ciro, finansal sürdürülebilirlik 
RETScreen programı ile Şekil 6’da görüldüğü gibi elde 
edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Ekonomik analiz bilgileri 
	

3. Sonuçlar 

Bu çalışmada  Mersin’in Silifke ilçesi için RETScreen 
programı ile uzmanların ve yönetmeliklerin öngördüğü 
değerler kullanılarak farklı kurulu güçlerde yapılacak olan 
rüzgar enerji santrali yatırımlarının fizibilite analizi 
yapılmıştır. Bu yatırım anaparanın bankada 
değerlendirilmesine göre daha tercih edilebilir olmalıdır. 
Çünkü üretime yapılan yatırım beraberinde büyük 
sorumluluk ve riskler getirmektedir. Rüzgar türbini göbek 
yüksekliği 50 m, yıllık ortalama rüzgar hızı 7 m/s ve kapasite 
faktörü %31,5 olarak seçilmiştir. Yapılan çalışmada farklı 
sayıda 800 kW'lık Enercon-53-60M  türbini değerlendirilmiş 
olup 1 adet türbinin 6 yılda, 2 adet türbinin 4 yılda, 3 adet 
türbinin 3.5 yılda ve 4 adet türbinin 3 yılda kendini amorti 
edebileceği belirlenmiştir. Silifke’de verilen şartlarda RES 
kurulduğunda yatırımcının 20 yılın sonunda elindeki para 
anaparanın bankada değerlendirilmesiyle elde edilecek olan 
paradan çok daha yüksektir. 

Ayrıca yapılan hesaplara göre yapılacak her 0,8 kW’lık 
RES yatırımının yıllık net 1.041 ton CO2 gazı salımını 
önlediği ve 2.421 ton eş değer ham petrolün tasarruf 
edilmesine neden olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Legumes have an important place in the diet of the community, especially in third world countries.  Legumes are a 
source of slowly digestible carbohydrates and have high protein content (18-25%). All these properties provide useful 
physiological effects such as preventing and controlling various metabolic diseases: diabetes, obesity, colon cancer and 
coronary heart disease.  Starch contains two different types of anhydroglucose polymers, amylopectin and amylose linked by 
α-(1,4) and α-(1,6) bonds. Amylose molecules have a double helix structure that adds significant value to the molecules in 
terms of crystallinity. The structure of the crystals is classified into three types: A, B and C are different in the degree of 
constricting. Type C is the most common one in legumes. Resistant starch (RS) is defined as the non-digestible part of starch 
in the small intestine. Besides, fermentation of this fraction in the colon by the local microflora results with various important 
products that have significant contribution to the colon health. Legumes are thought to be a better raw material to produce RS, 
since their amylose content is high. Moreover, there is a protein-starch interaction which decreases glycemic response because 
the protein content is high in the legumes. It has been found that processed legumes have a significant amount of RS content, 
compared to other products such as cereals, tubers and unripe fruits. In addition to starch, legumes contain high amounts of 
dietary fiber in a form gives high resistance to fragmentation on cell walls during cooking. Consequently, these study was 
undertaken to review the recent literature about the resistant starch content of legumes and also the nutritional benefits provided 
by these unique components of the legume seeds. 
Keywords: Legumes, resistant starch, functional foods. 

 

1. Introduction 

Legumes are a large botanical family of 
more than 450 genera and 12,000 species known 
as the Fabacae (Foscia,2017). They have been a 
basic food for thousands of years in most of the 
cultures and often describe the cuisine of a 
region. Legumes are a major part of the human 
diet in many countries around the world and come 
second to cereals as a source of human and animal 
food (Ma et.al, 2017). Among the legumes 
produced worldwide, dry legumes, peas, 
chickpeas and lentils promote 46%, 26%, 20% 
and 8%, respectively,  according to the study by 
Raghunathan (2017). Legumes consist of starch 
(22-50%), protein (19.3-25.8%), dietary fiber 
(12.7-30.5%) and resistant starch (8.1-78.9%) 
(Raghunathan, 2017). 

The addition of legumes to food 
products or the partial use of different legumes 
led to an increase in research interest. And studies 
carried out in this regard are important to examine 
the functional properties, to efficiently utilize 
flours produced from legumes and to help 

consumers easily accept them (Du,2014). 
Legumes have low calorie and nutritive intensity, 
making them a valuable food that can meet the 
needs of under-served populations 
(Rebello,2014). And so they are considered an 
economically, environmentally sustainable 
protein source, low starch bioavailability and 
high-resistant starch content compared to other 
cereal products (Collar,2017). And legumes are 
also anti-nutrient sources such as polyphenols 
and phytonutrients (Winham,2017).  

Beyond the basic nutrition of consumers, 
there is an increasing demand for functional food 
that raises awareness of the health benefits of 
nutrients (Abioye,2017). And there have been 
multiple applications in which foods can be 
supplemented with legumes. And their high 
nutritional properties, it has been shown that 
legume consumption has beneficial effects on the 
control and prevention of related disorders such 
as obesity and coronary heart disease, diabetes 
and the metabolic syndrome (Rebello,2014). 

            In this review, it is aimed to evaluate legumes as 
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important resistant starch sources and other health-giving 
components.. 

 
2. Legumes as a Functional Food  

 
Legumes are bound up family Leguminosae or 

Fabaceae. Legume seeds have an important place in most 
cultures and civilizations and the cultivation, incorporation 
into the basic human diet of legumes and preparation as 
foods goes back to 7000 B. C. (Sanchez-Chino,2015). 
Annual legume production is the fifth in the world after 
wheat, rice, corn and barley. In developing countries, 
legumes are the second largest source of food after cereals. 
(Du,2014). 
The most known legumes worldwide chickpeas (Cicer 
arietinum), lentils (Lentis esculenta), peas (Pisum 
sativum), beans (Phaseolus vulgaris), broad beans (Vicia 
faba), soybeans (Glycine max)(Sanchez-Chino,2015). 
Two of the most consumed legumes are black beans 
(Phaseolus vulgaris L.) and chickpea (Cicer arietinum L.). 
Black beans and chickpeas are widely consumed all over 
the world (Winham,2017). Chickpea (Cicer arietinum L.) 
is the third most grown legume after dry beans. According 
to FAO; between the years 2013-2014 India, Australia, 
Pakistan, Myanmar and Turkey leading manufacturer 
chickpeas were from (Demirkesen-Bicak,2018).  

The mature seeds of legumes are composed of 
three parts; seed coat, cotyledon and embryonic axis, from 
which the cotyledon contains protein bodies and starch 
granules. The chemical composition of legumes varies 
between species and has a high concentration, mostly in 
terms of carbohydrate, protein and fiber composition. 6-
62% of the carbohydrate component of legume seeds 
belongs to starch. And during the applied processes, it can 
change its structure and turn into a resistant starch that 
behaves like a fiber and has a functional activity. The non-
starch carbohydrate components in the legumes are 
monosaccharides (ribose, glucose, galactose and fructose), 
disaccharides (sucrose and maltose) and a-galactosides 
(raffinose, stasis and verbascosis). Since A-galactosides 
are not hydrolyzed by the human digestive tract, they are 
fermented by large intestinal bacteria. Most legumes 
contain between 8% and 27.5% fiber. (Sanchez-
Chino,2015).  

Legumes are an important source of proteins, 
complex carbohydrates, minerals, vitamins and poly-
unsaturated free fatty acids. It is important to evaluate the 
effect of processing to develop new products using 
legumes as an ingredient, since some factors affect starch 
susceptibility by hydrolytic enzymes and so the starch 
digestibility will be modified to affect the properties that 
increase health benefits such as coronary heart disease, 
colon cancer, diabetes mellitus, osteoporosis, hypertension 
and gastrointestinal disturbances and reduction of LDL 
cholesterol in humans (Bonilla,2017; Foschia,2017).   The 

reason why the legumes are separated as a special food 
group, legumes carbohydrates, although present in 
significant proportions, are slowly digested, so legumes 
can be considered as low glycemic index foods (Sanchez-
Chino,2015).  

Recently, resistant starch (RS) has attracted attention as a 
purposeful food component as a result of potential health 
benefits and beneficial properties in foods 
(Jagannadham,2017). Legume starch provides technological 
properties such as resistance to shear thinning, high 
retrogradation rates, gel high elasticity, while at the same 
time providing unique nutritional properties such low 
glycemic index and high resistant starch content. 
(Raghunathan,2017). 

3. Legumes Starch  

In legumes, starch is the main carbohydrate that 
makes up 22 to 45% of dry matter. Nowadays, RS is 
gaining importance in terms of nutrition due to various 
health benefits through the production of short chain fatty 
acids after fermentation in the large intestine. 
(Kasote,2014). 

Starch is a glucose polymer containing two 
different structural forms, amylose and amylopectin 
(Abioye,2017). Approximately 30 to 40% amylose and 60 
to 70% of amylopectin of the legume starch forms 
(Jezierny,2017).  

During the gelatinization of starch, the structure 
returns to a structure which may be highly resistant to 
hydrolysis by amylase, referred to as resistant starch (RS). 
Resistant starch (RS) is defined as starch products in which 
the whole or a portion of starch is not digested by healthy 
people in the small intestine and passes into the colony 
where it is absorbed and can be fermented to short chain 
fatty acids by natural microflora. RS is classified in five 
subgroups: physically inaccessible starch (RS1), 
ungelatinized starch (RS2), retrograded starch (RS3) and 
chemically modified starch (RS4), Amylose-lipid complex 
(RS5) (Abioye,2017; Demirkesen-Biçak, 2018; 
Okumuş,2018). RS3 formation occurs with amylose 
crystallization during starch retrogradation. (Abioye, 
2017). And at this stage, the amylose molecules with the 
crystal structure are strengthened against the enzymes after 
the starch double helix structure has been reshaped. For 
this reason, starch crystallization is very effective on the 
formation of RS3 (Demirkesen-Biçak,2018). The 
contribution of amylose to reduced starch digestibility can 
also be knitted to the amylose  molecule compared to the 
amylopectin molecule. This affects the degree of starch 
swelling during gelatinization and subsequent accessibility 
of the starch to the hydrolytic enzymes (Giuberti,2016).   
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The origin, properties, content of starchy foods 
and processing methods are great importance in modifying 
the rate of hydrolysis in vitro and in vivo. And it has been 
shown that raw legumes starch is less digestible and its 
hydrolysis rate in vitro is lower than other cereal starches. 
(Perera,2017).  

 
4.	Recent Literature on the Benefits of Legumes 

Recently, a number of research articles have been 
published investigating the role of legumes and legume 
products as a source of protein, dietary fiber, resistant 
starch, minerals, and vitamins (Brennan,2016). 
Correspondingly, several technological processes have 
been developed to facilitate the inclusion of legumes into 
more innovative food products (Vaz Patto,2014). There is 
a worldwide increase in the spread of obesity. This can 
cause health problems such as high cholesterol and 
triglycerides, heart disease, hypertension, diabetes. As the 
number of people diagnosed with the above diseases 
continues to increase worldwide, nutritional approaches to 
disease prevention and a product development efforts to 
optimize health have also begun to increase. In this regard 
legumes hope for the future, healthy food products can be 
formulated (Perera,2017).  

Patıl et al. (2017), developed cereal-based (wheat, 
rice, corn and barley based) extrudates using a variety of 
legume combinations (yellow peas, green peas, chickpeas 
and lentils). They aimed to determine the possibility of 
producing highly functional foods using legume blends in 
cereal-based snacks and to investigate the physico-
chemical properties of the samples and the starch 
hydrolysis in this study. The addition of legumes to cereal 
based extrudates in varying amounts has resulted in 
significant differences in the physical and nutritional 
properties of the products. One of the most significant 
positive effects was the production of low glycemic index 
products by the addition of legumes. And so it has been 
concluded that legume supplements have the potential to 
increase nutritional quality in order to produce extruded 
snacks in cereal products (Patıl,2017). Legumes are also 
included in the content of specific foods, such as gluten-
free  (GF) products. Regarding the growing demand for GF 
products, along with the expansion of the range of 
available GF cereal-based foods on the market, high-
nutritional food production is becoming increasingly 
important. From this point of view, legumes flours of high 
nutritional value would at least partly replace the low 
nutrients used for GF food production. The use of GF 
cereal / legume mix provides nutritional supplementation 
to GF products in terms of increasing protein, dietary fiber, 
resistant starch and mineral content. But at the same time 
it has provided quality, sensory and tasteful features of the 
new generation GF food products (Giuberti,2016). 

Another recent study has shown that dietary fiber obtained 
from soya bean, black soya bean, lentil and pea is used as 
a stabilizer in beverage or dairy products (Kan, 2018).  

A comprehensive characterization of different 
qualities of different legumes may be necessary for the 
design of the quality improvement strategy in food 
legumes (Vaz-Patto, 2014). In this context, more detailed 
studies on the use and functional properties of legumes in 
food products are needed.  
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Abstract 

The increased interest in the role of functional food components in human health has allowed food scientists to be focused 
on research in this field. Lemon fruit is important source of vitamin C, citric acid, flavonoids, flavanones, essential oils and 
pectin. Moreover, lemon contains dietary fiber and other beneficial compounds such as minerals (potassium, magnesium, 
copper), folate, thiamin, vitamin B6 and vitamin E at various concentrations. These compounds make lemon as a potential 
functional food source. Turkey is an important lemon producing country where almost the half of the production amount made 
in Erdemli, Mersin. Lemon is widely used for production of juice and concentrates, which find different utilization area in 
food industry. More and more interest in the use of the by-products in this industry has increased. The solid by-products 
include limonene, pectin, flavonoids and the liquid by-products mainly include essential oils. There are a number of studies in 
the recent scientific literature concerning the functional properties of the different anatomic part of lemon. This study was 
undertaken to review the current literature in this field and to present the health benefits of lemon and lemon juice by-products.  

 
Keywords: Functional food components, Lemon, Lemon by-products.  

 

Limonun Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Değerlendirilme Potansiyeli 
 

Özet 

Fonksiyonel gıda bileşenlerinin insan sağlığına olan ilgisinin artması, gıda bilimcilerinin bu alandaki araştırmalara 
odaklanmasını sağlamıştır. Limon meyvesi C vitamini, sitrik asit, flavonoidler, flavanonlar, uçucu yağlar ve pektin açısından 
önemli bir kaynaktır. Ayrıca, limon, çeşitli konsantrasyonlarda mineraller (potasyum, magnezyum, bakır), folat, tiamin, B6 
vitamini ve E vitamini gibi diyet lifleri ve başka yararlı bileşikler içerir. Bu bileşikler, potansiyel bir fonksiyonel besin kaynağı 
olarak limon yaparlar. Türkiye, Mersin'in Erdemli ilçesinde üretim miktarının neredeyse yarısının bulunduğu önemli bir limon 
üreticisi ülkedir. Limon, gıda endüstrisinde farklı kullanım alanları bulunan meyve suyu ve konsantrelerin üretimi için yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu sektörde yan ürünlerin kullanımında giderek daha fazla ilgi artmıştır. Katı yan ürünler arasında 
limonen, pektin, flavonoidler ve sıvı yan ürünler esas olarak uçucu yağlar içerir. Son bilimsel literatürde, limonun farklı 
anatomik kısmının fonksiyonel özellikleri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, bu alandaki güncel literatürü 
gözden geçirmek ve limon ve limon suyu yan ürünlerinin sağlık faydalarını sunmak amacıyla yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel gıda bileşeni, Limon, Limon atıkları.  

 

1. Giriş 

Temel beslenme özelliklerinin yanında sağlık açısından 
herhangi bir yarar sağlayan gıda/gıda bileşenleri 
fonksiyonel gıda/gıda bileşeni olarak tanımlanmaktadır.  
Fonksiyonel gıdalar genel olarak bireylerin sağlıklı bir 
yaşam sürdürmesinde yardımcı olabilmekte, bazı 
hastalıkların sonucu oluşan istenmeyen etkileri 
azaltabilmekte, hastalık başlangıcını geciktirebilmekte, 
hatta bazı hastalıkları tedavi edebilmektedir [1]. Bu 
bağlamda fonksiyonel gıda, gıda ile ilaç arasında bir köprü 
görevi görmektedir. Örneğin kalsiyumca zenginleştirilmiş 
portakal suyu, kemik sağlığını korumak açısından çeşitli 
yararı bulunduğu için fonksiyonel gıda olarak 
tanımlanabilmektedir. Bunun yanında yulaf ezmesi, 

kızılcık suyu, soya, brokoli, yeşil çay ve keten tohumu gibi 
gıdaların bazı kronik hastalıkların riskini azaltabilme 
potansiyellerinden dolayı fonksiyonel gıdalar olarak kabul 
edilmektedir [1]. Son yıllarda çeşitli gıda veya gıda 
bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri ile ilgili oldukça 
fazla miktarda araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar, 
potansiyel faydaların in vitro veya in vivo şeklinde 
incelenmesinin yanında, yeni fonksiyonel gıda 
bileşenlerinin de belirlenmesini kapsadığı görülmektedir. 
Özellikle çeşitli gıdaların tüketilmeyen kısımları ve bazı 
atıklarının bu şekilde değerlendirilmesi ile hem çevre 
sağlığının korunmasına yardımcı olunmakta hem de gıda 
sanayisinde ucuz bir girdiye önemli miktarda katma değer 
sağlanmaktadır.    

Dolayısıyla bu çalışmada Mersin ve çevresinde oldukça 
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fazla miktarda üretilen limonun özellikle kabuk, flavedo, 
albedo, kabuk eterik yağları ve tohum kısımlarının 
fonksiyonel özellikleri ile ilgili literatürde yapılmış 
çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır.  
 

2. Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Limon 
2.1 Limon Meyvesinin Anatomik Yapısı 

Limon, gerek ülkemizde ve gerekse yurt dışında 
salatalarda, çeşitli fırıncılık ürünlerinde ve çeşitli içecek 
formülasyonlarında kullanım potansiyeli olan ve çok fazla 
miktarlarda tüketilen bir meyvedir. Limon suyunun 
karakteristik bileşiminde sitrik asit, C vitamini ve az 
miktarda B grubu vitaminleri bulunmaktadır. Limon 
meyvesi temel olarak flavedo, albedo, pulp ve tohum 
kısımlarından oluşmaktadır (Şekil. 1). Limon suyu 
alındıktan sonra geriye kalan kısımda diyet lifleri (pektin, 
hemiselüloz, selüloz), limon eterik yağları, pigmentler, sitrik 
asit ve sitratlar bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Limonun anatomik kısımları 
 
Limonun biyoaktif bileşenlerinin ise flavanonlar 

(hesperidin), flavonlar, flavonoller (quercetin), monoterpen 
(limonene), beta-sitosterol, kampesterol ve stigmasterol 
olduğu belirtilmiştir [2].  

 
2.2 Literatürde Limon Kaynaklı Fonksiyonel Gıda 

Bileşenleri İle İlgili Çalışmalar 

Literatürde limon ve limonun çeşitli kısımları ile yapılan 
çalışmalardan derlenen kimyasal içerik bulguları Tablo 1’de 
verilmiştir.  

Aleson-Carbonell ve ark. [3] çiğ ve ısıl işlem görmüş 
limon albedolarının sosis üretiminde kullanımı ile ilgili bazı 
araştırmalar yapmışlardır. Sosis formülasyonuna %2.5 ile % 
10 arasında limon albedosunun eklenmesi sonucunda 
sosislerin bileşim, tekstürel ve duyusal özelliklerindeki 
değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre limon 
albedosu eklenmiş sosis örneklerinin diyet lif içeriklerinde 
artış olduğu, kalıntı nitrit seviyelerinde azalma meydana 
geldiği ve aktif biyo-bileşenlerin varlığından dolayı albedo 
katkılı örneklerde oksidasyonun daha gecikmeli meydana 
geldiği (CIE kızarıklık değerlerine dayanarak) 
kanıtlanmıştır. Ayrıca albedo eklenmiş ürünlerin kontrol 
sosislerine benzer duyusal özelliklere sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  
 

Tablo 1. Limonun Farklı Kısımlarının Kimyasal Bileşimi 
 

Örnek Bileşen Miktar Kaynak 
Kabuk Flavanon 17 mg/g [1] 
Çekirdek Flavanon 2.2 mg/g [1] 
Albedo Kül %4.2 [3] 
Albedo Diyet lifi %87 [3] 
Limon suyu 
atıkları 

Diyet lifi %57-71 [1] 

Limon suyu 
atıkları (kabuk) 

Pektin %13.0 

[5] 
Lignin %7.6 
Selüloz %23.1 
Hemiselüloz %8.1 

Limon suyu 
atıkları (posa) 

Pektin %22.5 

[5] 
Lignin %7.6 
Selüloz %36.2 
Hemiselüloz %11.1 

 
Lario ve ark. [4] limon suyu üretiminden kalan yan 

ürünlerden farklı ön-işlemler kullanılarak yüksek diyet lifi 
tozu elde etmekle ilgili çeşitli çalışmalar yapmışladır. Limon 
suyu atıklarının yıkanması, kurutulması veya önce yıkanıp 
devamında kurutulması şeklinde yapılan ön-işlemler 
sonucunda elde edilen diyet liflerin özelliklerinde bazı 
farklılıklar tespit edilmiştir. Öncelikle elde edilen lif 
örneklerinin fonksiyonel, mikrobiyolojik ve fizikokimyasal 
açıdan gıda sanayisinde kullanılabilir özelliklere sahip 
oldukları görülmüştür. Yapılan yıkama işleminin elde edilen 
liflerin su tutma kapasitelerini artırdığını ancak yağ tutma 
kapasitelerine herhangi bir etkisinin olmadığı 
gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, ayrıca yıkama işleminin 
ürünün su aktivitesini de düşürdüğü ve bu liflerin 
kurutulması sonucunda daha açık renkli bir ürün elde 
edilmesine neden olduğunu belirlemişlerdir. Kurutma 
işleminin ise bakteri popülasyonunun yaklaşık %90 
azalmasına neden olarak daha güvenli bir ürün elde 
edilmesine neden olmuştur.  

Fu ve ark. [6] limon suyunun işlenmesi sırasında bir yan 
ürün olan limon posasından limon diyet lifleri ekstrakte 
edilmiştir. Elde edilen bu ürün yerel bir fırıncılık ürününün 
hamur bileşimine katılmış ve lifin hamur özelliklerinde 
meydana getirdiği değişimler incelenmiştir. Öncelikle lif 
ilavesinin hamurun sertliğini önemli oranda artırdığı, ancak 
yapışkanlık, özgül hacim ve esneklikte azalmaya neden 
olduğu gözlenmiştir. Araştırmacılar 100 g un başına 3 veya 
6 g limon diyet lifi ikamesinin mümkün olabileceğini ve 
ürününün fenolik bileşen içeriği ile antioksidan kapasitesini 
artırdığını gözlemlemişlerdir.  

González-Molina ve ark. [7] fenolik madde içeriği 
açısından zenginleştirilmiş meyve suyu formülasyonu 
üzerine yapılan çalışmada farklı oranlarda limon ve nar suları 
kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada elde edilen karışımların 
biyoaktif bileşimi (flavonoidler ve C vitamini), stabilitesi, 
depolama süresi boyunca renk değişimi ve antioksidan 
kapasitesi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre en uygun 
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formülasyonun % 75 nar suyu ve %25'inin de limon suyu 
karışımının olduğu belirtilmiştir. Formülasyona limon 
suyunun girmesiyle ürünün biyoaktif bileşence zenginleştiği 
ve geliştirilmiş renk özelliklerine sahip olduğu 
vurgulanmıştır.  

Vaioa ve ark. [8] 18 farklı limon çeşidinin kabuk 
kısmından etanol ile ekstrakte edilen esansiyel yağların 
bileşimi ve antioksidan aktivitesi analiz edilmiştir. 
Ekstraktlarda ana bileşenin limonen (%73-76) ve β-pinen 
(%12-19) olduğu görülmüştür. Diğer monoterpen 
hidrokarbonların da (terpinen, α-pinen, myrcene) kayda 
değer içerikte olduğu belirtilmiştir. Örneklerin antioksidan 
aktivitesi ile uçucu yağ bileşimi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir.  

Coll ve ar. [9] endüstriyel limon suyu ve konsantresi 
üretiminde hem ürünlerin hem de kalıntıların (atıkların) 
flavonoid bileşimi incelenmiştir. Endüstriyel limon suyunun 
ana flavanoid glikozitlerin hesperidin ve eriositrin (130 mg / 
ml) olduğu, diğerlerinin ise bazı flavanonlar ve C-glikozil
flavonlar olduğu tespit edilmiştir. Konsantrasyon işleminden
sonra, konsantrede bu bileşiklerin miktarlarında 5 kat artış
olduğu ancak hesperidin miktarında azalma meydana geldiği
gözlenmiştir. Dolayısıyla flavanon glikozitler ve
hesperidinin atıkların hakim flavonoidleri olduğu
vurgulanmıştır. Sonuç olarak limon suyu üretimi
kalıntılarının flavonoidlerin endüstriyel geri kazanımı için
potansiyel kaynaklar (13 kg/t işlenmiş limon) olduğu
belirtilmiştir.

3. Sonuçlar

Yukarıda da özetlendiği gibi limon ve limonun tüm
kısımları ile ilgili literatürde yapılmış çalışmalarda bu değerli 
ürünün gıda işleme sanayisinde oldukça yüksek bir kullanım 
alanına sahip olduğu vurgulanmaktadır. Limonun yenilebilir 
kısımlarının yanında aynı zamanda atık olarak çıkan yan 
ürünlerin de beslenme sağlığı açısından değerli bazı 
bileşenlerin elde edilmesi için potansiyel bir hammadde 
olabileceği de görülmektedir.   
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Abstract 

In this study, soil conditions investigated by applying geological, geophysical and geotechnical methods in order to 
determine the ground engineering parameters of Yazlik region which is in the Izmit province. 21 seismic refraction and 20 
drilling studies data were used for this aim. Yazlık region is almost entirely located on Eosen aged volcanoclastics and 
Pliocen aged gravelstone, sandstone, siltstone, claystone and Quaternary aged sediments. The local soil classes were 
detected Z2 on the Eosen aged volcanoclastics, Z3 on the Pliocen aged series and Z4 on the Quaternary aged alluvium, 
respectively. The soil classes are generally determined as ML, CL, CH, SM and GW. The ground water level in the 
alluvium, varying between 2-5 m depths. According to seismic studies, P-wave velocities measured between 321-808 m / 
sec, and S-wave velocities measured between 120-203 m / sec in first layer, P-wave velocities measured between 526-1618 
m / sec, and S-wave velocities measured between 389-772 m / sec in second layer in the study area. Especially sandy soils 
have liquefaction potential in the study area. 

 
Keywords: Soil investigation, Geotechnic, Geophysic, Liquefaction, Yazlik 

 

İzmit-Yazlık Bölgesi Zemin Özelliklerinin İncelenmesi 

 Özet 

Bu çalışmada İzmit ili Yazlık bölgesinin zemin özellikleri, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar ile incelenerek 
yerleşime uygunluk durumu araştırılmıştır. Çalışma alanının zemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 21 adet sismik 
kırılma çalışması ve 20 adet zemin sondajı çalışmasına ait verilerden yararlanılmıştır. Yazlık bölgesi, Eosen yaşlı 
volkanoklastikler, Pliyosen yaşlı zayıf kaya niteliğinde çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar 
üzerinde bulunmaktadır. Çalışma alanı içerisinde yerel zemin sınıfları volkanoklastiklerde Z2, Pliyosen serisinde Z3 ve 
alüvyon bölgelerde ise Z4 olarak belirlenmiştir. Sondajlardan alınan numunelere göre alüvyonda zemin sınıfları genel olarak 
ML, CL, CH, SM ve GW’den oluşmaktadır. Çalışma alanında yer altı su seviyesi alüvyonal bölgede 2 - 5 m arasında 
gözlenmiştir. Jeofizik çalışmalara göre bölgedeki birinci tabaka için P dalgası hızları 321–808 m/sn, S dalgası hızları 120-
203 m/sn, ikinci tabaka için P dalgası hızları 526-1618 m/sn, S dalgası hızları 389-772 m/sn arasında değişmektedir. 
Sıvılaşma riskine yönelik yapılan analizlere göre ise alüvyon bölgelerdeki kumlu seviyelerde sıvılaşma riski mevcuttur. 

 

Anahtar Kelimeler: Zemin inceleme, Jeoteknik, Jeofizik, Sıvılaşma, Yazlık  

 

1. Giriş 

Ülkemiz, aktif bir tektonik kuşak üzerinde bulunmakta 
olup, deprem, heyelan vb. doğal afetlere elverişli bir 
topoğrafyaya sahiptir. Bu da, yerleşim alanlarının 
planlamalarında, zemin özellikleri açısından güvenli ve 
riskli olan bölgelerin tespit edilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Özellikle 1999 yılında meydana gelen İzmit 
ve Düzce depremlerinde yaşanan ağır kayıplar ve 
zararlar, ülkemizde deprem bilincinin ve olası depremlere 
karşı alınacak önlemler konusundaki duyarlılığın 
gelişmesine vesile olmuştur. 

Yerleşim alanları için deprem riskinin 
değerlendirilmesinde, depremin olma olasılığı, büyüklüğü 

ve inceleme alanına olan uzaklığı gibi özelliklerin 
yanında yerel zemin koşulları da önemli rol 
oynamaktadır. Deprem dalgaları, zemin tabakaları 
içinden geçerken yerel zemin koşullarına göre özellikleri 
değişebilmekte ve zemin yüzeyinde yer alan yapılara etki 
eden deprem kuvvetlerini azaltabilmekte veya 
arttırabilmektedir. Aynı şekilde deprem dalgalarının 
yayınımı sırasında, zemin tabakalarının özellikleri de 
değişebilmektedir. Yerel zemin koşulları, deprem 
hareketi sırasında, bir bölgedeki zemin özelliklerinin, kısa 
mesafelerde bile değişkenlik göstermesine ve meydana 
gelen yapısal hasarlarda da farklılıklar görülmesine neden 
olabilmektedir. Bu nedenle, deprem riski yüksek olan 
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bölgelerde yerel zemin koşullarının detaylı olarak 
araştırılması, depreme dayanıklı yapı tasarımının 
gelişmesi ve meydana gelebilecek hasarların en aza 
indirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. 

Arazi planlamasına yönelik zemin araştırmalarında, 
yerel zemin koşullarını açıklayan parametrelerin 
bölgedeki değişiminin belirlenmesi ve bu parametrelerin 
analizi sonucu elde edilen veri tabakalarının 
birleştirilerek aralarındaki ilişkilerin anlaşılması 
gerekmektedir. Kentsel planlama, mevcut ve beklenen 
problem çözümleri için, veri toplama, analiz ve sentez 
yöntemleri ile kısa, orta ve uzun vadeli hedefler 
belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanabilir 
yöntemler tanımlamaktadır [1, 2]. Kentsel planlamada yer 
seçimi etkileyebilecek en temel kısıtlamalar, jeolojik ve 
fiziksel kısıtlamalardır. Bu kısıtlamalar, topografya, 
jeolojik yapı, iklim koşulları, sismoloji, hidrojeolojik 
özellikler, yapı malzemeleri, zemin kalitesi, mineralojik 
ve jeokimyasal özelliklerdir. Tüm dünyada, şehirlerin 
jeolojik ortamlarının planlanması ve haritalanmasında, 
kentsel planlamanın önemli bir yeri vardır. Bazı 
durumlarda çevresel jeoloji ile eş anlamlı olarak bile 
kabul edilmektedir [3]. 

Bu çalışmada İzmit ili Yazlık bölgesinin zemin 
özellikleri jeolojik, jeofizik ve jeoteknik yöntemlere ait 
araştırma sonuçları ile incelenerek bölgenin yerleşime 
uygunluk durumu araştırılmıştır. (Şekil 1). Bu doğrultuda 
bölgede yapılmış olan sondaj, sismik kırılma gibi arazi 
çalışmaları ile zemin numunelerine laboratuvar sonuçları 
detaylı olarak irdelenmiştir. Bölgenin deprem tehlikesi 
göz önünde bulundurularak zeminlerin sıvılaşma riski de 
araştırılmıştır. 

 

 
 

Şekil 1. İnceleme alanı yerbulduru haritası 
 

2. Jeoloji ve Tektonik 
 
Kocaeli Körfezi, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve 

Marmara Graben Sistemi tarafından etkilenen doğu-batı 
gidişli aktif bir graben sistemi içerisinde yer almaktadır 
Denizel-karasal fasiyes geçişli güncel bir çökelme ortamı 
olan Kocaeli Körfezi Grabeni, kuzeyde Kocaeli, güneyde 
ise Armutlu Yarımadası olarak adlandırılan ve 
jeomorfolojik açıdan önemli farklılıklar gösteren iki 

yükselti tarafından sınırlanmaktadır [4]. Bu çöküntü 
alanı, kendisini sınırlayan yükseltilerden Kocaeli 
Körfezi’ne doğru akan akarsuların taşıdığı malzemeyle 
doldurulmaktadır. Bunun sonucu olarak, özellikle 
Kocaeli Körfezi güney kıyı şeridinde çok önemli alüvyal 
deltalar gelişmiştir. 

İnceleme alanının da içinde bulunduğu Armutlu 
Yarımadası’nın yalınlaştırılmış jeoloji haritası Şekil 2’de 
verilmiştir. Jeoloji haritasından görüleceği üzere, 
yarımadanın temelini Prekambriyen-Alt Paleozoyik’e ait 
Pamukova Metamorfitleri ile Triyas-Alt Kretase’ye ait 
ofiyolit içeren olistostromal-türbiditik volkanosedimanter 
istifler oluşturmaktadır. Bu temelin üzerinde ise, Alt 
Triyas ile Paleosen-Alt Orta Eosen arasındaki dönemi 
temsil eden volkanosedimanter birimlerin oluşturduğu 
formasyonlar yer almaktadır. Bu birimleri kesen Fıstıklı 
granitoyidininin yanı sıra, Sarmasiyen ya da Ponsiyen’e 
ait acı su (Kılınç formasyonu), Üst Miyosen-Alt 
Pliyosen’e ait akarsu-göl (Yalakdere formasyonu) ve Üst 
Pleyistosen’i temsil eden denizel (Altınova formasyonu) 
çökeller yarımadayı oluşturan diğer birimlerdir. Akarsu 
yatakları ve özellikle kıyı şeridi boyunca Holosen’i temsil 
eden alüvyal yelpaze, akarsu, kıyı ovası, plaj ve delta 
çökelleri de yarımadadaki en genç çökellerdir [4]. 

Kocaeli Körfezi’nin güney kıyı şeridinde ve yakın 
çevresinde üç farklı jeolojik birim gözlenmektedir. Bu 
birimlerden en eskisi, inceleme alanının güneybatısında 
yeralan Paleozoik’e ait şist-mermer ve metabazitlerdir. 
Bir diğer birim ise, kıyıdan iç kesimlere gidildikçe 
gözlenen Pliyosen çökellerdir. Bu çökeller; genellikle 
kumtaşı, kötü tabakalanmalı konglomera, çamurtaşı ve 
marn ardalanmasından oluşur [5]. 

İnceleme alanı sınırları içinde kalan Kocaeli 
Körfezi’nin güney kıyı şeridi ise, Marmara Denizi’ne 
dökülen çok sayıdaki akarsuyun getirdiği malzemenin 
birikmesiyle oluşmuş Holosen’e ait alüvyal çökellerle 
kaplıdır. Çakıl, kum, silt ve kil tane boyutundaki 
malzemeden oluşan bu alüvyal çökellerde, özellikle 
gevşek kum ve siltli kum seviyeleri, bölge genelinde 
sıvılaşma açısından oldukça duyarlı zeminleri 
oluşturmaktadır [6]. 

 

 
 

Şekil 2. Armutlu Yarımadası’nın yalınlaştırılmış jeoloji 
haritası (1. Pamukova metamorfitleri; 2. Balkaya Formasyonu; 
3. İznik metamorfitleri; 4. Alıçyayla kireçtaşı; 5. Ofiyolitli 
metaolistostrom; 6. Bakacak Formasyonu; 7. İncebel 
Formasyonu, 8. Sarısu volkaniti; 9. Fıstıklı granitoyidi; 10. 
Kılınç Formasyonu; 11.  Pliyosen’e ait kırıntılar; 12. Güncel 
çökeller) [4]. 

 
İnceleme alanı olan Yazlık bölgesinde Pliyosen, az orta 
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derecede pekişmiş üst seviyeleri ayrışmış çok zayıf kaya 
ile zemin arasında geçiş niteliğinde kumtaşı, kiltaşı, 
silttaşı ve çakıltaşı ardalanması ile temsil edilmektedir. 
Ayrışmış zonlar, yer yer kum, kil, silt ve çakıl tabakaları 
şeklinde gözlenmektedir. Seri içinde tabakalanma 
belirgin olup bu durum Pliyosen çökellerinin pekişmiş 
olduğunu göstermektedir. Paleosen-Eosen yaşlı filiş ve 
volkanoklastiklerin biriktiği formasyon, inceleme 
alanında volkanoklastiklerle temsil edilmektedir. Yörede 
Eosen döneminde faaliyet gösteren volkanik aktivite 
çalışma alanında önemli rol oynamaktadır.  Sarısu 
Volkanikleri adı altında bilinen bu birim bazaltik ve 
andezitik lav, aglomera ve tüfitlerden meydana gelmiştir. 
Birbirleri ile son derece girift olan volkanik malzemeler, 
çalışma alanında yüksek topoğrafyayı oluşturmuşlardır. 
Birim çok çatlaklı ve kırıklıdır.  Kırıklar boyunca kil 
dolgusu gözlenmektedir.  Bu çatlak ve kırıklara sızan 
sular kayacı şiddetle ayrıştırmış ve yer yer çok şiddetli 
ayrışmalar görülmektedir.  Birimin su ile temas ettiği 
yüzey kesimlerde yer yer alterasyon görülmektedir. 
Altere olan bu seviyeler yamaç eğimlerinin bu seride 
yüksek olması nedeniyle erozyonla taşınmış olduğundan 
seri üzerinde bitkisel toprak ya çok ince bir örtü halinde 
ya da hiç gelişmemiştir. 

Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer 
almaktadır (Şekil 3). Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 
yaklaşık 1500 km uzunluğunda olup Türkiye ve dünyanın 
en aktif faylarından biridir. KAF, Marmara Denizi ve 
İzmit Körfezi’ nin batısında Mudurnu Çayı vadisinden iki 
kola ayrılır. Kuzey kolu, İzmit-Sapanca segmenti 
oluşturmakta, güney kol ise, Geyve-İznik kolunu 
oluşturmaktadır. KAF’ın bu kolu için farklı yapısal 
modeller önerilmiştir. Bunlardan ilki, KAF'’ın İzmit 
Körfezi ve Marmara Denizi içinde, düşey atım bileşeni 
olan sağ yönlü doğrultu atımlı sistem modelidir [7]. 
Sismolojik verilerin de kullanıldığı bir diğer modelde ise, 
İzmit Körfezi ve Marmara Denizi’ndeki çukur 
alanlarının, çekim kuvvetlerine bağlı gelişmiş birer 
graben olduğu önerilmiştir [8]. Üçüncü model ise, KAF 
zonunun kuzeydeki kolun, çok sayıda fay segmenti ile 
temsil edildiği ve kademeli bu segmentler arasında çek-
ayır (pull-apart) havza yapılarının bulunduğu 
varsayılmaktadır [9, 10].  Bu modele göre, İzmit Körfezi 
bu sistem içinde açılmış küçük birkaç çek-ayır havzadan 
oluşmuştur. Körfezdeki sığ sismik verilerin kullanıldığı 
sonraki çalışmalarda da bu model benimsenmiş ve 
mevcut yapının bu modelle açıklanabileceği ileri 
sürülmüştür. Barka, 1997 [11], Barka ve Kuşçu, 1996 
[12] tarafından belirtilen son modelde, İzmit Körfezi’nin
oluşumunda üç ayrı fay segmentinin rolü olduğu
belirtilmiştir.

Şekil 3. Çalışma alanı ve çevresinin neo-tektonik haritası 
[13]. 

3. İnceleme Alanının Zemin Özellikleri

3.1 Sismik Hızlar 

Çalışma alanındaki zeminlerin jeofiziksel özelliklerinin 
belirlenmesinde 21 adet sismik kırılma ölçümüne ait arazi 
çalışma sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu ölçümlere 
bağlı olarak tabaka kalınlıkları, yer altı hız yapısı, 
zeminlerin dinamik-elastik mühendislik parametreleri, 
belirlenmiştir. Tablo 1’de 21 profilde alınan sismik 
kırılma ölçüm sonuçlarına ait bilgiler yer almaktadır. 
Çalışma alanında sismik ölçümlerle belirlenen 1. Tabaka 
kalınlıkları genelde 1 ile 8 m arasında değişmekte olup bu 
seviyeler için yıkıcı deprem dalgası olarak bilinen S dalga 
hızları (Vs), 120 - 203 m/sn m/sn arasında değişmektedir. 
İkinci tabakada ise Vs hızları 389 - 772 m/sn arasında 
değerler almaktadır. Vp hızları ise birinci tabakada 321 - 
808 m/sn, ikinci tabakada 526 - 1618 m/sn arasında 
değişmektedir. 

Şekil 4’de bazı profillere ait sismik kırılma kesitleri 
görülmektedir. Sismik kesitlerden de görüldüğü üzere, 
inceleme alanında zeminler, bitkisel toprağın altında; 
üstte değişken kalınlıklı ve değişken karakterli (ölçü 
noktalarına göre) genellikle alüvyona veya Pliyosen’e ait-
killi-siltli-kumlu-çakıllı tabakalar içermektedir. Bazı 
yerlerde ise bunların karışımından oluşmaktadır. Bu 
seviyelerin altında nispeten sıkı alüvyonlar ikinci 
tabakayı ve en altta ise çok sıkı- yarı taşlaşmış eski 
alüvyonlar ile ana kayaya geçilmektedir. Yüzeyden 
itibaren 1 – 8 m arasında kalınlığı değişen düşük hız 
tabakası ve bu derinliklerden itibaren ikinci tabakaya 
geçilmektedir. Bu iki tabakanın altında yüksek hıza sahip 
yarı taşlaşmış alüvyonlar veya ana kayanın ayrışmış 
ve/veya az ayrışmış düzeylerine geçilmektedir. Bu 
tabakaların ayrımında sismik hızların yanında sondaj 
verilerinden ve litolojilerden de yararlanılmıştır. 
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Tablo 1. Sismik Kırılma Ölçümleri Sonucu Elde Edilen Dinamik Elastik Özellikler 
  

Profil No Vp  
Hızı 

Vs  
Hızı 

Tit. 
Peryodu 

Kalınlık Bulk 
 M. 

Yoğ. ElastisiteM
. 

Poisson Kayma M. 

Tabaka No m/sn m/s sn m kg/cm
2 

gr/cm
3 

kg/cm
2 

Oranı kg/cm
2 

S-1/T1 381 140 0.44 1.97 1630 1.37 763 0.42 268 

S-1/T2 1461 710 "  28027 1.92 25997 0.34 9661 

S-2/T1 368 124 0.45 2.50 1560 1.36 599 0.43 208 

S-2/T2 1259 592 "  20640 1.85 17577 0.35 6471 

S-3/T1 414 162 0.41 1.11 1907 1.40 1034 0.41 366 

S-3/T2 1155 563 "  16470 1.81 15399 0.34 5728 

S-4/T1 444 170 0.53 2.04 2256 1.42 1163 0.41 411 

S-4/T2 909 433 "  9809 1.70 8637 0.35 3191 

S-5/T1 488 180 0.42 3.18 2840 1.46 1341 0.42 472 

S-5/T2 1259 629 "  19528 1.85 19487 0.33 7305 

S-6/T1 438 171 0.41 3.65 2167 1.42 1169 0.41 414 

S-6/T2 1569 772 "  32526 1.95 31169 0.34 11627 

S-7/T1 399 174 0.40 2.07 1646 1.39 1159 0.40 419 

S-7/T2 1464 769 "  25979 1.92 29698 0.31 11339 

S-8/T1 413 143 0.41 3.00 2002 1.40 818 0.43 285 

S-8/T2 1527 682 "  33167 1.94 27794 0.37 9013 

S-9/T1 550 203 0.40 2.11 3716 1.50 1758 0.42 618 

S-9/T2 1339 658 "  21772 1.88 21772 0.34 8119 

S-10/T1 533 203 0.40 3.42 3413 1.49 1737 0.41 613 

S-10/T2 1510 739 "  29990 1.93 28336 0.34 10553 

S-11/T1 369 130 0.42 2.66 1543 1.36 656 0.42 229 

S-11/T2 1529 712 "  32216 1.94 26760 0.36 9827 

S-12/T1 326 125 0.54 3.98 1125 1.32 581 0.41 205 

S-12/T2 962 450 "  11315 1.73 9508 0.36 3496 

S-13/T1 373 120 0.46 3.10 1633 1.36 565 0.44 196 

S-13/T2 1350 610 "  24923 1.88 19182 0.37 6992 

S-14/T1 436 140 0.52 7.81 2322 1.42 801 0.44 277 

S-14/T2 1391 640 "  26291 1.89 21181 0.36 7754 

S-15/T1 373 120 0.45 2.34 1633 1.36 565 0.44 196 

S-15/T2 1275 550 "  22641 1.85 15529 0.38 5603 

S-16/T1 391 147 0.44 3.06 1710 1.38 844 0.41 297 

S-16/T2 1345 614 "  24524 1.88 19369 0.36 7077 

S-17/T1 321 125 0.50 3.35 1078 1.31 578 0.41 205 

S-17/T2 1108 500 "  15995 1.79 12270 0.36 4471 

S-18/T1 405 165 0.52 3.74 1776 1.39 1060 0.40 378 

S-18/T2 811 389 " 7.88 7542 1.65 6761 0.35 2503 

S-18/T3 1747 902 "  39426 2.00 42991 0.31 16306 

S-19/T1 429 159 0.55 3.26 2120 1.41 1013 0.42 356 

S-19/T2 830 409 "  7751 1.66 7457 0.34 2783 

S-20/T1 589 222 0.38 2.04 4294 1.53 2133 0.42 752 

S-20/T2 1171 602 " 7.78 16103 1.81 17355 0.32 6571 

S-20/T3 3339 1890 "  150488 2.36 212843 0.25 84176 

S-21/T1 537 214 0.39 3.43 3392 1.49 1921 0.40 683 

S-21/T2 1561 768 "  32156 1.95 30808 0.34 11493 
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Şekil 1. Farklı profillere ait sismik hız kesitleri 
 

3.2 Jeoteknik Özellikler 

Çalışma alanındaki zeminlerin jeoteknik özelliklerinin 
belirlenmesinde 20 adet sondaj çalışması ve sondajlardan 
elde edilen numunelere ait laboratuvar deney 
sonuçlarından yararlanılmıştır. Sondaj verilerine göre, 
inceleme alanında yer altı su seviyesi 2 – 5 m aralığında 
değişmektedir. Sondajlar sırasında belirlenen SPT darbe 
sayılarının ortalaması ise inceleme alanı için 29.58’dir. 

Birleştirilmiş zemin sınıflamasına göre (USCS), 
Paleosen-Eosen yaşlı volkanoklastiklerde zemin 
numunelerinin ağırlıklı olarak SM ve SC grubu kum, 

Pliyosen yaşlı birimlerde ML ve MH grubu silt, 
Kuvaterner yaşlı alüvyonda ise yine ML ve MH grubu 
silt olduğu tespit edilmiştir. İnceleme alanında özellikle 
gevşek zemin zonları için yapılan üç eksenli basınç 
deneyi sonuçlarına göre ortalama kohezyon değerleri (c ) 
0,24 – 0,61 kg/cm², içsel sürtünme açısı () ise 5.18° - 
9.74° arasında değişmektedir. 

İnceleme alanında bulunan zeminler Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün, 1998 yılında çıkarmış olduğu, Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe 
[14] göre de sınıflandırılmıştır. Buna göre 
volkanoklastiklerde zemin grubu B, yerel zemin sınıfı Z2, 
Pliyosen serisinde zemin grubu C, yerel zemin sınıfı Z3, 
alüvyon alanlarda ise zemin grubu D, yerel zemin sınıfı 
Z4 olarak belirlenmiştir. 

4. Sıvılaşma Riski 
 

Zeminlerin sıvılaşma hassasiyeti, basitleştirilmiş 
prosedürler kullanılarak, hesaplanan sıvılaşmaya karşı 
güvenlik sayısı ile değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda, 
depremden kaynaklanan tekrarlı kayma gerilmeleri ile 
zeminin sıvılaşmaya karşı tekrarlı direnci 
karşılaştırılmaktadır. Zeminlerin sıvılaşmaya karşı 
direncini değerlendirmek için kullanılan en yaygın arazi 
deneyi ise standart penetrasyon deneyi (SPT)’dir. 
Dinamik bir penetrasyon deneyi olan SPT, ülkemizde 
zemin incelemelerinde en sık kullanılan deneylerin 
başında gelmektedir. SPT sonuçları, özellikle granüler 
zeminlerin sıkılık ve kayma direnci özelliklerini başarılı 
bir şekilde tahmin etmenin yanı sıra sıvılaşma 
analizlerinde de kullanılmaktadır. SPT’ye dayalı 
sıvılaşma analizi ilk olarak Seed ve Idriss, 1971 [15] 
tarafında önerilmiş olup zaman içerisinde iyileştirilmiş ve 
günümüzde özellikle Youd vd., 2001 [16] tarafından 
önerilen prosedür ile dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi Türkiye’de de kumların sıvılaşma hassasiyetini 
belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem 
haline gelmiştir. Bu yöntemde, deprem sırasında zeminin 
sıvılaşmaya karşı güvenliği, zeminin tekrarlı direnç 
oranının, depremden kaynaklanan tekrarlı gerilme oranı 
ile karşılaştırılması şeklinde ifade edilmektedir. Deprem 
sırasında oluşan tekrarlı gerilme oranı (𝐶𝑆𝑅), Seed ve 
Idriss (1971) tarafından Denklem 1’deki gibi 
tanımlanmıştır. 

𝐶𝑆𝑅 = 0.65 ×
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
×

𝜎𝑣

𝜎𝑣
′ × 𝑟𝑑                                    (1) 

Burada; 𝑎𝑚𝑎𝑥 , deprem sırasındaki zemin yüzeyindeki 
pik yatay ivme; 𝑔, yer çekimi ivmesi; 𝜎𝑣 ve 𝜎𝑣 ′ , 
sırasıyla, sıvılaşma değerlendirmesinin yapıldığı 
derinlikteki toplam ve efektif gerilme; 𝑟𝑑 ise gerilme 
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azalım katsayısı olup rutin mühendislik uygulamalarında 
Denklem 2’de derinliğe bağlı olarak verilen ortalama 
değerleri kullanmaktadır [17]. 

 

𝑟𝑑 = {
1.0 − 0.00765𝑧, 𝑧 ≤ 9.15 m

1.174 − 0.0267𝑧, 9.15 < 𝑧 ≤ 23 m       (2) 

 
Zeminlerin tekrarlı direnç oranının belirlenmesinin en 

makul yöntemi ise araziden alınan örselenmemiş 
numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapmaktır. 
Ancak, numune alımı sırasındaki örselenmeler ve maliyet 
gibi faktörlerden dolayı çok özel mühendislik yapıları 
dışındaki inşaatlar için tekrarlı direnç oranı (𝐶𝑅𝑅) 
standart penetrasyon deneyi (SPT), koni penetrasyon 
deneyi (CPT) ve kayma dalgası hızı (vs) ölçümlerine 
dayalı olarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır. 
Türkiye’de gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle 
SPT’ye dayalı sıvılaşma analizlerinin daha çok tercih 
edilen bir yöntem olduğu görülmektedir. Standart 
penetrasyon deneyi sırasındaki arazide ölçülen darbe 
sayısı (SPT-N); örtü basıncı, enerji oranı, sondaj kuyusu 
çapı, sondaj tiji ve numune alıcı türüne bağlıdır. Bu 
nedenle, SPT’ye dayalı hesaplamalarda kullanılacak olan 
SPT-N değerlerinin öncelikle düzeltilmesi esastır. 100 
kPa’lık örtü basıncı ve %60 enerji verimliliği için 
düzeltilmiş SPT-N değerleri, granüler zeminler için 
(𝑁1)60 şeklinde Denklem 3’den elde edilebilir.  

 
(𝑁1)60 = 𝑁. 𝐶𝑁. 𝐶𝐸. 𝐶𝐵. 𝐶𝑅. 𝐶𝑆          (3) 
 
İnce dane oranı, FC ≤ %5’den az olan temiz kumlar 

için Mw = 7.5 büyüklüğündeki depremler için 
sıvılaşmanın gerçekleştiği ve gözlenmediği bölgeleri 
ayıran eğri, Youd vd. (2001) tarafından temiz kum eğrisi 
olarak tanımlanmakta ve bu durum için tekrarlı direnç 
oranı (𝐶𝑅𝑅7.5) Denklem 4’deki gibi formüle 
edilmektedir. 

 
𝐶𝑅𝑅 =

1

34−(𝑁1)60
+

(𝑁1)60

135
+

50

[10∗(𝑁1)60+45]2 −
1

200
          (4)  

 
Sıvılaşma analizinde kullanılan düzeltilmiş SPT-N 
değerlerinin, ince tane oranının sıvılaşma direnci 
üzerindeki etkisi dikkate alınarak aşağıdaki gibi 
düzeltilmesi önerilmektedir; 
 

𝑁160,CS = 𝛼 + 𝛽𝑁160                                                             (5)
           

𝛼 = 0 and 𝛽 = 1 for FC ≤ %5     (6a) 

𝛼 = exp(1,76 −
190

𝐹𝐶2) and 𝛽 =[0,99 +
𝐹𝐶

1000

1,5
]         (6b) 

for %5 < FC <%35                                              
       

𝛼 = 1 and 𝛽 = 1,2 for FC ≥ %35                  (6c)
                      
Burada; 𝛼 ve 𝛽 ince tane oranı düzeltme katsayılarıdır, 
CS ise düzeltme katsayısıdır.  
 

Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ise Denklem 7’den 

hesaplanmaktadır. Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısının 
genellikle 1.0’in altında olması durumu, zeminin 
sıvılaşma hassasiyetinin varlığını işaret etmektedir. 
 
𝐹𝑆 =

𝐶𝑅𝑅

𝐶𝑆𝑅
                                                                        (7) 

 
4.1 İnceleme Alanında Sıvılaşma Durumu 
 

İnceleme alanındaki zeminlerin sıvılaşma 
potansiyelinin belirlenmesinde, elde edilen sondaj 
bilgileri ile çalışmanın amacına uygun şekilde SPT 
sonuçlarına dayalı sıvılaşma analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Seed ve Idriss (1971) 
tarafından önerilen ve ayrıntıları 4. bölümde verilen 
basitleştirilmiş prosedür kullanılarak tüm kumlu seviyeler 
için sondajlardan elde edilen SPT değerleri ile güvenlik 
katsayıları (FS) hesaplanmıştır. Analizlerde zemin 
numunelerine ait SPT (N), ince tane oranı, birim hacim 
ağırlık değerlerinin yanı sıra deprem büyüklüğü (Mw) ve 
maksimum yatay yer ivmesi (amax) değerleri de 
kullanılmıştır. Yapılan analizlerde bölgenin deprem 
tehlikesi ve önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak 
maksimum yatay yer ivmesi amax = 0.40g ve deprem 
büyüklüğü Mw = 7.5 olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 
hesaplamalar sonucunda elde edilen güvenlik katsayıları 
sıvılaşma potansiyeli olan ve olmayan seviyeleri 
belirlemek için kullanılmıştır. Güvenlik faktörü 1’ den 
küçük olan seviyeler sıvılaşır olarak kabul edilirken, 1’ 
den büyük olan seviyeler sıvılaşmaz olarak kabul 
edilmiştir. Çalışma alanındaki zeminlere ait sıvılaşma 
analizi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 

 
5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, İzmit ili Yazlık bölgesinin zemin 
özellikleri ve sıvılaşma potansiyelini belirlemek için 
jeolojik, jeofizik ve geoteknik veriler birlikte kullanılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre, çalışma alanında gözlenen 
jeolojik birimler, Eosen yaşlı volkanoklastikler, Pliyosen 
yaşlı çakıl, kum, kil, çakıltaşından oluşan çökeller ve 
Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır. Sismik hızlar ve SPT darbe 
sayıları, özellikle çalışma alanı genelinde yüzeye yakın 
derinliklerde düşük olarak belirlenmiştir. Bölgenin deprem 
tehlikesi ve gevşek zemin yapısı göz önünde tutularak 
yapılan sıvılaşma analizlerine göre,  inceleme alanında bazı 
yerel alanların sıvılaşma riski altında olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 2). Bölgede sıvılaşma riski olan alanlarda 
yapılacak yeni inşaatlar için gerekli zemin iyileştirme 
tedbirlerinin alınması yararlı olacaktır. 
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Tablo 2. İnceleme alanındaki kumlu seviyeler için sıvılaşma analizi sonuçları 

SK 
No 

Z 
(m) YAS (m) İnce Tane 

Oranı (%) 
BHA 

kN/m³ N160 CRR CRR FS 

SK2 6,00 2,7 47,27 19,58 22,00 0,345 0,242 0,70 
SK2 14,50 2,7 39,06 19,68 30,90 0,341 0,430 1,26 
SK3 3,00 1,45 32,87 19,80 24,40 0,342 0,280 0,82 
SK3 6,00 1,45 32,23 19,81 28,00 0,399 0,369 0,93 
SK8 3,00 2 48,1 19,54 20,50 0,306 0,221 0,72 
SK8 6,00 2 47,6 19,55 30,80 0,374 0,449 1,20 
SK8 9,00 2 45,22 19,57 24,70 0,394 0,286 0,72 
SK9 3,00 1,8 45,67 19,56 20,80 0,319 0,225 0,71 
SK9 6,00 1,8 46,02 19,56 49,00 0,384 0,460 1,20 
SK9 7,50 1,8 45,74 19,57 44,00 0,396 0,495 1,25 
SK9 9,00 1,8 44,67 19,57 36,60 0,401 0,481 1,20 
SK9 14,50 1,8 44,48 19,57 37,30 0,360 0,462 1,28 

SK10 3,00 2,81 24,87 19,98 17,40 0,263 0,185 0,70 
SK10 6,00 2,81 29,78 19,88 32,90 0,337 0,405 1,20 
SK12 3,00 2,6 47,11 19,55 16,40 0,273 0,174 0,64 
SK12 7,50 2,6 41,63 19,59 37,60 0,365 0,437 1,20 
SK13 4,50 3,12 26,37 19,95 19,90 0,297 0,214 0,72 
SK13 6,00 3,12 5,04 20,43 21,90 0,325 0,241 0,74 
SK15 3,00 2 24 20,00 24,20 0,304 0,365 1,20 
SK15 4,50 2 22 20,14 48,10 0,355 0,456 1,28 
SK15 7,50 2 25 19,98 47,50 0,379 0,475 1,25 
SK15 9,00 2 5 20,43 39,60 0,387 0,482 1,24 
SK15 12,00 2 6 20,42 40,40 0,365 0,437 1,20 
SK17 6,00 2,7 49,36 19,52 29,80 0,344 0,452 1,31 
SK17 14,50 2,7 48,38 19,54 40,20 0,342 0,430 1,26 
SK18 4,50 1,9 45,47 19,56 23,20 0,355 0,260 0,73 
SK18 14,50 1,9 43,38 19,58 35,30 0,358 0,465 1,30 
SK19 3,00 2 23 20,11 17,10 0,310 0,182 0,59 
SK19 9,50 1,71 28 19,92 21,80 0,400 0,238 0,59 
SK19 12,00 1,71 24 20,00 24,00 0,386 0,273 0,70 
SK19 14,50 2,11 13 20,29 20,29 0,347 0,417 1,20 
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ABSTRACT 
 

Public institutions in the position of employers are obliged to establish the Occupational Health and safety 
(OHS) system (organization) to carry out OHS activities. Municipalities are very important in terms of the 
execution of local services from Ottoman Empire to up to now. The diversity of the services of municipalities 
makes the OHS activities very important. Because services provided by municipalities, range from asphalt work, 
road and pavement construction, maintenance and repair of work machines, park and garden services, are in 
dangerous and very dangerous service categories, OHS activitities gained importance day by day. Systematic 
implementation of occupational health and safety activities are important for both reduction of risks and 
prevention of occupational accidents and occupational diseases. Constitution of system in OHS activities must be 
handled in this process. 
In this study, the process of establishing the OHS system in municipalities, which have an important place 
among the public institutions, has been investigated and tried to be exemplified through the example of Toroslar 
Municipality. The work in the municipal sector and the hazard classes and the requirements imposed by the 
legislation on occupational health and safety have been tried to be assessed as a system and the steps in the 
process of establishing the system have been tried to be evaluated. Risk assessment studies conducted in the 
municipality and how these studies handled are examined. Employment of OHS related experts and employees 
and how the health controls of employees are followed in the system are investigated. Also, the approaches of 
the management and employees in this process are studied. As a result of risk assesment studies it is tried to 
determine figthing methods with determined risk.  
 

Key words:  Occupational health and safety in municipalities, Occupational health and safety, Occupational health 
and safety management system. 

ÖZET 
 

İşveren konumundaki kamu kurumları İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmalarını yürütmek üzere İSG sistemini 
oluşturmakla yükümlü kılınmışlardır. Osmanlıdan günümüze Ülkemizde yerel hizmetlerin yürütülmesi açısından 
belediyeler önem arz etmiştir. Yapılan hizmetlerin çeşitliliği belediyelerde İSG çalışmalarını daha da önemli 
kılmaktadır. Belediyelerin, asfalt çalışmalarından yol ve kaldırım inşaat işlerine, iş makinelerinin bakım ve 
onarımından park ve bahçe çalışmalarında sundukları hizmetlerin tehlikeli ve çok tehlikeli grupta bulunmaları 
nedeniyle, belediyelerdeki İSG çalışmaları daha da önem kazanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 
sistemli bir şekilde yürütülmesi, gerek risklerin azaltılması, gerekse iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi açısından önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sistemin oluşturulması bir süreç 
içinde ele alınmalıdır.  
Bu çalışmada, kamu kurumları arasında önemli bir yere sahip olan belediyelerde, İSG sisteminin oluşturulması 
süreci irdelenmiş ve Toroslar Belediyesi’nde sistemin oluşturulma süreci anlatılmaya çalışılmıştır. Belediyedeki 
iş kolları ve tehlike sınıfları ve iş sağılığı ve güvenliği mevzuatının getirdiği zorunluluklar çerçevesinde yapılan 
çalışmalar bir sistem olarak ele alınmış, sistemin oluşturulması sürecindeki adımlar değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Belediyede yapılan risk değerlendirme çalışmaları ve bu çalışmaların nasıl yapıldığı incelenmiştir. 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman ve çalışanların nasıl istihdam edildikleri, çalışanların sağlık kontrollerinin 
sistem içinde nasıl takip edildiği gibi konular irdelenmeye çalışılmıştır. Sistemin oluşturulması sürecinde 
yönetimin ve çalışanların yaklaşımları da incelenmiştir.  
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Yapılan risk değerlendirmeleri sonucu tespit edilen risklerle mücadele yöntemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Tüm bu bulgular uygulama konusu olan Belediyede ilgili birim sorumluları ile yapılan yüz yüze görüşmeler 
sonucu elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
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1. GİRİŞ 
 Günümüz çalışma hayatı ve çalışma hukukunun 

önemli bir kısmını, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

konusu oluşturmaktadır. Yeterli ve gerekli iş 

güvenliği önlemlerinin alınarak iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının azaltılması çalışanlar, 

işverenler ve sosyal güvenlik için önemli sonuçlar 

ortaya koyar. İş hukukun temel ilkelerinden biri 

olan işçinin korunması ilkesi, sadece çalışanların 

maddi kazançlarını korumakla sınırlı değildir. 

Önleyici politikalarla çalışanların fiziksel ve 

psikolojik açıdan da korunmaları önemlidir [1]. Bu 

nedenle iş sağlığı ve güvenliği bütün çalışanları 

ilgilendiren çalışma hayatının temel unsurlarından 

biridir. Yaşam hakkı kutsal ve en temel hak olduğu 

için Anayasamızda bu hususa büyük önem 

verilmiştir [2]. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 

veriler, temel insan hakları, çalışma hayatı ve 

ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli tablolar 

sunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

Ülkemizde de 30.12.2012 tarihinde Resmi 

Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, kamu ve özel işyerlerinde sağlıklı bir 

ortam oluşturmak, iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını önlemek amacıyla çıkarılmıştır [3]. 

Kanun, bazı istisnalar dışında, ülkedeki tüm 

özel/kamu işletme, işyeri, işveren, işveren vekili, 

çırak ve stajyerler olmak üzere, bütün işveren ve 

çalışanları kapsamaktadır[4]. 

2.Materyal ve Yöntem 

2.1. Çalışma Hakkında Genel Bilgi 

Toroslar Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

sisteminin oluşturulması süreci 2012 yılı sonunda 

teknik kadrodaki iki personelin İSG sertifika 

eğitimine gönderilmesi ile başlamıştır. Belediye 

İSG çalışmalarında gelinen noktada İSG kurulları 

ve Risk değerlendirme ekiplerini oluşturmuş, risk 

değerlendirme çalışmaları yapılarak takibi 

sağlanmış ve proaktif yaklaşımın kurum içinde bir 

kültür olarak yer etmesi amacıyla çalışanlara 

düzenli olarak İSG eğitimleri verilmiştir. İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu'nun Kamu kurumlarını 

kapsıyor olması ve kamu kurumları arasında da 

belediyelerin önemli bir yere sahip olmasından 

dolayı çalışma konusu olarak belediyeler ve 

uygulama alanı olarak Toroslar Belediyesi 

seçilmiştir. Toroslar Belediyesi'nin seçilme 

nedenleri arasında; 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 

01/01/2013 tarihi itibari ile İş Sağlığı ve Güvenliği 

çalışmalarına başlamış olması, kendi bünyesinden 

görevlendirdiği iş güvenliği uzmanları ile İSG 

birimini oluşturması, İSG kurulunu kurarak 

çalışmalarına başlamış olması sayılabilir. Toroslar 

Belediyesine ait, çalışmamızda kullandığımız evrak 

ve dokümanlar için Toroslar Belediyesinden gerekli 

izin ve olur yazılı olarak alınmıştır. 

2.2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışma; belediyelerde yaklaşık dört yıldır 

uygulanmakta olan 6331 sayılı İSG kanunun 

uygulama süreçlerini tespit etmek, yapılan İş 

Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını oluşturulan İş 

Sağlığı Kurulu ve Kurulun çalışma prensiplerini 

araştırmak, uygulamada yaşanılan sorunları tespit 

etmek amacıyla yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar 

Toroslar Belediyesi için incelenmiştir. Çalışmadaki 

bilgiler, Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri 

Müdürlüğü ile yapılan yüz yüze görüşmeler 

neticesinde elde edilmiştir.  

  2.3. Uygulama 

Şehirleşme ile başlayan kent hayatı ortak yaşam 

alanlarında yapılması gereken hizmetler ile ilgili bir 

takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Köy 

hayatında imece usulü gerçekleştirilen hizmetler 

kent hayatına geçilmesi ile birlikte farklı bir boyut 

kazanmıştır. Yaşam alanlarının genişlemesi, şehir 

hayatının gereksinimlerini artıran unsurlardan biri 

olmuştur. İnsanın sosyal bir varlık olarak ev 

hayatının dışında bir takım faaliyetler yürütme 

ihtiyacı şehir hayatı ile birlikte farklı bir boyut 
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kazanarak devam etmiştir. Ev dışında oluşan ortak 

yaşam alanlarında zaman içinde bir takım 

hizmetlerinin yapılması ihtiyacı da bir zorunluluk 

oluşturmuştur. Şehirlerdeki geniş yerleşim 

alanlarında bu hizmetleri tespit etmek ve yerine 

getirmek üzere yeni kamusal yapılara ihtiyaç 

duyulmuş ve zaman içinde çeşitli evrelerden geçen 

bu kamusal yapılar günümüzdeki Belediyelere 

evrilmiştir. Şehir hayatının vazgeçilmez ihtiyaçları 

arasında yer alan; su ihtiyacının karşılanması, atık 

su ve kanalizasyon çalışmaları, ulaşımın 

sağlanması, yol ve kaldırım çalışmaları, yerleşim 

yerlerinin temizlik hizmetleri, mezarlık işleri, ortak 

yaşam alanı olan park ve bahçelerin yapımı ve 

düzenlenmesi gibi birçok hizmet bugün tüzel 

kişiliğe sahip kanunla kurulan Belediyeler 

tarafından yürütülmektedir. Yukarıda sayılan 

hizmetlerin içinde hayati öneme sahip olanlarının 

olması ve ivedilikle yerine getirilmesi zorunluluğu 

belediye hizmetlerine ayrı bir boyut 

kazandırmaktadır [5]. 

Bütün bu hizmetler belediyelerde farklı 

şekillerde istihdam edilen personelce yerine 

getirilirken, çalışanların sağlıklarının ve 

güvenliklerinin sağlanması zorunluluğu, 

çalışanların sağlık bütünlüğü açısından önemli 

olduğu kadar, iş kaybı ve hizmetlerin aksamaması 

bakımından da önem arz etmektedir. Olası bir 

yangında itfaiye hizmetini yürüten belediye çalışanı 

tüm İSG önlemlerini almakla birlikte, zamanla 

yarışarak yangına da ivedilikle müdahale etmek 

zorundadır. Belediye hizmetlerinin çeşitliliği, 

çalışanların her türlü tehlikeye maruz kalmaları 

bakımından ve sürekliliği göz önünde 

bulundurulduğunda, uygulamalarının 

belediyelerdeki önemi daha net anlaşılacaktır [5]. 

Ülkemizde Avrupa Birliği uyum yasaları 

doğrultusunda çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 

3.maddesinde konu ile ilgili birçok kavramın 

tanımladığı görülmüştür. Bu kavramlardan birisi de 

"İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi" kavramıdır. 

Kanunda geçen tanımı ile işyeri sağlık ve güvenlik 

birimi; "İşyerinde İSG hizmetlerini yürütmek üzere 

kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan 

birimi" olarak tanımlanmıştır [6]. 

Toroslar Belediyesi’nde Kanun ve 

yönetmelikler doğrultusunda İSG çalışmalarının 

yürütülmesi amacı ile 2013 yılında Sağlık İşleri 

Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

kurulmuştur [6]. 

2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin 

Oluşturulmasında Proaktif  (Önleyici) Yaklaşım 

İş yerlerinin, kurum ve kuruluşların yönetim 

sistemlerinin İSG ile ilgili çalışmalarını belirli 

standartlar doğrultusunda yürütmelerini sağlamak 

amacıyla İSG yönetim sistemleri geliştirilmiştir. İş 

güvenliği yönetim sistemi ve organizasyonel 

yapılandırmanın genel kuralı, iş sağlığı ve güvenliği 

organizasyonunun işyeri ve işletmenin somut 

şartlarına uygun olmasıdır. İşverenin genel 

organizasyon yükümlülüğü ise alınan önleyici 

tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim 

yöntemlerinin işyeri ve işletmenin idari 

yapılanmasının her kademesinde ve tüm 

faaliyetlerinde uygulanabilir olmasını sağlayacak 

şekilde bir iş sağlığı ve güvenliği bütünleşmesini 

kapsamaktadır. İSG yönetim sistemleri kurulun 

yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, 

uygulamalarını, İSG çalışmalarının sürekliliğini ve 

kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır [7]. 

Çalışanları iş ortamının negatif etkilerinden 

koruyarak, onların rahat ve güvenli bir iş ortamında 

çalışmalarını sağlamak İSG yönetim sisteminin öne 

çıkan faydaları olarak görülmektedir. Ayrıca 

çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve 

üretim maliyetlerinde azalma da bu faydalar 

arasında sıralanabilir. İSG yönetim sisteminin bir 

diğer faydası ise; iş yerinde önlemler alınmasını 

sağlayarak, tehlike oluşturabilecek yangın, patlama, 
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makine arızaları ve devre dışı kalmaların yok 

edilmesi ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Resmi makamlar önünde, kurumun iş güvenliğine 

karşı duyarlı olduğunun kanıtlanması ve yasal ceza 

riskinin azaltılması da faydalar arasında 

sıralanabilir [7]. 

İSG yönetim sistemi ile ilgili sağlığı tehdit eden 

ve çalışanların güvenli çalışmalarına tehdit 

oluşturabilecek riskler ile karşılaşma ihtimali olan 

çalışanlar için, söz konusu bu riskleri minimize 

etmek veya tamamen ortadan kaldırmak için bir 

İSG yönetim sisteminin oluşturulması 

gerekmektedir. PUKÖ Döngüsü bir İSG yönetim 

sistemi şeklinde işletmelerde uygulanabilmektedir. 

Bu adımlar [7]; 

    İSG iyileştirmeleri için gerekli değişimin 

planlanması, verilere ve değerlere göre önlem 

almak, olası sapmaların hesaplanması, değişimin 

etkilerinin analiz edilmesi ve yorumlanması, planın 

uygulanması olarak sıralanmıştır [7].    

 
Şekil: 1. PUKÖ Döngüsü [7] 

İş sağlığı ve güvenliği açısından nelerin hangi 

zaman diliminde ve nerede başarılmak istendiği 

planlanmalıdır. Bu nedenle mevcut durumun analizi 

yapılmalı, hedefler belirlenmeli ve kayıtların analizi 

yapılmalıdır. Tehlikeler belirlendikten sonra, risk 

değerlendirme metotları tespit edilmeli ve detaylı 

plan hazırlanmalıdır. Bir sonraki aşama olan 

uygulama aşamasında riskler değerlendirilmeli, 

risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar 

verilmelidir. Her bölümdeki kişileri bilgilendirme, 

eğitme ve katılımını sağlama ve uygulama 

sonuçlarını yakından takip etmek gerekmektedir. 

Son olarak ise hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 

kontrol edilmeli, olası sapmalar tespit edilip kayıt 

altına alınmalıdır. İç talimatlar ve yönergeler 

gözden geçirilmeli, ilgili kişiler bilgilendirilmelidir 

[7]. 

İSG Yönetim sistemlerinde, işletme, tehditlerin 

tespitinde, risklerin değerlendirilebilmesi ve 

gereken kontrol önlemlerinin hayata geçirilmesi 

açısından prosedürler oluşturabilir ve sürdürebilir. 

Risklerin sınıflandırılmasında, tedbirler ile yok 

edilebilecek risklerin tespiti ve yok edilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma ortamında yazılmış bir 

prosedür, İSG politikalarının belirlenmesini veya 

geliştirilmesini de etkilemektedir. İşyerindeki 

çalışanların İSG hakkında bilgi edinmelerini ayrıca 

İSG çalışmalarına katılımını sağlar. İşverenin de 

İSG hakkında bilgi edinmesini ve doğru kararlar 

vermelerini sağlar. Risk analizi prosesinden elde 

edilen ilk bulgular neticesinde işyerindeki tehlike 

ihtimalleri ve alınması gerekli tedbirler tespit edilir. 

İşyeri, risklerin büyüklüğünün hesaplanmasında ve 

riskin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı 

konusunda karar verilmesini kolaylaştırır. Çalışma 

ortamında doğru olmayan güvenlik önlemleri 

alınmış olabilir veya çalışanlarda doğru olmayan 

İSG bilinci gelişmiş olabilir, bütün bu önlemlerin 

ve İSG bilincinin yeniden değerlendirilmesini 

sağlar. İşyerinde kanuni sorumluluklar ve İSG 

politikası doğrultusunda kabul edilebilir seviyeye 

çekilmiş risklerle çalışılmasını düzenler. Çalışma 

ortamında gereken düzeltici ve önleyici 

çalışmaların oluşturularak elde edilen verilerin kayıt 

altına alınmasını, çıkan sonuçların takip edilmesini 

ve ölçülmesini kolaylaştırır [8]. 

Kurumda her aşamadaki İSG hedefleri 

oluşturulmalı, çıktısı alınarak devamlılığı 

sağlanmalıdır. Belirlenen hedefler ölçülebilecek 

büyüklükler ile belirtilmelidir. İSG Yönetim 

Programları belirli periyotlarla kontrol edilmelidir. 

Gerekli görüldüğü takdirde İSG yönetim 

Planla

Uygula

Kontrol et

Önlem 
Al
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programları işletmenin çalışmalarında, ürünlerinde, 

hizmet sunumunda veya işletmede meydana 

gelecek farklılıklara göre tekrar geliştirilmelidir. 

İşletmenin İSG yönetimini kolaya indirgeyebilmek 

amacıyla, İSG çalışmalarını yürüten tüm personelin 

görev, yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilerek 

yazılı hale getirilmeli ve ilan edilmelidir. İşveren, 

İSG Yönetim Sisteminin uygulanması, kontrolü ve 

geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamalıdır. 

[8]. 

İşverenin atayacağı bir personel, açıklanan 

sorumluluk ve yetkiye sahip olmalıdır. standartlara 

uygun olarak oluşturulmuş İSG yönetim sisteminin 

uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel 

oluşturularak, gözden geçirilmek üzere üst 

yönetime sunulmalı ve İSG yönetim sistemi 

performansı hakkında raporlar oluşturulmalıdır [8].  

Toroslar Belediyesi'nin İSG çalışmalarında 

proaktif (önleyici) yaklaşımı benimsediği 

görülmektedir. Kurumun, iş kazaları ve meslek 

hastalıkları meydana gelmeden önce bunları 

önlemeye yönelik çalışmaları incelenmiştir [9]. 

Toroslar Belediyesi çalışanlarının,  düzenli olarak 

sağlık kontrolünden geçirildikleri tespit edilmiştir. 

Çalışanların periyodik muayenelerinin Belediye ile 

anlaşmalı olunan bir tıp merkezinde yapılmakta 

olduğu belirtilmiştir. Çalışanlara ait muayene 

raporlarının kendi özlük dosyalarında muhafaza 

edildiği belirtilmiştir. Periyodik muayene zamanı 

gelen çalışan için görev yaptığı birime,  birimi 

tarafından hatırlatma yazısı gönderildiği 

belirtilmiştir [9]. 

İş kazalarına yönelik proaktif iş güvenliği 

çalışmaları doğrultusunda Toroslar Belediyesi'nde 

risklerle kaynağında mücadele ederek risklerin 

önlenmesi veya en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 

Bununla birlikte iş güvenliği uzmanı tarafından 

Toroslar Belediyesi Risk Analiz Prosedürü 

hazırlanmıştır. Risk değerlendirme ekipleri 

tarafından, hazırlanan prosedür doğrultusunda, Risk 

Analiz Raporları hazırlanmıştır. Toroslar 

Belediyesi'ndeki sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 

değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut 

durumun iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların 

yapıldığı Sağlık İşleri Müdürü tarafından 

açıklanmıştır. İş kazalarına karşı alınan diğer bir 

önlem ise, çalışanların işyerinde alınan İSG 

tedbirlerine uyup uymadıklarının denetim ve 

kontroller ile tespit edilmesidir. Toroslar 

Belediyesi'nde çalışanlara görev verilirken, 

çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 

uygunluğunun göz önünde bulundurulduğu 

belirtilmiştir. İş kazalarını önlemek amacı ile 

işyerlerinde, iş kazalarına yol açabilecek 

düzensizliklerin ve dağınıklıkların ortadan 

kaldırıldığı açıklanmıştır. Çalışanların işyerinde 

karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine 

karşı, koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda 

bilgilendirildikleri belirtilmiştir [9]. 

Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ile 

yapılan görüşmede, Toroslar Belediyesi'nde İSG 

sisteminin oluşturulma sürecindeki yaklaşımın 

proaktif yaklaşım olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde 

6331 sayılı Kanundan önce gerek yargı kararlarının 

gerekse iş güvenliği anlayışının iş kazaları meydana 

geldikten sonraki tazmin davaları ile gündemde 

olduğu vurgulanmıştır. Uzun yıllar İSG anlayışının 

istisnalar dışında tazminat açısından gündeme 

geldiği belirtilmiştir. Toroslar Belediyesi'nde 2013 

yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu ile birlikte iş kazaları ve meslek 

hastalıkları meydana gelmeden önlemeye yönelik 

çalışmalara ağırlık verildiği belirtilmiştir. Bununla 

ilgili Belediyede çalışan herkesin İSG 

çalışmalarında proaktif yaklaşım bilincine sahip 

olmaları için eğitimler ve etkinliklerin düzenlendiği 

belirtilmiştir. Proaktif yaklaşımın bir kültür olarak 

benimsenmesinin risklerin yok edilmesinde veya en 
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aza indirilmesinde en etkili metod olduğu 

düşünülmektedir [9]. 

Görüşmede ayrıca,  sisteminin oluşturulması 

sürecinde proaktif yaklaşımın benimsenmesinde, 

yönetimin ve tüm çalışanların yaklaşımı ve 

tutumunun önemi vurgulanmıştır. Özellikle 

Belediye yönetimi olarak sisteminin 

oluşturulmasında proaktif yaklaşımın bir kültür 

olarak yerleşmesi üzerinde önemle durulduğu 

vurgulanmıştır. Bu anlamda Toroslar Belediyesinde 

İSG çalışmalarında ilgili kanun ve mevzuatlara 

uygun olarak proaktif İSG politikalarının 

belirlendiği belirtilmiştir. Belirlenen proaktif 

yaklaşım politikalarının etkinliği açısından 

çalışanların katılımı ile planlanıp uygulanması 

hedeflenmiştir [9]. 

Belediyede İSG alanında kalıcı sonuçlar elde 

edebilmek adına, iş yerinden ve çalışandan 

kaynaklanan iş kazaları ve meslek hastalıkları 

nedenleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Daha sonra 

iş kazaları ve meslek hastalıklarını meydana 

gelmeden önlemeye yönelik risk değerlendirme 

analizleri yapılmıştır [9]. 

Uygulamada risklerin tanımının açık, anlaşılır 

ve net olmasının önemine denilmiştir. Açık ve tam 

tanımlanmış risklerin herkes tarafından net olarak 

anlaşılmış olması proaktif yaklaşım açısından 

önemli bulunmuştur. Proaktif yaklaşımda dikkat 

edilmesi gereken diğer bir hususun bütçe konusu 

olduğu belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinde 

proaktif çalışmaların gereksiz bir kalem olarak 

görülmesinin yanlış bir tutum olduğu belirtilmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği için riskleri ortadan 

kaldırmak amacıyla bir bütçenin ayrılması gerektiği 

düşünülmektedir. Riskin meydana gelmesinden 

sonra oluşabilecek bir iş kazası ile ortaya 

çıkabilecek tazminatların, riskleri ortadan 

kaldırmak için ayrılacak bütçeden çok daha fazla 

olabileceği belirtilmiştir. Daha fazla ödeneklerin 

tazminatlara ödenmesine rağmen çalışanlarda 

meydana gelen fiziksel ve ruhsal kayıpların da 

yerine getirilemeyeceği gerçeği dile getirilmiştir. 

Bütün bu nedenler,  sisteminin oluşturulması 

sırasında proaktif yaklaşımın benimsenmesinde 

etkin olmuştur [9]. 

2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun 

Oluşturulması  

Sağlık İşleri Müdürü ile yapılan görüşmede, 

Belediyede İSG kurulunun oluşturulması 

görüşülmüştür. Belediyede tehlikeli ve çok tehlikeli 

sınıfta çalışanı bulunan dört müdürlük olduğu 

belirtilmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park 

ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve 

Temizlik İşleri Müdürlüğünden oluşan bu dört 

müdürlüğün ayrı ayrı değerlendirildiği görülmüştür. 

Görüşmede 18 Ocak 2013 de yürürlüğe girerek 

resmi gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulları Hakkında Yönetmelik’ de İSG 

kurullarının oluşturulması ile ilgili işverenin, altı 

aydan daha uzun süren ve sürekli işlerde, elli ve 

daha fazla çalışanı olması halinde İSG kurulu 

oluşturmakla yükümlü tutulduğunu dile getirmiştir. 

Bu doğrultuda Belediyede elli ve daha fazla çalışanı 

olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bir İSG 

kurulu oluşturulduğu görülmüştür. Diğer 

müdürlüklerde ise çalışan sayısının ellinin altında 

olması nedeni ile İSG kurulu oluşturulmadığı 

görülmüştür. Toroslar Belediyesindeki birim 

müdürlerinin aynı zamanda harcama Yetkilisi ve 

İşveren Vekili oldukları dile getirilen görüşmede, 

Destek Hizmetlerinde oluşturulan İSG kuruluna iş 

veren vekili olarak İdari İşler Başkan yardımcısının 

görevlendirildiği görülmüştür. Ayrıca yönetmelik 

gereği kurulun diğer üyelerinin ise iş güvenliği 

uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları müdürü, 

sivil savunma uzmanı, formen ve çalışan 

temsilcisinden oluştuğu tespit edilmiştir [9]. 

Görüşmede ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesine 

atıfta bulunularak, elli ve daha fazla çalışanı olan alt 
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işverenin de İSG kurulu oluşturması gerektiği, asıl 

işverenin ise alt işverenin oluşturduğu kurula 

koordinasyonu sağlamak amacıyla bir temsilci 

ataması gerektiği belirtilmiştir. Toroslar 

Belediyesinde elli ve daha fazla çalışanı bulunan alt 

işverenler tarafından İSG kurulu oluşturulduğu 

belirtilmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 

oluşturulan kurulun başkanlığını işveren vekili 

olarak İdari İşler Başkan Yardımcısı, sekretaryasını 

ise Sağlık İşleri Müdürü yürütmektedir [9]. 

Belediyede kurulun çalışma esaslarını teşkil 

etmesi amacıyla 22.10.2014 tarihinde İSG 

Kurulunun Organizasyonu ve Görevleri Prosedürü 

Sağlık İşleri Müdürü ve kurul sekreteri) tarafından 

hazırlanmıştır. Hazırlanan prosedür işveren vekili 

tarafından incelenerek onaylanmıştır. Prosedürün 

oluşturulan İSG kurulunun kuruluş şeklini, çalışma 

esaslarını, yetki ve sorumluluklarını belirlemesi 

hedeflenmiştir. Bununla birlikte prosedürde, 

işverenin, İSG kurulunun ve çalışanların 

yükümlülüklerine de açıklık getirilmiştir. Prosedür 

de kurulun oluşturulması ile ilgili, Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünde elliden fazla çalışan 

olduğu için kurul oluşturulması, alt işveren çalışan 

sayısının yirmi iki olması nedeni ile alt işverenin 

kurul oluşturulmasına gerek olmadığı bildirilmiştir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çalışan 

sayısı elliyi geçmediği için bu müdürlüklerde kurul 

oluşturulmadığı prosedürde yer almıştır. Ancak her 

üç müdürlükte de alt işveren çalışan sayılarının ayrı 

ayrı elliden fazla olması nedeni ile, alt işverenlerin 

kurul oluşturması gerektiği ve Toroslar 

Belediyesinde alt işveren kurullarına bir temsilci 

görevlendirilmesi yine prosedürde yer alan başka 

bir konudur [9]. 

Prosedür’ün İSG Kurulunun görev ve 

yetkilerinin açıklandığı başlıkta, kurulun 

işyerindeki İSG konularında çalışanlara rehberlik 

etmek ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca iş 

yerinde İSG ile ilgili tehlikeleri tespit edip, alınması 

gereken tedbir ve önlemleri işverene bildirtmek de 

kurulun görevleri arasında sayılmıştır. Kurul,  

Toroslar Belediyesinde meydana gelen her türlü “iş 

kazası veya iş kazası olarak değerlendirilmeyen 

ancak iş ekipmanlarını zarara uğratma potansiyeli 

olan olayları” ve İSG ile ilgili araştırmayı ve 

incelemeyi yapmakla yükümlü kılınmıştır. Tespit 

edilen tehlikeler ile ilgili alınması gereken tedbirleri 

raporlayıp işverene sunmakta İSG kurulunun 

görevleri arasında yer almıştır. İSG kurulunun diğer 

bir görevi ise prosedürde, İSG ile ilgili eğitimleri 

“planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları 

hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına 

sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek, 

eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde 

bulunmak” şeklinde belirtilmiştir. “İş yerinde 

yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için 

alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin 

çalışmalarını izlemek” de İSG kurul görevleri 

arasında sayılmıştır. İSG Kuruluna ayrıca, iş 

yerinde İSG ile ilgili bir rapor hazırlamak, ilgili 

yıldaki çalışmaları değerlendirip, ertesi yıl içinde 

çalışma programını belirleyip işverene teklif etmek 

görevi de yüklenmiştir. Bunların yanı sıra “6331 

sayılı İSG Kanunun 13. Maddesinde belirtilen, 

çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen 

toplanarak karar vermek” de İSG Kurul görevleri 

arasında yer almıştır. Toroslar Belediyesi İSG 

Kurulunun Organizasyonu ve Görevleri 

Prosedüründe, kurul üyeleri, “kurul üyeleri, bu 

yönetmelikle kendilerine verilen görevleri 

yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü 

davranış ve muameleye maruz kalamazlar” 

denilerek güvence altına alınmışlardır [10]. 

Prosedürde “Kurulun Çalışma Usulleri” başlığı 

altında İSG Kurulunun çalışma esaslarına ayrıntılı 

bir şekilde yer verilerek, kurulun ayda en az bir kez 

toplanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte iş 

yerinin tehlike sınıfına göre, kurul, tehlikeli işyeri 
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için bu süreyi iki aya, az tehlikeli işyeri için ise üç 

aya çıkarma kararı alabileceği belirtilmiştir [10]. 

Kurulun toplanması ile ilgili, üyeler en az kırk 

sekiz saat önce bilgilendirilirler. Kurulun 

gündemini İSG ile ilgili çalışmaların önem sırası 

belirler. Üyelerin istemesi halinde kurulun gündemi 

değişebilir. Kurul ölümlü bir iş kazası veya benzeri 

önemli bir gelişme sonrasında herhangi bir üye 

tarafından olağan üstü toplantıya çağırılabilir. Kurul 

çalışmaları normal süreçte çalışma saatleri içinde 

yapılmalıdır. Kurula katılan üyelerin kurulda 

geçirdikleri süreler çalışma sürelerinden sayılır. 

Kurulun toplanabilmesi için tam üye sayısının salt 

çoğunluğu gerekmektedir. Kurul işveren veya 

işveren vekilinin başkanlığında toplanmalıdır. 

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

karara bağlanır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. 

Oylama sonucunda oylar eşit geldiği takdirde 

başkanın oyu sonucu belirler. Çoğunluk 

sağlanmadığı için kurul toplanmazsa durum tutanak 

altına alınmalıdır. Kurulun toplantılarından sonra 

alınan kararları içeren tutanaklar düzenlenmeli 

kurul başkanı ve üyelerce imza altına alınmalıdır. 

Kurulun aldığı ve imzaladığı kararlar başka bir 

işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş kabul 

edilir. İmza altına alınan tutanakların saklanması 

gerekmektedir. Toplantı sonucunda çalışanlara 

bildirilmesinde fayda olacağı düşünülen kararlar 

işyerinde ilan edilmelidir. Toplantılara başlarken bir 

önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulamaları 

ile ilgili üyeler bilgilendirilmelidir. İşyerinde ilan 

edilen her kurul kararı işveren ve çalışanları bağlar 

[10]. 

3. Sonuç 
Belediyelerde İSG ile ilgili bir kurum politikası 

belirlenmelidir. Bu anlamda proaktif yaklaşımın 

belediyelerdeki İSG sisteminin oluşturulmasında 

benimsenmesinin risklerle kaynağında mücadele 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

amaçla risklerle kaynağında mücadele edilebilmesi 

için gerekli bütçenin belirlenmesi ve bu bütçenin 

İSG çalışmaları için ayrılmasının önemli olduğu 

görülmüştür. Ayrıca proaktif yaklaşımın 

kurumlarda bir kültür haline gelmesi amacıyla 

çalışanların eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ve İSG 

sürecinin her aşamasına katılımları önem arz 

etmektedir. 

Belediyelerdeki müdürlüklerin ayrı birer işyeri 

olarak değerlendirildikleri ve her müdürlükte 

çalışan sayısına göre İSG kurulu oluşturulup 

oluşturulmayacağı belirlenebilir. Buna göre ilgili 

yönetmelikçe 50 ve daha fazla çalışan ve altı aydan 

fazla sürekli işlerde kurul oluşturulması gerektiği 

düşünüldüğünde belediyelerde 50 ve daha fazla 

çalışanı olan müdürlükler için ayrı ayrı kurul 

oluşturulmasının zorunlu olduğu tespit edilmiştir. 

Belediyeler oluşturulacak bu İSG kurullarının 

teşkili ve çalışma esaslarını düzenleyecek bir İSG 

Kurul Organizasyonu ve Çalışma Esasları 

Prosedürü oluşturabilir. İlgili mevzuat ve 

yönetmeliklere uygun olarak iş güvenliği 

uzmanınca hazırlanabilecek bu prosedürde İSG 

kurulunun kimlerden oluşacağı hangi sürelerde 

toplanacağı, görev yetki ve sorumlulukları ve diğer 

çalışma esasları yer alabilir.  

Bu çalışmanın İSG sistemini kurma ve 

oluşturma sürecinde olan diğer belediyelere de yol 

gösterici olması amaçlanmaktadır.  
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Özet 

   Dünya ekonomisinde yükselen bir değer olan kültür turizmi, yerel ekonomilere katkı sağlayan, doğal ve 

tarihsel mirası sürdürülebilir kılan ve kültürlerarası diyalog geliştirmeye zemin hazırlayan önemli faaliyet 

alanlarından biridir. Kültürel mirasın korunması, pazarlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının;  böylece 

turistik hareketlerin 12 aya ve ülke geneline yayılmasının en etkin yolu kültür turizmidir. 

   Bu çalışmada doğal ve beşeri özellikleri bakımından Akdeniz Bölgesi’ni örnekleyen bir ilçe olan Erdemli’deki 

halk kültürü ürünlerinin turizmde kullanım imkânları ve bunun yolları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda 

öncelikle turizm ve turist tanımına yer verilip kültür turizmi, kültür ekonomisi ve halkbilimi-turizm ilişkisi 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca Erdemli’nin zengin tarihî ve kültürel dokusu, nüfus ve ekonomik yapısı ile coğrafî 

özelliklerine yer verilmiştir. Özgün kültür, tarihî miras, kırsal yaşam ve kıyı turizmi açısından zengin bir 

görünüm arz eden ilçede; anonim halk edebiyatı ürünlerinin, halk mutfağının ve yaylacılık geleneğinin turizm 

endüstrisinde gelir ve istihdam yaratma potansiyeline dikkat çekilmiştir. Bildirimizde bu potansiyelin hangi 

alanlarda ve ne gibi etkinliklerle kullanılabileceğine dair somut görüş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kültür turizmi, Mersin kültürü, Erdemli halk kültürü, halk edebiyatı, halk mutfağı, yaylacılık. 

Abstract 

    The culture tourism, a rising value in the world economy, is one of the important areas of activity that 

contrubutes to local economies, makes natural and historical heritage sustainable and lays the groundwork for 

developing intercultural dialogue. The most effective way of protecting, marketing and sustainability of cultural 

heritage; so spreading tourist movements to 12 months and the whole country, is culture torism.
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In this study, the usage facilities of folk culture products in Erdemli which is a county samples mediterranean 

Region in terms of natural and human features and their ways are emphasized. In our work, firstly the definition 

of tourism and tourist is given and the relationship between culture tourism, culture economy and folklore-

tourism is emphasized. Also the rich historical and cultural texture, population and economic structure and 

geopraphical features of Erdemli are included. In the county that has a rich appearance with original culture, 

historical heritage, rural life and coastal tourism, it is pointed to potential for creating income and employment in 

tourism industry of anonymous folk literature product, folk cuisine and traditional transhumance. In our notice, 

concrete views and suggestions have been made on which areas and what avtivities this potential can be used. 

Key words: Culture tourism, Mersin culture, Erdemli folk culture, folk literature, folk coisine, transhumance. 
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1.Turizmin Tanımı ve Özellikleri 

  1.1. Giriş 

   Halk kültürü ürünleri ve bu ürünlerin turizmde 

kullanımı konusuna geçmeden önce turist ve turizm 

kavramlarını tanımlamak ve bunlarla ilgili kısaca 

bilgi vermek yerinde olacaktır. Turizm kavramı 

tanımlanırken bu olgunun ekonomik, sosyal, 

kültürel, coğrafî, işletmecilik yönü ve bireyi 

turizme yönelten motivasyon kaynakları gibi 

unsurlar göz önünde bulundurulmuş; tanımlamalar 

bu çerçevede yapılmıştır. 

   Bu bağlamda turizm, “insanların devamlı ikâmet 

ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan 

ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına 

seyahatleri ve buralardaki genellikle turizm 

işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep 

ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve 

ilişkiler bütünü” olarak tanımlanmıştır.[1]  

   Turist ise “para kazanma amacı olmaksızın, 

dinlenmek ve eğlenmek için ya da kültürel, 

bilimsel, sportif, idari, diplomatik, dinsel, sıhhî ve 

benzeri nedenlerle, oturduğu yer dışına geçici 

olarak çıkan ve tüketici olarak belirli bir süre 

seyahat edip kalan ve yeniden ikametgâhına dönen 

kimse” olarak tanımlanmıştır.[2] 

                                                 
1 N. Kozak, Genel Turizm Bilgisi. Anadolu 

Üniversitesi Yayını No:2472, 2012, s.6 

 
2  age  s.8 

   Turizm ve turistin farklı disiplinlerle ilişkisi 

değerlendirilerek birçok farklı tanımı yapılmıştır. 

Bu tanımlar dikkatle irdelendiğinde bir kişinin 

turizm faaliyeti içerisinde bulunabilmesi için 

sürekli olarak yaşadığı yerin dışına çıkması ve belli 

bir süre bunu devam ettirmesi gerektiği 

görülecektir. 

   1.2. Turizmin Tarihi Gelişimi 

   Turizmin tarihi konusunda araştırma yapan bilim 

adamları, turizmin tarihsel geçmişini yazıyı ve 

tekerliği bulan Sümerlere kadar götürmektedir. 

Sümerlerin ticareti ilk başlatanlar, Fenikelilerin de 

bugünkü anlamda ilk gezginler olduğu 

söylenmektedir. Tarihin akışı içerisinde insanlar 

çeşitli nedenlerle sürekli yaşadıkları bölgelerden 

başka bölgelere seyahat etmişlerdir. Bu seyahatlerin 

çoğu ticari ve dinsel amaç taşırken, bazıları da 

sağlık amaçlı olmuştur.[3] 

   Tarihte turizmin bir sektör haline gelmesini 

sağlayan en önemli olay endüstriyel devrimdir. 

Toplu taşımanın yaygın hale gelmesi, zevk 

amacıyla yapılan seyahatin geniş kitleler arasında 

yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Seyahatin 

ucuzlaması, düşük gelir gruplarının da turizm 

olayına katılmasına ve büyük bir seyahat talebinin 

doğmasına yol açmıştır. Öte yandan makinelerin 

                                                 
3  Age s.39 
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kullanımı, üretim için gerekli zamanı azaltmış, boş 

zaman ve tatil anlayışı belirmeye başlamıştır.[4] 

   Günümüzde turizm, ekonomik ve sosyal 

alanlardaki köklü değişimlere paralel olarak önemli 

gelişmeler göstermektedir. Turizm, kapsamı ve 

etkileri giderek artan bir sosyo-ekonomik olaya 

dönüşmektedir. Modern turizm, artık geleneksel 

sayılabilecek bir görüş ile “kitle olayı” olarak 

nitelendirilmekten çok, bir “uluslar göçü” olarak 

nitelendirilmeye uygun bir aşamaya ulaşmıştır. XX. 

yüzyılın ikinci yarısında büyük bir genişlemeye ve 

önemli yapısal değişikliklere uğrayan turizm 

olayının gelecekte de bu gelişme hızını daha da 

artırarak sürdüreceği söylenebilir. [5] 

   Türkiye’de ise turizm ile ilgili faaliyetlerin 

geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte, esas 

itibariyle Cumhuriyet’ten sonraki dönemlerde ivme 

kazanmaya başladığı görülmektedir. 1960’lı 

yıllarda uygulamaya konulan kalkınma planlarıyla 

bir ekonomik sektör olarak ele alınan ve bu yönde 

düzenlemelerle geliştirilmeye çalışılan turizm 

sektörü, 1980 yılında yapılan yeni düzenlemeler ve 

4 S. Kurt, Türk Halk Kültürü Ürünlerinin Turizmde

Kullanımı: Fethiye Örneği. Ege Üniversitesi 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009. s.30 

5 E. Bulut, Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve

Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, 1998. s.39 

teşvikler sayesinde daha sonraki yıllarda 

yakalanacak sıçramaların temellerini atmıştır.[6] 

   Ancak Türkiye’nin deniz-kum-güneş üçlüsüne 

sığdırılmış mevcut turizm politikası ve özellikle 

“her şey dâhil” tatil köyleri yüzünden bir yöreye 

gelen turistler, neredeyse kapalı diyebileceğimiz bir 

mekânda zamanlarını geçirmektedirler. Bu tatil 

anlayışı kültür odaklı olmaktan çok uzaktır. Turizm 

hareketlerinin sınırlı bir zamana ve belli bir bölgeye 

yoğunlaşmasından ötürü sezonluk gelir 

sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemize gelen turistlerin 

nitelikleri düşünüldüğünde bunların hem eğitim 

seviyesi hem de ekonomik açıdan belli bir sınıfa 

mensup oldukları görülecektir. Türkiye’yi ucuz bir 

tatil cenneti olarak gören bu tip turistlerin turizm 

ekonomisine beklenen katkıyı sağlamaları 

beklenemez. Bu olumsuz tablonun önüne 

geçebilecek ve ülke turizmini içine girdiği 

darboğazdan çıkaracak yegâne yol kültür 

turizmidir. Kültür turizmi sadece büyük ekonomik 

kazanç sağladığı için değil daha çok sürdürülebilir 

olduğu için de ülkemiz açısından önemlidir. 

   Türkiye’nin bünyesindeki arz potansiyeli 

değerlendirildiğinde, ülkemizin Akdeniz 

çanağındaki diğer ülkelere kıyasla turizmde pazar 

payı düşüktür. Bunda ülkemize gelen turistlerin 

niteliğinden,  dış basında Türkiye aleyhine yapılan 

kara propagandaya kadar birçok sebep mevcuttur. 

Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’ye 

6 N. Kozak, age, s.125 
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gelen turist sayısı ve turizmin ülkemize katığı 

ekonomik değer artmaktadır. TÜİK 2017 yılı IV. 

Çeyrek verilerine göre turizm geliri geçen yılın aynı 

çeyreğine göre % 27,7 artmış, ziyaretçilerin kişi 

başına ortalama harcaması 741 $ olmuştur. Bunun 

yanı sıra ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine 

göre % 23,1 artmış, turizm geliri 2017 yılında bir 

önceki yıla oranla % 18,9 artarak 28 milyar 283 

milyon 656 bin $ olmuştur.[ 7] 

   Son yıllarda yaşanan uluslararası terör, siyasi 

uyuşmazlıklar, sağlık endişeleri ve Suriye krizine 

rağmen Türkiye’de turizmin ekonomi içerisindeki 

payı ve önemi giderek artmaktadır. Yukarıdaki 

somut verilerin yanı sıra okul ve bayram tatili 

dönemlerinin turizm işletmecilerinin taleplerine 

göre uzatılması bunun temel göstergelerinden 

biridir.  

2. Kültür Turizmi, Kültür Ekonomisi ve 

Halkbilimi İlişkisi 

  2.1. Kültür Turizmi 

   Kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür 

varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat 

eserlerini, kültür sanayilerinin sonuçlarını, bazı 

sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde 

gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır. 

Yalnızca tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan 

bir terimdir. Tüm doğal ve kültürel mirası (somut 

ve somut olmayan), arkeolojik, tarihsel kültür 

varlıkları, müzeler, ören yerleri, anıtsal yapılar, 

                                                 
7 www.tuik.gov.tr. 

dinsel yapılar, kırsal ve kentsel sivil mimari 

örnekleri, saraylar, kaleler, bahçeler, temalı parklar, 

mezarlar, türbeler ve her türlü güncel sanat eseri ve 

etkinliği (sahne sanatları, görsel sanatlar, resim, 

edebiyat, roman, şiir, müzik, dans, heykel, film, 

fotoğraf, moda, web, grafik tasarımları, festivaller, 

konserler, bienaller, sergiler…vb) zanaatler, 

etnografya, botanik, flora ve fauna, folklor, 

geleneksel ve güncel yaşam biçimleri, mutfak, içki, 

bazı sosyo-ekonomik olgular (gecekondular, sivil 

toplum kuruluşları, dinsel motifler, değişik study 

tours konuları …vb), her türlü kültür ürünü bu 

tanımın içindedir. Bu nedenle böcekçilik, kuşçuluk, 

İpek Yolu turizmi, kruvaziyer turizm, ekoturizm, 

trekking gibi alternatif olduğu belirtilen geziler, 

doğrudan maç turnuvaları dışındaki spor turları, 

doğa gezileri, doğrudan hac seferleri dışındaki 

inanç turizmi, special interest tours, study tours, 

geopraphical ezpeditions, educational tours ile 

kongre, fuar, sergi ve sağlık turizminin pre ve post 

gazileri bu tanım kapsamındadır.[ 8] 

   Türkiye’de uzun yıllar boyunca yanlış bir algının 

eseri olarak turizm kavramı sadece kıyı turizmi 

olarak düşünülmüş; doğal, tarihsel ve kültürel 

değerlerden ziyade belli bölgelere yığılan turizm 

işletmeleri ve bu işletmelerin nitelikleri ön plana 

çıkmıştır. Oysa Türkiye çok kültürlü, çok dinli, çok 

                                                 
8 F. Pekin, Çözüm: Kültür Turizmi. İletişim Yayınları, 

2011, s.151. 
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dilli yapısıyla bir “kültür turizmi” cennetidir. 

Gelecekte konfor ve rahatlıktan ziyade yeni 

kültürleri, otantik deneyimleri önceleyen, yüksek 

eğitim düzeyine sahip turist tipinin yaygınlaşacağı 

düşünüldüğünde, Türkiye’nin turizm yaklaşımını 

buna göre güncellemesi gerektiği ortadadır. Buna 

“her şey dâhil” konsepti ve “ucuz tatil cenneti” 

imajını değiştirerek başlamak ülke turizmine büyük 

katkı sunacaktır.  

   2.2. Kültür Ekonomisi 

   Ekonomik ve kültürel alışveriş, coğrafyaları 

birbirine yakınlaştıran, insanları birbirine bağlayan 

en önemli iki güçtür. Çarşılar yolların kesiştiği 

yerlerde, dört yol ağızlarında kurulur, agoralar 

oradadır, kentler orada inşa edilmektedir. İnsanlar, 

toplumlar, ülkeler birbirleriyle ekonomik ve 

kültürel alışverişe girdikçe buradan zenginlik 

doğmuştur. Günümüzde küresel ekonomi, bu 

alışverişin kurumsallaşmasına ve yeni teknolojilerin 

gelişmesine dayanmaktadır.[ 9] 

   Kültürün ekonomik yanının ve değerinin, 

öneminin belirlenmesi ve öne çıkarılması, kültür 

alanından çok ekonomi alanındaki araştırmacılarca 

gerçekleştirilmiştir. Kültür alanının uzmanlarının 

disiplinlerarası çalışmalara karşı yatkınlık, istek ve 

yetkinlik sorunlarını da ortaya koyan bu durum, 21. 

                                                 
9 F. Erataş, V. Alptekin, D. Uysal, Türkiye’de Kültür 

Ekonomisinin Gelişimine Yerel Bir Bakış. Anemon 

Dergisi, 2013, s.27 

 

yüzyılın başında da geçerliliğini sürdürmektedir. 

Kültür ekonomisi kültürel yayılmacılığı, yöresel ve 

ulusalın zenginliğini fark etmeyi sağlamakta, 

özgünlüğü, belleğin küresel yayılmacılığını da 

olanaklı hale getirmektedir. Kültür ekonomisinin 

temel alanlarından olan internet, yereli küresele 

taşımada önemli bir araçtır. Kültür sandığı, sanal 

ağlarda açılmış bir ziyaret bölgesi olmuştur. Radyo, 

televizyon, internet kültür mirasından 

yararlanmaktadır. Kitle toplum kültürünün 

yaratıcıları olarak ifade edilen dinamikler, kendi 

ürünlerinin yaratılma sürecinde sözlü kültür belleği 

olarak değerlendirilmiştir. Kültürel bellekten 

hareketle geliştirilecek olan kültür ekonomisi, 

sürdürülebilir kalkınma ve hızlı ekonomik 

gelişmenin temel dinamiği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kültür ekonomisi alanında gelişmek 

için dijital arşivlere, veri bankalarına, sanal yayın 

ve kütüphanelere, sanal dijital müzelere, otomatik 

çeviri sistemlerine, süreklilik kazandırılacak kapalı 

ağ sistemlerine ihtiyaç vardır.[ 10] 

   Ülkemizde kültür ekonomisinin iktisadî büyüme 

ve istihdam üzerindeki rolü düşünüldüğünde 

kültürün çok boyutlu tarafı da görülecektir. Ancak 

bu alanla ilgili henüz yeterli çalışmanın yapılmamış 

olması somut veriler ortaya koymanın önündeki en 

                                                 
10  N. Özdemir, Kültür Ekonomisi ve Endüstri ile 

Kültür Mirası Yönetimi İlişkisi, Milli Folklor Dergisi, 

2009, s.84-85 
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büyük engeldir. Kültürel faaliyetlerin değeri ve 

önemi anlaşıldıkça kültür ekonomisinin ülke 

ekonomisinde öncü bir role sahip olduğu 

görülecektir. 

   2.3.  Halkbilimi ve Turizm 

   Halkbilimcilerin turizm alanına ilgi göstermeye 

başlamaları, turizmin gelenekler üzerindeki 

etkisinin ne olduğu konusuyla gündeme gelmiştir. 

Artan teknolojik gelişmeler sonucu yaşanan hızlı 

sanayileşme ile birlikte turizmin kitlesel bir hal 

almasıyla turistler “geleneksel”, “eski” ve “otantik” 

ürünler arayışı içine girmişler; ortaya çıkan fırsatı 

değerlendirmek isteyen girişimciler, halk kültürü 

ürünlerinin pazarlanma konusunda sahip olduğu 

büyük potansiyeli keşfetmekte gecikmemişlerdir. 

Halkbilimciler tarafından bu durum, dönemin 

“gelenek” kavramının tanımlanmasının getirdiği 

yanlışlıklarla, olumsuz ve karşı durulması gereken 

bir değişim olarak görülmüştür. [11] 

   Türk folklorunun turizm açısından 

değerlendirilmesi daha çok tatil amaçlı gezilerde; 

kültürel amaçlı, sanatsal, dinsel, bilimsel 

toplantılar, kongreler, spor amaçlı etkinlikler ve 

turistik tesislerde öne çıkmaktadır. Binlerce yıllık 

geçmişi olan Anadolu, turizm için büyük bir 

potansiyel olan antik kalıntılara, doğal güzelliklere, 

                                                 
11 N. Çokişler, Türk Halk Kültürü Ürünlerinin 

Turizmde Kullanımı: Doğu Karadeniz Örneği, Ege 

Üniversitesi Doktora Tezi, 2013, s.37 

 

yaz ve kış aylarında çok yönlü sportif aktivitelere 

olanak sağlayan denizlere, dağlara sahiptir. Türkiye 

coğrafi konumu, sahip olduğu doğal, kültürel ve 

tarihi zenginliklerinin değerlendirilmesi sonucunda 

ülke ölçeğinde konulan turizm stratejileriyle 

gelişerek dünyanın sayılı turizm ülkelerinden biri 

olmuştur. [12] 

   Son yıllarda turizmin çeşitlenmesi ve kültür 

turizmi kavramın ortaya çıkmasıyla halkbilimi ile 

turizm arasındaki ilişki daha da görünür hale 

gelmiştir. Her iki alanın birbirine kaynak sağlaması 

ve birbirinden yararlanması, karşılıklı büyük bir 

pazarın oluşmasına zemin sağlamıştır. Ortaya çıkan 

yeni turist tipinin özellikleri düşünüldüğünde, 

halkbilimsel öğelerin karar verme süreçleri üzerinde 

gelecekte daha da etkili olacağını tahmin etmek 

mümkündür. 

 3. Erdemli’nin Tanıtılması 

   Erdemli adının nereden geldiği hakkında kesin 

bilgi yoktur. Ancak bu adın XV. yüzyılda 

Karamanoğulları döneminde İç Anadolu’dan bu 

bölgeye iskân edilen “Erdemoğulları” adındaki bir 

Türkmen aşiretinden alındığı tahmin edilmektedir. 

Erdemli’nin tarih içerisindeki macerasını Tarsus-

Mersin-Silifke çizgisinden ayrı düşünmemek 

gerekir. Tarih içerisinde Mersin ve Silifke’nin bir 

parçası olan Erdemli’den birçok medeniyetin 

geçtiğini bölgedeki tarihi ve ören yerlerinin 

çokluğundan da anlamaktayız. 

                                                 
12 http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/7.php 
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   Erdemli ilçesinin nüfusu 134.114’tür (2015 yılı). 

Nüfusun büyük çoğunluğu beldelerde ve ilçe 

merkezinde yaşamaktadır. Erdemli ekonomik 

açıdan geniş bir potansiyele sahiptir. İlçenin 

ekonomisini tarım, hayvancılık, seracılık ve 

narenciye ürünleri oluşturmaktadır. Süt inekçiliği 

ve besi sığırcılığının yanında dağlık kesimlerde 

küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. İlçede 

tarımsal amaçlı 22 kooperatif, Tarımsal Kalkınma 

ve Sulama Kooperatifi adı altında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Merkez, Güzeloluk, Tömük ve 

Çeşmeli olmak üzere 4 tarım kredi kooperatifi, ilçe 

merkezi ve Çeşmeli kasabasında Ziraat Bankası 

şubeleri mevcuttur. Çiftçilere çeşitli ziraî krediler, 

ziraî ilaç destekleme ödemeleri periyodik olarak 

yapılmaktadır. Ayrıca Erdemli Ticaret ve Sanayi 

Odasına tescilli 110 kooperatif vardır. [13] 

   Erdemli ilçesi, Mersin-Antalya karayolu üzerinde 

olup Mersin’e 39 km uzaklıktadır. İlçe merkezinin 

Mersin-Antalya yolu üzerinde bulunması 

taşımacılığı ve ulaşımı kolaylaştırmıştır. İlçenin 

bütün köyleri birbirine her çeşit taşıtların 

işleyebileceği yollarla bağlanmıştır. İlçe merkezinin 

Silifke’ye uzaklığı 52 km, Tömük’e 13 km, 

Güzeloluk’a 40 km, Sorgun yaylasına 52 km, Toros 

Köyü’ne 60 km’dir. 

   İlçe toprakları, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan 

dar bir ova şeridiyle bunun hemen gerisinde dik bir 

duvar gibi yükselen dağ sıralarından oluşur. Yer yer 

                                                 
13 http://www.erdemli.gov.tr 

sedir ormanlarıyla kaplı olan dağlar, küçük ve hızlı 

akışlı akarsularla parçalanmıştır. Bu akarsuların en 

önemlilerinden olan Alata çayı ilçe merkezinin 

hemen doğusunda, Lamas (Limonlu) çayı ise birkaç 

km güneybatısından denize dökülür. Coğrafi yapıya 

bağlı olarak ilçede ekonomik etkinliklerin en 

önemlisi tarımdır. Soğuk kuzey rüzgârına karşı 

korunaklı, sıcak ve nemli olan kıyı şeridinde 

turfanda sebzecilik yapılır ve turunçgil üretilir. 

Rüzgâr almayan sıcak yörelerde az miktarda muz 

da yetiştirilir. Kıyıdan uzaklaştıkça Akdeniz 

bitkilerinin yerini tarla bitkileri ile öteki meyve 

türleri alır. Alata ve Limonlu çayı arasında kalan 

bölge verimli tarım arazilerinden oluşur. Bu araziler 

coğrafyanın bütün elverişsizliğine rağmen insan 

gücü ve çeşitli araçlarla tarıma uygun hale 

getirilmiştir. 

   Bu coğrafyada Hitiler, Asurlar, Mikenler, Persler, 

Makedonlar (Büyük İskender dönemi), Ermeniler, 

Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Türkler 

(Selçuklular, Anadolu Selçukluları, 

Karamanoğulları, Ramazanoğulları ve Osmanlılar) 

hüküm sürmüştür.[14] Osmanlı Devleti’nin yıkılıp 

Anadolu’nun işgal edilmesi sürecinde Erdemli’de 

başlatılan Kuva-yı Milliye hareketi, Mersin ve 

Çukurova’daki milli mücadele hareketlerine ışık 

tutacak seviyededir. Kurtuluş Savaşı’nın en çetin 

                                                 
14 Ş. Uçar, Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, 

İşaret Yayınları. 1990, s.83 
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dönemlerinde medrese âlimlerinin öncülüğünde ve 

yerel halkın desteğiyle çeşitli müdafaa-i hukuk 

cemiyetleri kurulmuş, bu yapılar sayesinde para, 

silah, yiyecek ve giyecek maddeleri temin 

edilmiştir. Erdemli, Cumhuriyet’in ilanından sonra 

Silifke ilçesine bağlı küçük bir yerleşim birimi iken, 

1954 yılında alınan bir kararla ilçe olmuştur. 

   Erdemli, tarihinin yanı sıra kültürel zenginlikleri 

ve sosyal dokusunun özgünlüğüyle de ön plana 

çıkmaktadır. İlçenin yerlisi olan kişilerin büyük bir 

çoğunluğu soyunu bir Türkmen aşiretine 

dayandırmakta ve kendilerini “Yörük” olarak 

tanımlamaktadırlar. Bu aşiretler konar-göçer 

hayattan yerleşik hayata geçen Ayaş, Bolacalı, 

Boyuninceli, Cerrahlı, Karakeşli, Kemikli, Koçaş, 

Tekeli ve Tırtar aşiretleridir. Bu aşiretler 1990’lı 

yılların başından itibaren eğitim ve ekonomik 

sebepler başta olmak üzere çeşitli nedenlerden 

ötürü yerleşik hayata geçmişlerdir. Ancak yerleşik 

hayata geçiş onları geleneksel kültürden 

koparmamış, yazın köylere ve yaylalara tarım, 

hayvancılık veya yazı serin bir ortamda geçirme 

gibi sebeplerden ötürü çıkmaktadırlar. Her sene 

tekrarlanan bu mevsimsel hareketlilik geleneksel 

değerleri muhafazanın, tekrarlamanın ve aktarımın 

zeminini teşkil etmektedir. Köylerde ve yaylalarda 

çocuklar geleneksel oyunları oynamakta, genç 

kızlar imece usulü iş görürken türkü ve mani 

söylemekte, anne ve kaynanalar mutfak kültürü 

bilgilerini aktarmakta, yetişkin erkekler “gasavan 

atma” dedikleri herhangi bir konu belirlemeden 

zaman geçirmek için sohbet etme yoluyla bol bol 

geçmişi yâd etmektedirler. Bu yolla, ülkemizde son 

yıllarda yaşanan sosyal ve kültürel değişimlere 

rağmen –ki bu değişimin etkileri Erdemli’de de 

gözlenmektedir-  ilçede nispeten geleneksel yapı 

muhafaza edilmekte, Yörüklerin demografik ve 

kültürel hâkimiyeti devam etmektedir. 

   Yukarıda ifade edildiği üzere birçok medeniyete 

ev sahipliği etmiş olan bu coğrafyada, bu 

medeniyetlerin izlerini ve kalıntılarını görmek 

mümkündür. İlçe turizminin sacayağı olabilecek bu 

yerleri “Kızkalesi, Kanlıdivane, Elaiussa Sebaste 

Antik Kenti, Cennet Çöküğü ve Cehennem Çukuru, 

Astım Mağarası, Akkale, Paşa Türbesi, 

Adamkayalar, Öküzlü Ören yeri şeklinde 

sıralayabiliriz. Bu tarihi yapıların yurt içinde ve 

yurt dışında yapılacak güçlü reklam faaliyetleri 

aracılığıyla tanıtımı bölgeye ve ülkemize büyük 

oranda gelir getirecektir. 

4. Erdemli Halk Kültürü Ürünlerinin 

Turizmde Kullanımı 

   Dile bağlı oldukları için sözlü gelenek ve 

anlatmaların turizme uyarlanması kolay değildir. 

Bir dilden başka bir dile aktarılırken anlam ve 

bağlamlarında meydana gelecek kaçınılmaz 

değişiklikler, her türlü sözlü anlatımın turizmde 

kullanılmasına imkân vermemektedir. Örneğin 

atasözü, deyim ve ninni gibi ürünler, başka bir dile 
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çevrildiklerinde güzelliğini veya gücünü kaybeder 

hale gelmektedir. [15] 

   Erdemli ilçesindeki turizm hareketlerinin büyük 

ölçüde yerli turistlere dayanması bu açıdan 

değerlendirildiğinde bir avantaj olarak 

düşünülebilir. Anonim halk edebiyatının bazı 

ürünlerini bağlı oldukları dil ortamından 

koparılmadan turizmde nasıl kullanılabileceğine 

dair Erdemli ideal bir örnek oluşturma 

potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda turizmde 

kullanılabileceğine inandığımız anonim türleri ve 

bunların kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz. 

   4.1. Maniler 

   Anonim halk edebiyatı mahsullerinden en yaygın 

olanlarından biri manidir. Düğünlerde, kadın 

toplantılarında, iş yerlerinde, tarlalarda vb. söylenen 

mani, genelde 7’li veya 8’li hece ölçüsüyle 

meydana getirilen dört mısralık manzumelerdir. [16] 

   Daha önce yaptığımız bir çalışmada Erdemli 

yöresine ait 92 mani derlemiş; bu manilerin 

düğünlerde, kuzu otlatırken, limon toplama ve 

paketleme işi esnasında söylendiğini tespit etmiştik. 

[17]Aşağıda söz konusu çalışmada derlenen

manilerden örnekler verilmiştir: 

15  N. Çokişler, age, s.120 
16 Ş. Elçin, Halk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları, 

2010, s.281 

17 Ö. Kırmızı, Erdemli Halk Kültürü.  Mersin 

Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2016, s.170-186 

Karşıdan yar geliyor      Çıkacak’ın kızları 

Gömleği dar geliyor     Sürmelidir gözleri 

Ben sevdim o bilmedi   Gözlerine bakarken 

Erdemli dar geliyor      Kaçırdım öküzleri 

Dam üstünde sacayak  Altın yüzük ısmarladım 

Basıversem kayacak     Mersin ustalarına 

Eğer babam duyarsa      Doktor ilaç vermiyor 

Kıyım kıyım kıyacak   Sevda hastalarına 

   Bu ve benzer manilerin otobüs muavinleri, otel 

çalışanları, garsonlar ve yerel satıcılar tarafından 

bilinip söylenmesi turistleri cezbetme açısından 

önemlidir. Örneğin otellerin animasyon aktiviteleri 

çerçevesinde manilerin animatörler tarafından gelen 

yerli turistlerin meslek, memleket gibi özelliklerini 

konu edecek şekilde söylenmesi müşteri 

memnuniyeti açısından önemli bir unsurdur. Bunun 

yanı sıra canlı müzik programları yapan yazlık 

eğlence mekânlarında şarkı veya türkü aralarında 

manilere yer verilebilir. Manilerin esprili ve 

eğlenceli anlatımları düşünüldüğünde bunların 

yaygınlaştırılması için yerel yönetimler ve ilgili 

kurumlarca kitap ve CD ortamına aktarılarak farklı 

bağlamlarda kullanımına imkân sağlanmalıdır. 

   4.2. Efsaneler 

   Efsane terimi, dilimize Farsçadan girmiştir. Batı 

dillerinde Latince “legendus” kökünden çıkan 

“legenda, legend, leggenda, leyenda vb.” kelimeler 
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efsane kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte Almanca “sage”, Yunanca 

“mythe/mythos”, Arapça “ustûre, esatir” ve Rusça 

“predaniya, skaz” terimlerini de belirtmek gerekir. 

[18] 

   Erdemli’de sekiz tane efsane tespit edilmiştir. Bu 

efsanelerden dört tanesi mevki isimleriyle, üç tanesi 

yatır ve ziyaret yerleriyle ilgilidir. Bir efsane de 

merkezinde hayvanların bulunduğu, yöresel bir 

deyimin ortaya çıkmasını sağlayan bir efsanedir. 

Efsanelerde geçen kale, mezar ve türbelerin 

kalıntıları günümüzde de mevcut olduğu için yöre 

halkı anlatılan efsanelere inanmaktadır. 

   Anonim halk edebiyatı ürünleri içerisinde turizm 

sektöründe kullanılmaya en uygun türlerden biri de 

efsanelerdir. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya 

göre turist rehberlerine uygulanan bir anket 

sonucunda rehberlerin görevleri esnasında 

efsanelerden yararlanma düzeylerinin % 65,2 

olduğu tespit edilmiştir. [19]Bu oran bile efsanelerin 

turizmdeki önemini ortaya koymaktadır. Kızkalesi 

efsanesi gibi ünü ülke sınırlarını aşan bir 

söylencenin yanı sıra yöredeki diğer efsanelerin 

                                                 
18 E. Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri. 

Kitabevi Yayınları, 2006, s.93 

 
19 S. Aktaş, Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine 

Etkileri: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, 

Sakarya Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, 2009, s.92 

 

turizmde kullanımı, turistler açısından yeni 

güzergâhların oluşumuna zemin hazırlayacaktır. 

Ayrıca efsanelerde geçen şahıs, hayvan, kale, 

olağanüstü varlık gibi efsane öğelerinin 

sembolleştirilerek hediyelik eşya olarak halka 

sunulması yöresel turizm ekonomisine katkı 

sağlayacaktır. Örneğin Erdemli’de birden ortadan 

kaybolmak anlamına gelen “Celil’in oğlakları gibi 

dağılmak” deyimine de kaynaklık eden “Celil’in 

Oğlakları” efsanesi şöyledir: 

   Celil, Erdemli’de çobanlık yaparak geçimini 

sağlayan bir kişidir. Erdemli’ye uzaklığı 70 km olan 

Yüksekyurt yaylasında keçilerini yaylarken sürüye 

kıran girer. Tekelerin hepsi birer birer devrilir. Sürü 

tekesiz kalır. İşin kötüsü tam da teke katımı vakti 

gelmiştir. Celil bir gün sürüsünü otlatıp kara kara 

düşünürken dağların arasında 5-10 tane geyik tekesi 

belirir. Celil saklanır. Bu tekeler sürüdeki keçilerle 

çiftleşir. Aradan dört ay geçince keçiler 

yavrulamaya başlar. Celil’in keyfine diyecek 

yoktur. 

   Mart ayı yaklaşınca ev halkı yaylaya göçmeye 

karar verir. Yayla yolunda ilerlerken “Dilki’nin 

Adam Astığı” mevkisine gelince sürüyle çiftleşen 

geyikler tekrar ortaya çıkar. Yavrularına seslenen 

geyik tekeleri bütün sürüyü peşine takar. Az sonra 

sürünün tamamı gözden kaybolur. Celil, eşeği ve 

develeri ile ortada kalakalmıştır. 
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   İşte Celil’in oğlağı gibi dağılmak deyimi buradan 

gelmektedir. [20] 

   Hediyelik eşya alışverişi turistlerin başlıca 

harcama alanlarından biridir ve kültürel bağlamda 

çekicilik açısından da turizmde önemlidir. Yukarıda 

anlatılan efsaneden hareketle Celil ve oğlaklarının 

sembolik birer eşya olarak Yörük kültürünün giyim 

kuşamı da göz önünde bulundurularak üretimi, 

sergilenmesi ve pazarlanması Erdemli turizmine 

katkı sağlayacaktır. Ayrıca ilçedeki uygun bir 

meydana efsanenin anlatımını merak ve teşvik 

ettirecek bir anıt veya heykelin dikilmesi de 

efsaneye yaygınlık kazandıracak ve turizmde 

kullanımına zemin hazırlayacaktır.   

   4.3. Fıkralar 

   Fıkralar, çok geniş bir coğrafî alan içinde oluşan, 

binlerce yıldan beri sözlü gelenekte yaşayan halk 

edebiyatı ürünleridir. Türk halk kültürü, fıkra 

sentezinde Orta Asya’dan getirdiklerimizin yanında 

İslam kültürü ve Anadolu’nun eski kültürlerinden 

sürüp gelenler de vardır. Türk fıkralarına IX. 

yüzyıldan sonra Türk kültürünün yanı sıra Arap, 

İran ve Anadolu öğeleri girmeye başlamıştır. [21] 

   Erdemli’de Yörüklerin teknoloji ile tanışma 

süreçlerini anlatan “Mudahhar” fıkraları, daha çok 

cinsellik odaklı olan “Cerrah Hüseyin” fıkraları ile 

çerçilik yaparak geçimini sağlayan, ticari değiş 

tokuşlar, veresiye alışverişler üzerine anlatılan 

                                                 
20  Ö. Kırmızı, age, s.264 
21 E. Artun, age, s.145-146 

 

“Ebil (Hebil) Bakkal” fıkraları yörede bilinmekte 

ve anlatılmaktadır. Bölgede sayılanların dışında ve 

onları da içine alan bir fıkra tipi olan Yörük 

tipinden bahsedebiliriz. Özellikle yerli turistlerin 

bazı fıkra tiplerinden hareketle gezecekleri bölge ile 

ilgili zihinlerinde bir imaj oluştuğu ve bu imajın 

beklentilerini şekillendirdiği bilinmektedir. Yerelin 

merakıyla seyahate çıkan, otantik öğeleri yerinde 

görmek amacıyla gezen yeni nesil turistlerin 

beklentileri düşünüldüğünde fıkraların pazarlama 

ve satış yapan kişiler tarafından bilinmesi önemli ve 

basit ekonomik işlerde işlevsel bir husustur. Yöre 

fıkralarının manilerde olduğu gibi CD ortamına 

aktarılarak yaygınlaştırılması Erdemlili ve Yörük 

insanı ile ilgili olumlu bir imajın oluşmasına katkı 

sunacaktır. 

   4.4. Halk Mutfağı Ürünlerinin Turizmde 

Kullanımı 

   Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayan yiyecek ve 

içecek türleri ile bunların hazırlanma, pişirilme, 

saklanma ve tüketilme sürecini; buna bağlı mekân 

ve ekipmanı, yeme-içme geleneği ile bu çerçevede 

gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bir 

bütünlüğü ve kendine özgü bir kültürel yapıyı ifade 

eder. Türkiye’nin coğrafî konumu, tarihsel süreç 

içinde kurulan uygarlıklar, Selçuklu ve Osmanlı 

gibi iki büyük imparatorluğun yeme-içme 

geleneğine getirdiği açılımlar, Türk mutfak 

kültüründeki çeşitliliği meydana getirmiştir. 

Türkiye’de yerel mutfakların özgün etkilerini de 
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içinde barındıran köklü ve çok yönlü bir mutfak 

kültürü yaşamaktadır.[22] 

   Erdemli’de mutfak kültürünün şekillenmesinde 

tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın getirdiği yaşam 

koşulları etkilidir. Aile bireylerinin neredeyse 

tamamının –özellikle kadınların- iş hayatında aktif 

olmasından ötürü yöre yemekleri detaysız ve 

sadedir. Buna rağmen ilçede mırmırı çorbası, övcel 

çorbası, koyu bulamaç, cıvık bulamaç, batırık gibi 

mahallî yemekler ön plana çıkmaktadır. Ancak 

kişisel deneyimlerimiz sonucunda bu yemeklerin 

ilçedeki herhangi lokanta veya işletmede ilgililerin 

beğenisine sunulmadığını tespit ettik. Bilhassa 

Erdemli’ye özgü “övcel çorbası”nın imgesel bir 

yemek olarak gerekli yerlere tescil ettirilmesi ve 

yılın belli bir gününde “övcel günü” tertip edilmesi 

kent imgesi oluşturma yönünde atılacak önemli bir 

adımdır. Medyanın etkileyici gücü ve kitleleri 

yönlendirme rolü düşünüldüğünde halk mutfağının 

tanıtımında bu gücün kullanılması önemlidir. 

Örneğin 2011 yılında Mersin’ e gelen ünlü TV 

sunucusu Kadir Çöpdemir “Memoş Tantuni” olarak 

bilinen bir işletmede tantuni yemiş ve beğendiği bu 

yiyeceği TRT’de yayınlanan “Koptu Geliyor” 

isimli programında dile getirmiştir. İşletmenin 

sahibi bu süreçten sonra müşteri sayılarının giderek 

arttığını, il dışından gelenlerin mekânlarına 

uğradıklarını ifade etmişlerdir. Kadir Çöpdemir’e 

minnettar kalan işletme sahipleri böyle bir reklamı 

                                                 
22 E.Artun, Türk Halkbilimi. Karahan Kitabevi, 2012, 
s.419 

parayla yapmalarının imkânsız olduğunu 

belirtmişlerdir.[23] Ayrıca otel ve turizm 

işletmelerinin menülerinde mahallî yiyeceklere yer 

vermeleri gerekmektedir. Yemeklerin sadece açlık 

gereksinimlerini karşılamada kullanılan bir araç 

değil bir destinasyonun ziyaretçi tercihleri üzerinde 

belirleyici bir etken olduğu unutulmamalıdır.  

   Müzelerin turizmdeki önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. Ayrıca müzelerin, “nesneleri toplayıp 

depolama ve klasik olarak sergileme mekânı” 

mantığından vazgeçilmektedir. Bu amaçla yöresel 

mutfak eşyalarının üretim ve kullanım bağlamları 

dikkate alınarak bir müzede sergilenmeleri 

gerekmektedir. Bu sergilemenin müzeyi gezecek 

turistlerle sergilenen eşyaları interaktif bir şekilde 

etkileşime sokacak şekilde düzenlenmesi müzeye 

olan ilgiyi devamlı hale getirecektir. 

   4.5.Yaylacılık Geleneğinin Turizmde Kullanımı 

   Yayla, yüksek yerlerde bulunan, dinlenmek, serin 

bir ortamda zaman geçirmek ve hayvan otlatmak 

amacıyla çıkılan geçici yerleşim alanlarıdır. Bu 

alanlardaki geniş otlaklardan ötürü hayvancılıkla 

uğraşanların yanı sıra kıyı ve ovalarda yaşayanların 

yazın bunaltıcı sıcağından kaçmak için sığındıkları 

yer yaylalardır. Son yıllarda bu amaçların yanında 

                                                 
23 N. Çıblak Coşkun, Yöresel Tatların Turizmdeki 

Yeri ve Mersin’in Simgesel Yiyecekleri: Tantuni, 

Kerebiç ve Cezerye. 8. Uluslar arası Türk Kültürü 

Kongresi Kültürel Miras Bildirileri I, 2015, s.307 
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yaylaya erken çıkıp yayladan geç inerek sezonu 

uzatan ve bu süreçte tarım yapan ciddi bir kitle de 

oluşmuştur. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların 

dışında nüfusun büyük bir çoğunluğu yaz tatilini 

sayfiye yerlerine dönen bu mekânlarda 

geçirmektedir. 

   Erdemli’de yayla sezonu nisan ayında başlar, 

ekim ayına kadar devam eder. Bu aylar arasında 

yaylada nüfus yoğunluğu değişmekle beraber 

havaların iyice soğumasını bekleyen yaylacılar da 

vardır. İlçenin önemli büyük yaylaları Avgadı ve 

Hacıalanı yaylalarıdır. Bu yaylalardan Avgadı’da 

yazın nüfusun 30 bin olduğu tahmin edilmektedir. 

Bunların dışında yöre insanının çıktığı Büyük 

Sorgun, Küçük Sorgun, Küçük Fındık, Güzeloluk, 

Uzunkuyu yaylaları ilçenin diğer önemli 

yaylalarıdır. Erdemli’deki yayların temel 

avantajlarından birisi ulaşım kolaylığıdır. Son 

yıllarda yapılan yol çalışmalarıyla birlikte ilçe 

merkezinden 1500 rakımlı bir yaylaya yarım saatte 

çıkılmaktadır. Ancak zaman zaman yaşanan içme 

suyu kesintileri yaylalarda yaşanan önemli bir 

sorundur. Doğa yürüyüşü, doğal beslenme, gürültü 

ve kirlilikten uzak bir ortam vaad eden yayla 

tablosunun Erdemli yaylaları açısından en temel 

eksiklerden birisi de hayvanlardır. Son yıllarda 

masrafların artmasından ve mevsimlik 

yetiştirilebilen ürünlerin pazarlanma kolaylığından 

ötürü insanlar tarıma yönelmiş, yaylalardaki hayvan 

sayısı giderek azalmıştır. Bütün bu dezavantajlı 

durumlara rağmen Erdemli yaylaları yerli ve 

yabancı turistleri cezbedecek güzelliktedir. Bu 

çerçevede yayla turizmini canlandırmak için şunlar 

yapılabilir: 

 Yaylalarda çok katlı mimariye ve çarpık 

yapılaşmaya izin verilmemelidir. 

 Alternatif doğa yürüyüşü güzergahları 

belirlenip yaylalar bu güzergahlara dâhil 

edilmelidir. 

 İlçede bazı yayla şenlikleri yapılmakla 

birlikte bu şenliklerin bağlamlarından 

koparılarak tek tipleştirilmesine izin 

verilmemeli, şenliklerin profesyonel 

organizasyon şirketlerine verilmemesine 

dikkat edilmelidir. 

 Sıraç yaylasında bulunan şifalı içme 

suyunun tanıtımı yapılıp imar, inşa 

faaliyetleri doğa, sivil mimari ve yerel halk 

faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır; 

doğal ve kültürel miras pazarlanırken 

özgün yapıdan uzaklaşılmamalıdır.   

 Yöre insanına koruma bilinci aşılanmalı, 

doğayı, tarihi ve kültürü korumanın onlara 

sağlayacağı doğrudan ve dolaylı faydalar 

anlatılmalıdır. 

 

Sonuç 

   Türkiye doğal, tarihsel ve kültürel öğeler 

açısından dünyanın zengin sayılı ülkelerinden 

birisidir. Aynı zamanda turizmin kaynakları olan bu 
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öğeler, ülkemizi cazip bir turizm ülkesi haline 

getirmiştir. Geçmişte farklı bakanlıklara bağlı 

“Turizm Müdürlüğü” veya “Turizm Dairesi” olarak 

faaliyetler sürdürülürken, turizmin ülke 

ekonomisindeki önemi, gelir ve istihdam yaratma 

potansiyeli fark edildikten sonra müstakil bir 

bakanlık ihdas edilmiş ve turizm politikaları bu 

bakanlık eliyle yürütülmeye başlanmıştır. 

   1980’li yıllara kadar ülkemizdeki turizm 

etkinliklerine baktığımızda, Türkiye’nin tanıtım ve 

hizmet alanlarındaki birçok eksiğine rağmen tarihî 

ve kültürel değerlerini pazarlayabildiğini ve bundan 

ciddi bir gelir elde ettiğini görürüz. Bu döneme 

kadar Türkiye’nin imajı bir kültür ülkesidir. Ancak 

sonraki dönemlerde Türkiye turizm yaklaşımını 

değiştirmiş, yatırımlarını kıyı turizmini önceleyen 

bir bakış açısıyla belli bölgelere yoğunlaştırmıştır. 

Her şey dâhil konsepti ile Akdeniz çanağındaki 

diğer ülkelerle ve birbirleriyle rekabet etmeye 

çalışan işletmeler, turistleri beş yıldızlı otellere 

hapsetmiş, kâr oranını aşağılara çekmesine rağmen 

yaptıkları aşırı indirimlerle Türkiye’yi bir ucuz tatil 

cennetine çevirmişlerdir. Sadece kıyı turizmine 

odaklı olan bu sürecin sürdürülebilir olmadığı 

ortadadır. 

   Turizm faaliyetlerini on iki aya ve tüm bölgelere 

yayma potansiyelinden dolayı kültür turizmi bu 

tabloyu tersine çevirebilecek bir niteliğe sahiptir. 

Akdeniz Bölgesi’nin önemli kentlerinden olan 

Mersin ve Mersin’in ilçeleri, kıyı turizmine ek 

olarak kültürel ve tarihî dokuları sebebiyle kültür 

turizmi faaliyetlerinin uygulanabileceği elverişli bir 

bölgedir. Bu ilçelerden olan Erdemli; anonim halk 

edebiyatı ürünleri, köyleri, yaylaları, halk mutfağı 

gibi somut ve somut olmayan kültürel mirası ile ön 

plana çıkan bir ilçedir. Özgün kültüre meraklı, tarihî 

mirasa duyarlı turist sayısının hızla arttığı son 

yıllarda Erdemli cazip bir merkez olma özelliğine 

sahiptir. Bu bağlamda halk edebiyatı ve halk 

mutfağının turizm işletmelerinde kullanımı, 

köylerde ve yaylalardaki özgün dokunun korunması 

temel yaklaşım olmalıdır. Saydığımız unsurların 

turizmde kullanımı ile yöre halkında koruma bilinci 

gelişecek ve bu yolla kültürel devamlılık 

sağlanacaktır. Ayrıca kültür turizminin doğrudan ve 

dolaylı katkılarını gören yöre insanında tarihe, 

çevreye ve geleneksel değerlere karşı bir duyarlılık 

oluşacaktır. Bu süreçte kuşkusuz en büyük görev 

başta yerel yönetimler başta olmak üzere yörenin 

sivil toplum örgülerine düşmektedir.  
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Mersin/TURKEY 

ERDEMLİ BOYNUİNCELİ EFSANESİNDE MİTOLOJİK UNSURLAR 

Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN1 

Özet 

Boynuinceli Yörükleri 24 Oğuz boyundan Beğdili’ye bağlı bir oymaktır. Bu oymak, Anadolu’da Erzurum, 
Ankara, Antalya, Diyarbakır dörtgeninde geniş bir alana yayılmıştır. Boynuincelilerin yoğun biçimde yaşadıkları 
yerlerden biri de Mersin / Erdemli ilçesidir. Erdemli’de Boynuincelilerin bu adı almalarıyla ilgili olarak ilginç bir 
efsane anlatılır. Bu efsanede dağ, mağara ve kurt gibi Türk mitolojisine ait unsurlar ve Türk destanlarında görülen 
boylara ad verme geleneği görülmektedir. Efsaneler, gerçek veya hayali belirli yer, kişi ve olaylarla ilgili sözlü 
anlatmalardır. Benzerlerini Oğuz Kağan, Türeyiş gibi Türk destanlarında gördüğümüz bu hikâyede birçok mitolojik 
unsur bulunmaktadır. Bu çalışmada Boynuincelilerin ortaya çıkışıyla ilgili olarak anlatılan efsane ile Türk 
destanlarında görülen bazı mitolojik unsurların benzerliği tespit edilecektir. Bu vesile ile Türk kültürünün bütünlüğü 
ve Türk destanlarında görülen bazı unsurların değişik şekillerde Anadolu Türk kültüründe canlı bir şekilde yaşadığı 
gösterilecektir.  

Anahtar kelimeler: Efsane, Türk mitolojisi, Erdemli, Boynuinceli, 

MYTHOLOGICAL FEATURES IN THE LEGEND OF BOYNUİNCELİ 
OF ERDEMLİ 

Absract 

Nomads of Boynuinceli is one of 24 Oghuz Tribes. They are connected to  Begdili tribe. These tribe sare spread 
over a wide area in Anatolia such as Erzurum, Ankara, Antalya, and Diyarbakır. One of the place swhere the 
Boynuincelis live intensively is the district of Erdemli, Mersin. In Erdemli, an interesting legend is told about the 
name of the Boynuincelis. In this legend, we can see elements of Turkish mythology such as mountains, cave 
sorwolves and the tradition of giving names to the tribes which is seen in theTurkish epic poems. Legends are verbal 
descriptions of real orimaginary places, people and events. There are many mythological elements in this story that 
we see similar of them inTurkish epics such as Oğuz Kağan, Türeyiş. In this study, them ythdescribed in relation to 
the appearance of Boynuincelis and the similarity of some mythological elements seen in Turkish epics will be 
determined. As are sult, it will be shown that the unity of Turkish culture and some of the elements which is seen in 
theTurkish epics are still alive in different forms of Anatolian Turkish culture 

Keywords: Myth, Turkish mythology, Erdemli, Boynuinceli 

1 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Osmaniye, Türkiye, 
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Giriş 
Bir insan veya bir toplum bir yerden başka bir yere 

giderken sadece cismiyle gitmez; binlerce yıllık 
birikimin sonucu tevarüs etmiş olan genetik ve kültür 
kodlarıyla kültürel belleğini de birlikte götürür/getirir. 
Türk toplumu da ata yurdu olan Orta Asya steplerinden 
değişik sebepler ve çeşitli vesilelerle dünyanın dört bir 
tarafına dağılırken kültürel belliğini ve genetik kodlarını 
birlikte taşımıştır. Bu bağlamda, geldiğimiz yerleri 
gittiğimiz yerlere taşıdığımız söylenebilir. Eski 
yurtlarımızı yeni yurtlarımızda âdeta yeniden inşa ettik. 
Anadolu’ya gelen atalarımız da aynı şeyi yaptılar. 
Getirdikleri kültürel değerlerin başında ise geleneksel 
yaşam biçimleri, inançları ve sözlü kültürel ürünleri 
geliyordu. Çünkü bunlar dünyayı, eşyayı algılayış 
biçimleri; tutum, davranış ve hareketlerine yön veren ve 
millî kimliklerini koruyan hayati referanslardı. Kısaca 
söylemek gerekirse, atalarımız Orta Asya’dan 
Anadolu’ya gelirken inançlarını, örflerini, âdetlerini, 
geleneklerini, göreneklerini, sanat ve edebiyat 
anlayışlarını, dünyaya ve hayata bakışlarını velhasıl 
bütün kültürel değerlerini ve belleklerini birlikte 
getirdiler. Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan kültürel 
değerlerimizden biri de varlıkların yaratılışı, türeyişi 
vebugüne kadar nasılhayatta kaldıklarına dair inançlar 
ve bunlarla ilgili anlatılardır. 

Bu anlatılardan biri de bu bildirinin konusu olan 
Boynuinceli efsanesidir. Boynuinceli efsanesi, Erdemli 
çevresine yerleşmiş yirmi dört Oğuz boyundan 
Beğdili’ye bağlı Boynuinceli Yörüklerinin atalarının 
yok olmaktan nasıl kurtulduğunu, kökenlerini ve 
adlarını nasıl aldıklarını konu alan kısa bir anlatıdır. Bu 
efsane, Türk milletinin mitolojik devirden bu yana 
kültürel belleğinde yaşattığı, geçmişte Yaratılış, 
Türeyiş, Bozkurt, Ergenekon, Göç gibi destanlarda 
görülen, Türklerin yaratılışı ve yok olmaktan 
kurtuluşuyla ilgili bazı inançların bir efsane formunda 
yeniden tezahür edip ete kemiğe bürünmüş şeklidir.  

Boynuinceli Yörükleri, Nevşehir ve Aksaray çevresi 
başta olmak üzere, Anadolu’da Erzurum, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır dörtgeninde geniş bir alana 
yayılmışlardır. Boynuinceliler 18. ve 19. yüzyıllardaki 
Osmanlı iskân faaliyetlerine kadar genel anlamda 
konargöçer olarak yaşamışlardır. Bu yüzyıllardaki iskân 
faaliyetleri sırasında başta Nevşehir olmak üzere, 
Aksaray, Karaman, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile 
Orta Anadolu’nun değişik yerlerine yerleştirilmişlerdir. 
Büyük çoğunluğu yerleşik hayata geçmekle birlikte, 
Nevşehir ve çevresine yerleşen oymağın bir bölümü 
konar-göçer hayat tarzını sürdürmeye devam 
etmiş;bunlardan bir kısmı bulundukları yerlerde 
meydana gelen kuraklık ve otlak yetersizliği nedeniyle 
Karaman ve Yüğlük Dağı civarına gelmişlerdir. 
Torosları yaylak olarak kullanan oymak mensupları, 
Silifke ve Erdemli dolaylarını da kışlak olarak 
kullanmışlardır. Bu taife Cumhuriyet döneminde kendi 
imkânları ile bu yöreye tamamen yerleşmişlerdir. Bugün 
Boynuincelilerin yoğun biçimde yaşadıkları yerlerden 
biri de Mersin/Erdemli ilçesidir (Özden, 2014: 7-18; 
Demir, 2006: 32-44). Bu bildiriye konu kaynağı olan 

Boynuinceli efsanesi, Doğan Aydın tarafından 
hazırlanan Mersin İli Erdemli İlçesi (Merkez) Folkloru 
adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır.   

Boynuinceli Efsanesi 

Eskiden yerleşik düzene geçen tüm Türkmen beyleri, 

halkın şikâyetleri üzerine Suriye bölgesine sürgüne 

gönderilmiş. Toprağı verimsiz ve susuz olan bu bölgede 

Türkmen beyleri daha fazla kalamamış. Hayvanlara 

otlak ve su bulmak için Anadolu’ya geri dönmüşler. 

Bunu öğrenen padişah: “Fermanımı nasıl 

dinlemezler?” diye hepsini kılıçtan geçirmiş. Bunların 

arasında Beydili aşireti reisi de varmış. Bu sırada ölen 

Beydili aşireti reisinin hanımı üçüz oğlan doğurmuş. 

Çocuklarının öldürüleceğinden endişe duyan kadın, 

sürgüne gitmeden önce çocukları dağdaki bir mağaraya 

bırakmış. Uzun bir zaman sonra Beydili aşireti 

sürgünden eski yurtlarına dönmüş. Kadın hemen 

çocukları bıraktığı mağaraya gitmiş. Kadın gördüğü 

manzara karşısında gözlerine inanamamış. Üç oğlu da 

ellerinin başparmağını emerek sıhhatli bir şekilde 

yaşamaktaymış. Çocukların kimler tarafından korunup 

beslendiğini öğrenmek isteyen kadın, bir kenara 

oturmuş ve beklemeye başlamış. Bu sırada bir kurt, 

ağzında yiyeceklerle gelmiş ve çocukları beslemiş. Üç 

oğluyla birlikte çadırına dönen anne, karayağız kıllı 

oğluna Kurd Karaca, ince uzun sırım gibi oğluna Cerid, 

kafası iri boynu ince oğluna da Boynuince diye isim 

vermiş. Daha sonra Türkmen obaları içinde bu üç 

kardeşin obaları, “Boynu İnceli”, “Karaca Kürd” ve 

“Cerid” olarak anılmış (Aydın, 2016: 108). 

Erdemli Boynuinceli Efsanesinde Mitolojik 
Unsurlar 

Saim Sakaoğlu hocamız, yıllar önce yazdığı 
Anadolu Folklorunda Göktürk Efsanelerinin İzleri adlı 
bildirisinin sonunda, Anadolu’nun bazı bölgelerinde, 
özellikle de Çanakkale’den Muğla’ya, Antalya’dan 
Gaziantep ve Kahramanmaraş’a doğru gidilerek 
bilhassa dağlık bölgelerde yapılacak araştırmalarda 
Göktürk efsanelerinin izlerinin en güzellerinin tespit 
edileceğine inandığını belirtir(Sakaoğlu, 2002: 74). 
Boynuinceli efsanesi, Sakaoğlu hocamızın iddiasını 
ispatlar nitelikte, Göktürk efsanelerinin ve diğer Türk 
destanlarının birçoğunda görülen mitolojik izler 
taşımaktadır. Ayrıca Erdemli halk kültürüyle ilgili bir 
başka çalışmada yer alan Kız Oğlan Ziyaret Tepesi2 adlı 

2Kız Oğlan Ziyaret Tepesi 
Eski zamanlarda güzel bir kız yaşarmış. Bu kızın annesi ve 

babası öldüğü için abisiyle yaşarmış. Bir de kızın gönül 

verdiği bir oğlan varmış. Yengesi kızın yanlarında 

kalmasından hiç memnun değilmiş. Bir gün kız ile yengesi 

Pamuk İni diye bilinen bir mağaraya pamuk atmaya gitmişler. 

Kızın abisi de avdaymış. Gelin bir müddet sonra yemek 

hazırlamak bahanesiyle eve gelmiş. Eve gelir gelmez bir kedi 

kesip kedinin ciğerini kızın oturacağı minderin altına koymuş. 

Akşam kocası da avdan dönünce: “Senin kardeşin bir çocuk 

düşürdü.” demiş. Abisi öfkeyle baltayı alıp kardeşine 

saldırmış. Kız can havliyle kaça kaça ormanda bir sandal 

ağacının arkasına saklanmış. Sandal ağacının dibi yarılmış ve 

kız içine girmiş. Fakat elbisesinin bir kısmı dışarıda kalmış. 

Ağabeyi kızı çıkarmak için kazma kürek getirmeye gitmiş. Geri 

geldiğinde elbisenin dışarıda olan parçasının da 
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efsanede de Türk destanlarında görülen ağaç ve mağara 
kültü görülmektedir. Benzer motifleri içeren bir başka 
efsane ise Giresun’da geyiğe bağlı olarak 
anlatılmaktadır (Gökşen, 1999: 175-176). 

Efsaneler, gerçek veya hayali belirli yer, kişi ve 
olaylarla ilgili kısa sözlü anlatmalar (Sakaoğlu, 2009: 
19) olup, bir nevi mitlerin yaşanılan zaman ve mekâna
uyarlanmış gerçekçi biçimleridir. Mitlerden ayrı bir tür
olsalar da efsaneler, taşıdıkları mitik ögeler ve
inandırıcılık vasıflarıyla mitolojik inançları bir nevi
güncellerler.  Yani efsaneler, ait olduğu toplumun
mitolojik unsurlarını günümüze taşırlar. Mit ve efsane
türleri dışında milletlerin mitolojilerini oluşturan, bir
başka ifade ile ait olduğu toplumun mitolojik değerlerini
yansıtan bir diğer anlatı türü ise destanlardır. Türk
destanları veya Türk destanlarının kalıntıları olan
efsaneler mitolojik unsurlar bakımından oldukça
zengindirler.

Boynuinceli efsanesi, yukarıda belirtildiği üzere, 
Boynuinceli Yörüklerinin bu adı alması ve kökenleriyle 
ilgilidir. Köken mitleri, Türk mitolojisinin en zengin 
kolunu oluşturması yanında, Türk kozmik düzenini 
yansıtması ve millî psikolojiyi anlamak açısından 
değerlidir. Nitekim konar-göçer bir hayat sürdüren 
Türkler, boy, oymak, kabile birliğine dayalı ataerkil bir 
kandaş topluluğa öncelik tanımış, bunu mitolojilerine de 
yansıtmışlardır. Mitolojik kategoriler içinde millîliğiyle 
dikkat çeken köken mitleri, yapısal ve işlevsel yönüyle 
millî bünyenin, millî psikolojinin ortaya çıkarılmasında 
ilk kaynaklardır. Köken mitlerinde esas vurgu, boy veya 
kabilenin ilk atadan isim almasına ve ilk atanın 
kutsallaştırılmasına yöneltilmiştir (Bayat, 2007a: 161-
163). 

Boynuinceli efsanesinde doğrudan Türk 
mitolojisiyle ilgili üç unsur bulunmaktadır. Bunlar kurt, 
mağara ve dağ’dır. Ayrıca Türk destanlarında görülen 
boylara ad verme geleneği ve yurt anlayışı 
görülmektedir. Bu efsanede görülen kurt, mağara ve dağ 
kültü/motifleri Türk mitolojisinde çok ayrı bir yere 
sahiptir. Bunlar aynı zamanda Türklerin köken 
mitlerinde de görülen unsurlardır. İşlevsellikleri dikkate 
alınarak, Boynuinceli efsanesinde görülen mitolojik 
unsurlar kurt, mağara ve dağ şeklinde incelenmiştir. 

Kurt 
Kurt, Türk mitolojisinde farklı boyutlarda karşımıza 

çıkan bir varlıktır. O bir destanda ilk ana rolünde 
karşımıza çıkarken, bir başka anlatıda doğrudan yol 
gösterici, Tanrı’nın hususi koruyucu bir ruhu gibi 
karşımıza çıkabilmektedir. Boynuinceli efsanesindeki 
kurdun cinsiyeti ve rengi belirtilmemiştir. Ancak yaptığı 
eylem ve gösterdiği davranış ile aşağıda görüleceği 
üzere eski Türk destanlarında görülen kurtlar dikkate 
alındığında dişi olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. 

kaybolduğunu görmüş. O kızgınlıkla kardeşinin sevdiği 

oğlanın peşine düşmüş. Oğlan da kaça kaça dağ başında bir 

taşın gölgesine saklanmış. Biraz sonra taş yarılmış ve oğlan 

taşın içine girmiş. Bugün oğlanın girdiği taşın bulunduğu yere 

Oğlan Ziyaret Tepesi, kızın girdiği ağacın bulunduğu yere de 

Kız Ziyaret Tepesi adı verilmektedir. Her iki yer de Yüğlük 

yaylası civarındadır (Kırmızı, 2015: 339). 

Efsanede kurdun öncelikle annelik rolüyle karşımıza 
çıktığını söyleyebiliriz. Annelik rolünün doğal bir 
sonucu olarak ise besleyicilik, koruyuculuk ve 
rehberlik/kılavuzluk rolleri öne çıkmaktadır. Bu 
durumda, Boynuinceli efsanesinde kurdun annelik, 
koruyuculuk ve rehberlik şeklinde üç temel fonksiyona 
sahip olduğu söylenebilir.  

Kurt sağladığı besinlerle bir taraftan çocukları bir 
anne gibi beslerken, onları mağaradan çıkartmayarak 
korumaktadır. Aynı zamanda sağladığı besinlerle nasıl 
beslenmeleri gerektiği ve bulundukları yeri terk 
ettirmeyerek hayatta kalabilmek için nasıl davranmaları 
gerektiği konusunda da rehberlik, eğitmenlik yapmıştır. 
Bu arada, efsanede belirtilmese de çocuklarını bulmak 
için anneye yol göstericilik yaptığı da düşünülebilir. 
Türk mitolojisine baktığımızda, kurdun benzer 
fonksiyonlarla birçok yerde karşımıza çıktığını 
görmekteyiz.  

Türk mitolojisinde kurt denilince aklımıza ilk gelen 
Oğuz Kağan destanındaki bozkurttur. Oğuz Kağan, 
kendisine itaat etmeyen Urum Kağan’ın üzerine 
yürüdüğünde Muz Dağı’nın eteğinde, tan ağarınca 
çadırına giren güneş gibi bir ışıktan gök yeleli gök tüylü 
bir erkek kurt çıkar. Bu kurt askerin önüne düşer ve 
ordu bu kurdu takip eder. Kurt birkaç gün sonra İtil 
Müren suyunun kenarında durur ve kara dağın önünde 
yapılan savaşta Oğuz Kağan Urum Kağan’ı yener 
(Çobanoğlu, 2003: 126). Destanın tamamını göz önüne 
alarak bir değerlendirme yaptığımızda Oğuz Kağan 
destanındaki bozkurdun temel fonksiyonu, Oğuz 
Kağan’ın ordusuna rehberlik, yolgöstericilik, bir nevi 
elçiliktir. Netice itibarıyla baktığımızda her iki 
kurdunda benzer işlevi yaptığını, darda kalanların 
yardımına koştukları görürüz. Bu bağlamda 
değerlendirdiğimizde eylemler farklı olsa da neticelerin 
benzer olduğunu söyleyebiliriz.  

Kurdun mitolojik unsur olarak karşımıza 
çıktığı destanlardan biri de Göktürklere ait Bozkurt 
destanıdır. Göktürkler Batı Denizi kıyısında oturdukları 
bir zamanda Lin adlı bir memleket tarafından tamamen 
kılıçtan geçirilirler. Lin devleti, yalnızca kollarını ve 
bacaklarını kestikleri bir erkek çocuğu sağ koyup 
bataklığa atarlar. Bu sırada bir dişi kurt ortaya çıkar ve 
çocuğu besler. Çocuk ölmekten kurtulur ve bir süre 
sonra kurtla çocuk karı koca hayatı yaşamaya başlar ve 
kurt hamile kalır. Lin devleti çocuğun yaşadığını 
duyunca çocuğu ve kurdu öldürmeleri için adamlarını 
gönderir. Kurt, askerlerin gelişinden önceden haberdar 
olur ve çocukla kaçar ve Batı Denizi’nin doğusundaki 
bir dağa gider. Bu dağ Turfan’ın kuzey batısındadır. 
Dağın altında çok derin bir mağara, mağaranın ortasında 
ise büyük bir ova vardır. Kurt buraya gelince hemen 
mağaraya girer. Ova baştanbaşa ot ve çayırlıklarla 
doludur. Kurt burada on tane erkek çocuk doğurur. 
Göktürk devletini kuran Aşina ailesi, bu çocukların 
birinin soyundan gelir (İnan, 2002: 45; Çobanoğlu, 
2003: 129). Bir boyun başka bir boy tarafından yok 
edilip bir çocuk bırakılması ve çocuğun kurt tarafından 
beslenmesi, Türk destanlarında görülen en eski 
motiflerinden biridir. M. Ö. 119 yılında Batı ülkelerini 
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gezen Çjen-Ken’in Çin İmparatoruna verdiği rapora 
göre, Hun hakanı babasını öldürdüğü birbebeği, kuşların 
sineklerden koruması ve bir dişi kurdun emzirmesinden 
sonra himayesine alarak büyütür ve babasını ülkesini 
ona geri verir (İnan, 2002: 46). 

Türklerin türeyişinde kurtla ilintili bir başka 
destan ise Göktürklerin Asena destanıdır. Bu destana 
göre Göktürklerin ataları Hunların kuzeyinde bulunan 
Sou ülkesindendir. Onların reisinin on yedi tane kardeşi 
vardı. Büyük kardeşlerden birinin adı İcinisitu idi. 
Tabiatüstü bir kudrete sahip İcinisitu yağmur 
yağdırabiliyor, rüzgâr çıkartabiliyordu. Bu çocuk 
kabilesinin lideri seçildi ve Türk unvanını aldı. 
Göktürklerin soyu bu çocuktan devam etti.  Onun 
torunu Tumin (Bumin) ilk Türk kağanıdır (Çobanoğlu, 
2003: 130; Taş, 2002: 98-99).   

Kurdun rehber ve mitolojik ata olarak 
karşımıza çıktığı bir diğer destan ise Ergenekon 
destanıdır. Dört yüz yıl Ergenekon’da kalan Türkler, 
Börteçine’nin başkanlığında buradan çıkarlar. Daha 
sonraki zamanlarda, Börteçine’nin torunlarından 
Alankova, ışık içinde kendisine gelen bir kurtla 
evlenerek hamile kalır (İnan, 2002: 41-42; Çobanoğlu, 
2003: 131-133). 

Uygurların Türeyiş destanında da kurttan türeme 
motifine rastlarız. Uygurların ataları Hun Şanyularından 
birinin fevkalade güzel iki kızı olmuştu. Bu kızlar o 
kadar güzeldi ki Şanyu onları evermemeye, Tanrı’ya 
adamaya karar verdi. Kimsenin yaşamadığı bir yerde 
heybetli bir kule yaptırdı ve kızlarını oraya koydu. 
Şanyu kızlarını kabul etmesi için Tanrı’ya dua etti. Bir 
zaman sonra burada yaşlı bir kurt zuhur etti. Küçük kız 
onu Tanrı’dan bir işaret olarak düşündü ve kurdun 
yanına indi, onunla birleşti. Sonra da bir oğlan doğurdu. 
Onun torunları daha sonra kendi devletlerini kurdular 
(Taş, 2002: 100). 

12. yüzyıl Süryani tarihçisi Mihael’in Türklerle ilgili
verdiği bilgi Oğuz Kağan destanıyla fevkalade 
örtüşmektedir. Mihael’in bildirdiğine göre, yeryüzü 
Türkleri taşımaya kâfi gelmiyordu. Türkler batıya doğru 
ilerlerken önlerinde köpeğe benzer bir hayvan (kurt) 
bulunuyor ve onlar da ona yetişemiyorlardı. Bozkurt 
hareket etmek istediği zaman “göç” diye bağırıyor, 
Türkler de durduğu yere kadar onu takip ediyor ve 
orada çadırlarını kuruyorlardı. Uzun zaman rehberlik 
eden kurt nihayet kaybolunca Türkler de artık geldikleri 
yerlerde oturup kaldılar (Dikici, 2005: 333). 

Hacı Molla Zahireddin adlı bir seyyahın bildirdiğine 
göre, bir bozkurt Başkurtların atalarına kılavuzluk etmiş 
ve Başkurtlar da isimlerini bu hikâyeden almışlardır. 
Çok eskiden bir kış günü üç adam yollarını 
kaybetmişken kurdun izini takip ederek yurtlarını 
bulmuşlar. Bu üç adamın çocukları ataları kurdu rehber 
edindiği için kendilerine Başkurt demişlerdir (İnan, 
2002: 44). 

Kurt sütüyle beslenmeyi Türklerin atası Yafes’in 
hayatında da görürüz. Yafes hastalanınca onu karınca 
yumurtası ve kurt sütü ile beslerler. Türklerin az kıllı 
olması karınca yumurtasından, tabiatlarının yaman 
olması ise kurt sütündendir (İnan, 2002: 45).  

Açıkça görüldüğü üzere, Türk destanlarında görülen 
en eski motiflerden biri Boynuinceli efsanesi vasıtasıyla 
Erdemli’ye taşınmıştır. Anlatılarda karşımıza çıkan 
kurtların temel fonksiyonu çocukları beslemeleri,  
ölmekten kurtarmaları, darda kalanlara yardım etmeleri 
veya anne baba rolünde karşımıza çıkarak mitolojik ata 
olmalarıdır. Mitolojik ata görünümünü bir tarafa 
koyarsak, Boynuinceli efsanesi de dâhil olmak üzere 
birçok anlatıda kurdun günümüzün Hızır anlayışında 
göründüğü söylenebilir. Bu bağlamda, yukarıda adı 
geçen destanların tamamında kurt, göksel/tanrısal bir 
hayvan olarak görülmektedir. Oğuz Kağan, Uygur 
Türeyiş ve Ergenekon destanlarında gökten ışık içinde 
inen kurt, Bozkurt destanında düşmanların kendisini 
çocuğu öldürmeye geleceğinden, bataklığa ve mağaraya 
terk edilen çocuklardan haberdar olup onları kurtarmaya 
gelen kurtlar gerçek âlemin üzerinde metafizik 
özelliklere sahip varlıklardır. Bu itibarla kurt, sadece 
saygı duyulan bir hayvan değil, aynı zamanda göksel bir 
koruyucudur. Bu destanlarında birçoğunda kurt 
Tanrı’nın elçisi rolündedir. Kurdun destanlarda 
vurgulanan kutsallık yönü, Türklerin millî sembollerine 
de yansımış;  Türkler, bayraklarında kurt başı 
sembolünü kullanmış (Taş, 2002: 113) ve bazı kurum ve 
kuruluşlarında ise hala kullanmaktadırlar. 

Eski Türk destanlarındaki bazı mitolojik unsurlar bir 
kısım değişikliklerle inanç olarak Anadolu’ya 
taşınmıştır. Anadolu’da hayvanlar, dağlar, ağaçlar, 
evliyalar, gök cisimleri vb. varlıklarla ilgili halk 
arasındaki birçok inanç bunlardandır. Örneğin kurtla 
ilgili çeşitli inançlarla karşılaşırız. Dede Korkut 
Hikâyeleri’nde kurdun kutsal olduğuna inanılır. Salur 
Kazan ordusunu ararken kurtla karşılaşınca “Kurt yüzi 
mübarekdür, kurd ilen bir haberleşeyim”; 
haberleşmesinin sonunda ise “Karabaşım kurban olsun 
kurdum sana” (Ergin, 1997: 101-102) der. Ali Rıza 
Yalgın’ın, Gaziantep’te sohbet ettiği Barak aşiretinden 
Yıldırım Muhammed adlı gençten aktardığına göre, kurt 
uğurludur, onu görsen de görmesen de uğurludur; 
Türkmen aşiretinden Hasan Bey’in bildirdiğine göre ise 
bozkurt uğurludur ve 7000 seneden beri Türkler kurdun 
başına taparlar. Pervari’de ise canavarların içinde 
bozkurttan kutlusu olmadığına, kurda atılan tüfeğin 
patlamayacağına, vurmak için tılsım gerektiğine 
inanılır. Kurdu vurmak isteyen kişinin yüksek sesle 
“Silahım, karşında duran kurttur, korkma” demesi 
gerekir (Sakaoğlu, 2002: 71-72). Bunların yanında 
kurtla ilgili bazı inançlar İslami bir kılıfa bürünerek 
bugüne kadar gelmiştir. Halk arasında kurtağzı 
bağlamak olarak bilinen, kaybolan hayvanların kurt 
tarafından parçalanmaması için yapılan yaygın 
uygulama bunlardan biridir.Ayrıca Anadolu’nun birçok 
yerinde kurda ateş edilmesi uğursuzluk sayılmakta, bu 
hayvanın ağzı, gözü, bıyığı, derisi, dişi, yüreği, kafatası, 
vs. halk hekimliğinde şifa olarak kullanılmaktadır 
(Şimşek, 1995:19).  

Boynuinceli efsanesiyle Türk destanlarındaki kurt 
motiflerinin benzerliğinin altında yatan sebeplerden en 
önemlisi benzer hayat şartlarının ürünü olmalarıdır. 
Boynuinceli Yörükleri, temel geçim kaynağı yakın 
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tarihlere kadar daha çok küçükbaş hayvancılık ve yaşam 
alanları genellikle dağlık bölgeler olan hayatlarını da 
konargöçer olarak sürdüren insanlardı. Destan devrini 
yaşayan Türk boylarının yaşam biçimleri ve yaşam 
alanları da genel manada aynı idi. Benzer şartlarda 
yaşayan insanların olaylar ve durumlar karşısında 
benzer şekilde düşünüp benzer nitelikte eserler 
üreteceğini düşünürsek günümüzde konargöçer yaşayan 
Türk obalarıyla geçmişte konargöçer yaşayan Türk 
boyları arasındaki müşterek unsurların olması hiç de 
şaşırtıcı bir durum değildir. Birbirinden çok uzak 
mesafelerde ve çok farklı zamanlarda yaşamış aynı 
milletin çocukları yaşadıkları benzer ortamlarda aynı 
şekilde düşünmüş, dünyayı ve varlıkları aynı şekilde 
algılamış, aynı inançlar etrafında toplanmışlardır. 
Destanlardaki türeyişler, hayatı bir bütün olarak 
kavrayan insanın kendi türeyişini anlama çabasıdır.  

Türk destanlarında kurttan türeyiş ve kurttan 
beslenme olmakla birlikte, kurdu rızık verici olarak 
görmeyiz. Bu durum, kurdun kutsal ve yüce bir varlık 
olarak kabul edilmekle birlikte totem, yaratıcı, tanrısal 
bir varlık olarak kabul edilmediğinin ve görülmediğinin 
yansımasıdır. Türklerin kendilerini kurt soylu olarak 
görmesi ise yaşadıkları hayata bağlı olarak kurtla olan 
mücadelelerinden kaynaklansa gerektir. İnsan psiko-
sosyal bir varlıktır. Üstesinden gelemediği düşmanıyla 
iyi geçinme yoluna gitmiştir. Bu geçmişte de böyledir 
günümüzde de böyledir. Toplumların mitolojileri, 
destanları, efsaneleri bu tür hikâyelerle doludur. Mit 
dediğimiz anlatılar biraz da bu tür hikâyelerdir. Bugün 
dahi “katiline âşık olmak” diye bir deyim vardır. 
İnsanoğlu geçmişten bugüne üstesinden bir türlü 
gelemediği güçleri, kutsama yoluna giderek şerlerinden 
kurtulmaya çalışmıştır. Bu durumla sadece kurtta değil, 
diğer birçok yırtıcı hayvanda da karşılaşılmaktadır. Bu 
bağlamda Türklerin kendilerine temsilci veya 
çocuklarına ad olarak vermek suretiyle veya mit, destan 
ve efsanelerine konu ederek çeşitli vesilelerle tabiattaki 
birçok hayvanla ünsiyet kurması konargöçer hayatın bir 
sonucudur.  

Konargöçer bir yaşam süren Türkler, hayatlarını 
idame ettirebilmek için tabiat şartları ve tabiattaki 
varlıklarla devamlı mücadele ederek yaşamışlardır. Bu 
süreçte, hâkimiyetleri altına alamadıkları varlıklar ve 
sırrına vakıf olamadıkları olaylarla ilgili değişik 
inançlar, anlatılar ve ritüeller oluşturmuşlardır. Bu 
bağlamda kurt, büyük hayvan sürülerine sahip 
konargöçer yaşam süren Türklerin en eski düşmanıdır. 
Kurdun ne zaman nerede karşınıza çıkacağı belli 
değildir. Koku alamayan ancak keskin gözleriyle 
kilometrelerce uzağı görebilen ve bir günde onlarca 
kilometre yol gidip geri inine dönebilen kurt, Türklerin 
en çok ilgilendikleri hayvan olmuştur. Bu 
özelliklerinden dolayı bugün dahi göçer hayvancılık 
yapanların korkulu rüyasıdır. Bu korku zamanla halk 
arasında kurtla ilgili birçok inancın ve anlatının ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur. 

Türkler, konargöçer hayatın sağladığı imkânlara 
bağlı olarak birçok yırtıcı hayvanı yakından tanıma 
fırsatı bulmuşlardır. Bu hayvanlar içinde kendi 

mizaçları ile kurt arasında bir ünsiyet kurmuşlar, gerek 
türeyişlerinde ve gerekse hayatta kalmalarıyla ilgili 
olarak oluşturdukları mit, destan ve efsane niteliğindeki 
anlatılarında kurdu kutsamışlardır. Bu bağlamda Türk 
destanlarında görülen kurt motifi, soyun yaratılmasında 
ve korunmasında tanrısal bir güç ve etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Taş, 2002: 120). 

Mağara 
Geçmişten bugüne dağlarda veya ormanlık alanlarda 

tabiatın içinde yaşamak zorunda kalan insanların 
barınmak için en çok seçtikleri mekânlar inler, 
mağaralar ve ağaç kovuklarıdır. Boynuinceli 
efsanesinde de benzer bir durumla karşılaşırız. 
Yurdundan zorla sürülen kadın,yanında olurlarsa 
öldürüleceklerinden korktuğu üç erkek çocuğunu 
götürüp bir mağaraya bırakır. Bir süre sonra tekrar 
yurduna döndüğünde iseçocuklarını bıraktığı mağaraya 
gider ve üç oğlunu da sağlıklı bir şekilde bulur. Mağara 
ana rahmi görevini üstlenerek bir şekilde, dışarıdan 
gelecek tehlikelere karşı çocukları korumuştur. 
Mağaranın dışı, gerçek dünya ve gerçek hayattır. 
Çocukların ait olduğu esas yer dış dünyadır. Bu hayat, 
çocukların beslenmesi, büyümesi ve çoğalmaları yani 
asli fonksiyonları için gerekli yerdir. Ana rahminde 
çocuğun beslenmesini sağlayan göbek bağıdır. 
Mağarada ise kurt göbek bağı işlevini görmüş, 
çocukların beslenmesini sağlamıştır. Bir süre mağarada 
kalan çocuklar annenin kendilerini gelip almasıyla 
mağaradan dış dünyaya çıkmışlardır.  

Mağaralar, mitolojide ataların dünyaya gelme, 
barınma ve bir yerde korunma mekânları olduğu için, 
bilim insanları tarafından şekil ve fonksiyon itibarıyla 
ana rahmine benzetilmiştir. Boynuinceli efsanesinde her 
ne kadar mağara üreme organı/yeri olmasa da 
çocukların barınma ve korunma işlevlerini yerine 
getirdiği için atalar barınağı/mekânı olmuştur. Bayat’a 
göre mağaranın mitolojik ana olarak tasavvur edilmesi 
ve ana rahminin mağara şeklinde kültleşmesi, 
mağaraların eski insanların meskenleri olması 
nedeniyledir. Ancak doğal sığınak görevini yerine 
getiren mağaralar yalnızca sığınma yeri değil, aynı 
zamanda eski insanların ilk ibadet mekânlarıdır. Bu 
yüzden mağaralara atalar şerefine kurban sunulur, ata 
ruhlarının bu mağaralarda olduğuna inanılır. Bütün 
bunlar mağarayı ilk yaşayış yerleri, ilk dini ayinlerin 
icra edildiği mekân konumuna getirmiştir. Hükümdarın 
katılımı ile gerçekleşen atalar kültüne kurban 
sunmalarınkutsal bilinen mağaralarda yapılması da 
mitolojik şuurda mağaranın ruhlar dünyası ile sınır 
oluşturduğu inancına bağlanmaktadır. Ayrıca mağara 
gizli saklı dünya ile insanların yaşadığı âlem arasında 
bir geçit görevini üstlenmiştir (Bayat, 2007b: 32). 

Mağaranın ve dağların koruyuculuk ve tanrı mekânı 
olarak algılanmasına Hz. Peygamberin peygamberliğini 
dağda alması, Hicret sırasında mağaraya, dolaylı olarak 
dağa sığınması örnek olarak verilebilir. Bugün dahi, 
özellikle kırsal kesimde doğup büyümüş kaçakların 
büyük bölümünün hayatını dağda idame ettirmesi, 
Ashab-ı kehf’in mağaraya sığınması ve burada 
korunması, çile çıkarılan yerlerin bir nevi suni 
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mağaralar olması, Yesevi’nin 63. yaşından sonraki 
ömrünü kendi yaptığı mağarada idame ettirmesi 
beynelmilel bir mağara kültüne bağlanabilir. Hz. 
Peygamberin ilk vahyi mağarada alması, ilk sufilerin 
mağarada inzivaya çekilmeleri, mağaraların yalnızca 
fiziksel değil, manevi değişmenin mekânı olduğunu da 
göstermektedir.  

Mağaralardaki bazı eylemlerden veya bir kısım 
unsurlardan medet ummak bugün de görülen 
uygulamalardandır. Örneğinçocuk sahibi olmak veya 
çeşitli dileklerine kavuşmak için Tarsus’ta bulunan 
Ashab-ı kehf  mağarasını ziyaret edenler, şifa bulmak 
içinmağara içinde damlayan sulara, taşlara ellerini 
sürdükten sonra yüzlerine, üst başlarına sürerler. Çocuk 
sahibi olmak isteyenler, mağaranın tabanında bugün 
demir parmaklıklarla çevrilmiş yerde yatarlardı. Ayrıca 
günahlarından arınmak için günah deliği denilen yerden 
geçerlerdi. Aynı amaçla benzer uygulamayı Hacı 
Bektaş’ta Deliktaş’tan geçme olarak da görürüz. Bu 
uygulamalar mağaraların fiziksel ve ruhsal bir kısım 
değişmelerin merkezleri veya vasıtaları olduğuna 
inanıldığını gösterir.  

Yukarıda özetini verdiğimiz Bozkurt destanında 
mağaranın barındırma, koruma ve kollama işlevleri 
görülür. Kurt, çocukla birlikte mağaraya sığınarak orada 
on çocuk doğurur ve bu on çocuktan daha sonra 
Göktürkler çoğalır. Mağara, kendisine sığınan kurt ile 
çocuğun ve onların soylarının barınması, korunması ve 
çoğalması için gerekli imkânları sağlamıştır. Burada 
mağara, atalar kültüyle ilişkili işlevlerinde zamanla bir 
değişim geçirmiş; kurdun Türklerin atalarını doğurduğu 
yerolarak, üreten ana konumunu muhafaza etmiş olması 
yanında, atalar barınağı olarak işlevselleşmiş, menşe 
mitlerinin esas koduna çevrilmiştir. Bu durum, eski 
mitolojik telakkilerin Göktürk döneminde bile 
unutulmadığının bir kanıtıdır. Nitekim 6. yüzyıl Çin 
salnamecilerinin Türklerden dinleyip yazıya aktardığı 
bir malumata göre Göktürk kağanı her yıl atalar 
mağarasına kurban sunar, devletin ileri gelenleriyle ata 
ruhlarına ritüel düzenler, merasimi kendisi yönetirdi. 
Ana mağara, Türklerin ilk ecdatlarının doğduğu bir yer 
olması yanında, ilk ecdat hayvanın da sığınak yeridir. 
Bu haliyle mağara üretici bir işlev yüklenmiş 
durumdadır (Bayat, 2007b: 34). 

Kurdun doğum yapmak için mağarayı tercih etmesi 
rastlantı değildir. Söz konusu olan sadece bir insanın 
doğması değil, bir soyun doğmasıdır. Yani kurt, bir 
soyun ilk başlangıcını meydana getirmektedir. Bu 
durum bir soy için, evrenin ilk yaratılmasına yani ilk 
kozmogonik eyleme öykünmedir. Bir soyun yaratılması 
o soy için kendi evreninin, kendi arkesinin yaratılması 
demektir. Dağ motifinin merkezi temsil etmesini de göz 
önüne alırsak, ilk ataların yaratılması evrenin ilk 
yaratılmasının paralelinde bir olaydır (Taş, 2002: 118-
119).  

Mağarayı ana rahmi formunda en net biçimde 
Memluklu Türk tarihçi ed-Devadari’nin naklettiği 
Türklerin menşeiyle ilgili efsanede görürüz. Bu 
efsaneye göre Kara dağdaki mağarayı bir defasında 
yağmur suları basmış ve insan biçiminde olan bir 

çukuru balçıkla doldurmuştur. Çukuru dolduran 
çamur,güneş ısısının etkisiyle, dokuz ay sonunda 
canlanır.Böylece ilk insan yaratılır. Bu kişi adı Ay 
Atam’dır. Ay Ata kırk yıl boyunca yalnız başına yaşar. 
Bir gün yeni bir su baskınıyla aynı çukur bir daha dolar 
ve ikinci bir yaratık oluşur. Bu kez yaratılan ilk kadındır 
ve adına Ay Va derler (Ögel, 1998: 483-485).  

Bozkurt destanında ve ed-Devadari’nin naklettiği 
efsanede olduğu gibi, mağaralar, dağ ve kaya delikleri 
Türk mitolojisinde yeni bir hayatın başlangıç 
mekânlarıdır. Goroğlu’nun mezarda doğumunu da buna 
ekleyebiliriz. Nitekim gaip âlemi ile temasın ideal bir 
yeri olan mağara yeni bir oluşumun başlangıç noktası 
olarak sembolleşmiştir (Bayat, 2007b: 36). 

Göktürklerin Bozkurt destanını veya Mısır 
Memluklarının yaratılış efsanesini göz önüne alacak 
olursak, mağara motifinin dağ motifiyle birlikte 
bulunduğunu görürüz. Mağara kendi başına özel bir 
motif olarak görülmemektedir. Bu nedenle Türk türeyiş 
destanlarında mağara, dağ ile birlikte telakki 
edilmektedir. Mağara, Türk türeyiş destanlarında 
bağımsız, tek başına bir kült olarak ortaya 
çıkmamaktadır. Burada dağ, hayat ağacında olduğu gibi, 
merkezi sembolize etmekte, hayatın kaynağı ve sebebi 
olarak görülmektedir (Taş, 2002:  109). 

Boynuinceli efsanesindeki mağara ve dağ, birlikte 
düşünüldüğünde hayatlarından umut kesilen çocukların 
sağ kalmalarına vesile olmuşlar, annenin onları 
bulmasıyla ikinci bir doğumu sağlamışlardır. Bu 
bağlamda eski Türk destanlarında gördüğümüz 
mağaraların işlevselliğini Boynuinceli soyunun 
devamını sağlayan mağarada da görmekteyiz. Ancak 
Boynuinceli efsanesinde, mağaranın ziyaret edilip 
edilmediği belirtilmemiştir. Bu durum anlatıcıdan veya 
modern hayatın inanç merkezli bir kısım uygulamaları 
değersizleştirmesinden kaynaklanabilir. Benzer 
motifleri içeren Kız Oğlan Ziyaret Tepesi ise adından 
anlaşılacağı üzere ziyaret edilmektedir.  

Dağ 
Boynuinceli efsanesindeki dağ, çocukların emanet 

edildiği bir varlıktır. Türk mitolojisinde dağın temel 
özelliklerinden biri koruyuculuğudur. Bu efsanede, dağ 
tamamen canlı ve koruyucu bir varlık olarak tasavvur 
edilmiştir. Çocuklarını dağdaki mağaraya bırakan anne, 
bir nevi emaneti ehline vermiştir.  Öyle ki dağı 
kendinden daha emin görmüş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Aksi takdirde en azından çocuklarından 
birini yanında götürürdü. Oysa anne, en kıymetli 
varlıkları olan üç çocuğunu birden kelimenin tam 
manasıyla dağa teslim etmiştir. Aşağıda görüleceği 
üzere, dağın koruyuculuğu Türk destanlarında sıkça 
karşılaşılan işlevlerdendir. Bu vesileyle dağlar Türk 
toplumu nazarında ayrı bir yere sahip olmuşlar, ulu ve 
kutsal varlıklar olarak kabul edilmişlerdir.  

Eski Türklerde tabiat kültlerinin genel adı yer su 
kültleri olarak tasavvur edilmiştir. Bu bağlamda 
tabiattaki birçok unsurla ilgili çeşitli inançlarortaya 
çıkmıştır. Bunlardan biri de kutsal dağ kültüdür. Eski 
Türklerde kutsal olarak tanınmış çeşitli dağlar vardı. Bu 
dağlar, yeryüzünün merkezinde yer alıyor ve dünyanın 
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eksenini oluşturdukları kabul ediliyordu. Bunların en 
tanınmışlarıysa Ötüken dağlık ve ormanlık alanıydı. 
Büyük Türk devletleri burayı devlet merkezi 
yapmışlardır (Çoruhlu, 2011: 35). Orhon Yenisey 
yazıtlarında, eski Türklerin kutsal vatan anlayışlarında 
Ötüken yış ve Bodun inli dağlarının öne çıktığı görülür. 
Orman ve dağ kültü vatan kavramının iki eşit tarafıdır. 
Bir başka değerlendirmeye göre ise dağ, hayat ile 
ölümün birleştiği yerdir.  Türk mitolojik sisteminde dağ 
kültü, değişmez kutsiyet arz eden bir konuma sahiptir 
(Bayat 2007b: 227). Kül Tigin abidesinin güney 
cephesinde Ötüken’de oturulduğu müddetçe devletin ve 
milletin başına bir şey gelmediği, terk edildiğinde ise 
birçok felaketle karşılaşıldığı belirtilmiştir (Kül Tigin 
G.4-8; Tekin, 2010: 20-23). 

Kaşgarlı Mahmut, Müslüman olmayan Türklerin 
göğe ve büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi gözlerine 
ulu görünen her şeye Tanrı dediklerini ve bunlara secde 
ettiklerini belirtir (Kaşgarlı Mahmut 1999: 377-378). 
Bunun yanında “yir basrukı tag, budun basrukı beg” 
atasözünde, milleti beyin, yeri de dağın koruduğu 
belirtilmiş ve dağın koruyuculuğuna değinilmiştir 
(Kaşgarlı Mahmut, 1998: 466). Katanov Kaşgarlı’nın 
söylediklerini yüzlerce yıl sonra müşahede eder. 1890’lı 
yıllarda Karagaslara yaptığı ziyarette, birisinin ava 
çıktığında dağ tanrısına kurban kestiğini ve yere diktiği 
sırığa gömleğini bağladığını, bunu yapana dağ tanrısının 
hayvan verdiğini, kişi sırığı yere dikmezse hayvan 
avlayamadığını belirtir (Çoruhlu, 2011: 18). Bizans 
tarihçisi Menander’in verdiği bilgiye göre, Bizans ile 
Avarlar arasında 6. yüzyılda yapılan bir sözleşmede 
Avar hanı Bayan, “Sava üzerinde köprü kurmakla 
Romalılara karşı zarar vermek niyetinde isem ben 
Bayan mahvolayım, bütün Avarlar mahvolsun; gök 
üstümüze yıkılsın, gök tanrının ateşli okları bizleri 
öldürsün, dağlar ve ormanlar başımıza yıkılsın” diyerek 
dağlar üzerine and içer (İnan, 1998: 318). 

Dağ, avcı, toplayıcı veya konargöçer toplumun 
hayatını düşündüğümüzde yaşamın tam merkezindedir. 
Her üç yaşam biçiminde de dağ hayatın kaynağıdır. 
Avcı ve toplayıcılıkta dağ besin ve su kaynağı olduğu 
gibi, sunduğu imkânlarla barınma yeridir. Konargöçer 
yaşamda temel besin kaynağı her ne kadar hayvansal 
gıdalar olsa da hayvanların beslenme mekânları da 
dağlardır. Dağların doğal ortamları ve canlılara 
sağladığı imkânlar düşünüldüğünde kutsi canlı varlıklar 
olarak tasavvur edilmeleri gayet normaldir. Türklerin en 
eski geçim kaynağını oluşturan avcılık ve onun 
oluşturduğu dağ ruhu, doğal olarak en eski yer su 
kategorisine giren koruyuculardandır. Bu bağlamda 
dağlık bölgede yaşayan bütün Türk boylarının tıpkı soy 
ağaçları olduğu gibi, koruyucu kabile dağları da 
mevcuttur. Altaylı Şamanist boyların hepsinin kutsal bir 
dağı olması yanında, Altay dağları hepsi için ortak 
külttür (Bayat, 2007b: 226). Aşağıdaki duada şaman 
Altay dağından medet dilemektedir.  

Bu kurbanım mukaddes ve ulu Altay’a ulaşsın, onun 

karar vereceği yere bağlansın. Güttüğümüz davayı 

halledecek mi? Bereket ve refah bize verecek mi? Bu 

kurban her engeli aşarak ulu ve mukaddes Altay’a 

ulaşsın…  

Temiz yurdumuz yıpranıyor, az ulusumuz sıkıntı 

çekiyor. Ey mukaddes Altay’ım, biz ne yapalım. Ak 

sakallı atalarımın takdis ettiği ulu Altayım, geçim 

versen ne olur? Vücudumuz kirlenmese, gözlerimiz 

yaşarmasa ne olur? Bereketli sürülerimizin kutlarını 

yaradan mukaddes Altayım, yer suyum!.. 

Üzülmeyelim, Tanrı var, tasalanmayalım Altay var! 

Altayım diye tapınıyoruz (İnan, 1987: 51). 
Dağ, özellikle Altay-Sayan Türklerinin destanlarında 

kutsal vatan sembolüne çevrilmiştir. Nitekim Altay 
dağı, vatan olarak telakki edilmiştir. Aynı zamanda dağ, 
ata ruhlarının barındığı yer olduğundan da kutsaldır 
(Bayat, 2007b: 226). 

Dağ koruyucuları veya dağdaki hayvanların artımını 
sağlayan ve tasavvufi bir inançla sentez oluşturan 
Kırgızların Kayberen kültü, dağın kutsal varlıkların 
meskeni olduğu düşüncesini ortaya çıkarır. Nitekim 
kutsal dağlarda mesken tutan ve dağın çevresindeki 
insanları da koruyan Kayberen, bulunduğu kutsal dağın 
iyesidir. Ayrıca dağdaki hayvanların sorumluluğu da 
ona aittir ve bu nedenle avcılar Kayberen’in rızasını 
almak için ondan yardım isterler. Yılın belli 
zamanlarında Kırgızların, Kayberen’e kurban sunmaları 
da koruyucu ruhun yüksek statüsünü gösterir (Bayat, 
2007b: 228). 

Ortaçağ İslam kaynaklarında da Türklerin kutsal 
dağlara taptıklarına ya da onlara saygı gösterdiklerine, 
bazı törenleri dağlarda yaptıklarına dair bilgiler vardır. 
Örneğin Gerdizî, Zeynü’l-Ahbar isimli eserinde, Çiğil 
ve Türkişlerden bahsederken Türkişlerin bozkırlarda 
oturduklarını ve dağlara taptıklarını, dağlar üzerine 
yemin ettiklerini ve dağların Allah’ın ikamet yeri 
olduğuna inandıklarını belirtir. Benzer inançlar 
Tuguzuzların ülkesinde de görülür. Tuguzuzlar da 
dağda dua ederler, adaklar adarlar, kurbanlar keserler. 
Kazvini’nin ünlü Asaru’l-Bilad ve Ahbarü’l-İbad adlı 
eserinden bazı ifadeler de bize dağ üzerindeki her şeyin 
kutsal ya da önemli olduğunu göstermektedir (Çoruhlu, 
2011: 35-36). 

Dağ, dış dünyanın bütün tehlikelerinden 

kahramanları korumaktadır. Dağın ona sığınanları 

hiçbir zaman ele vermediğine inanç o kadar güçlü 

olmuştur ki zamanla bunlar bazı tarihi kayıtlara, mesela 

Çin yıllıklarına da geçmiştir. Bunun en büyük kanıtı 

Ergenekon mitidir (Bayat, 2007b: 236) Sadece iki aile 
kalan Göktürkleri Ergenekon denilen dağlık arazi yok 
olmaktan kurtarır, çoğalıp tekrar dünyaya çıkmalarına 
vesile olur. Bu yönü ile Ergenekon’u çevreleyen dağlar, 
Türk milletini düşmanlarından korumuş, sahip oldukları 
hayvan ve bitkilerle onları nimetlendirmiştir. Dağların 
kendine sığınanları koruyup kollaması, çeşitli nimetler 
sunması ve çoğalmalarına vesile olmalarından dolayı 
halk arasında kutsallıklarına dair bir kült oluşmuştur.  

Düşmanları tarafından kılıçtan geçirilen 
Göktürklerden kalan iki aile, düşmanları tarafından 
bulunamayacakları bir yer ararlar. Yukarısı dumanlı 
dağ, aşağısı gürül gürül akan bir ırmak olan,bir keçinin 
güçlükle geçebileceği yalçın kayaların 
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arasındakiboğazdan yedi günde geçerek çeşitli otlarla 
kaplı, her türlü hayvanın yaşadığı, pınarların kaynaştığı, 
göz alabildiğine geniş bir düzlüğe gelirler. Etrafı 
dağlarla çevrili bu yere Ergenekon derler ve dört yüzyıl 
burada yaşadıktan sonra Börteçine başkanlığında 
buradan çıkarlar (Çobanoğlu, 2003: 131-133). 

 Uygurların Türeyiş destanında en büyük devlet 
adamı Bögü Tekin’in doğumu iki dağın arasına gökten 
inen ışık vasıtasıyla gerçekleşir.  Bögü Tekin han 
olduktan sonra rüyasında gördüğü kızı üçüncü 
görmesinde alarak Ak dağa gider. Burada Bögü 
Tekin’in kızla buluşması yedi yıldan fazla sürer 
(Çobanoğlu, 2003: 133-134). Kızla buluştuktan sonra 
Ak dağa giden Bögü Tegin, atasını unutmadığını, 
dağların yüceliğini ve kutsallığını kabul ettiğini 
gösterdiği gibi, onların koruyuculuğuna da sığınmış 
olur. Çünkü dağlar Tanrıların çeşitli şekillerde tezahür 
ettiği mekânlardır. Sadece paganist veya mitik 
inançlarda değil, semavi dinlerde de Tanrı’nın tezahürü 
ile dağlar arasında çok sıkı bir münasebet vardır.  

 Hz. Musa (as) Allah’ı görmek isteyince, Allah 
dağa bakmasını söylemiştir. Hz. Musa’nın Allah ile 
konuştuğu yer Tur dağıdır. Yukarıda belirtildiği üzere 
Hz. Peygamber’e ilk vahiy Hıra dağında gelir. 
Peygamber efendimiz vahiy gelmeden önce zaman 
zaman Hıra dağına çıkıp günlerce orada kaldığı olur. 
Medine’ye hicreti sırasında müşriklerden korunmak için 
Sevr dağındaki mağaraya sığınır.     

 Dağın kült olarak görüldüğü bir diğer destan, 
Uygurların Göç destanıdır. Uygurlar, Çin’den aldıkları 
prensese karşılık iyi talih ve saadet getiren Kutlu dağı 
Çinlilere verirler. Çinliler kutlu dağı parçalayıp 
götürdükten sonra kuşlar ve hayvanlar tuhaf tuhaf 
bağırır. On beş gün sonra Uygurların kağanı Yulun 
Tigin ölür. Ülkenin başına türlü türlü kötülük gelir. Halk 
rahat yüzü görmez. Yulun Tigin’den sonra gelen 
kağanlar arka arkaya ölürler. Bunun üzerine Uygurlar 
Turfan’a göç etmek zorunda kalır (Çobanoğlu, 2003: 
136-137; İnan, 1995: 50). Bu mitten Kutlu dağın 
Uygurların koruyucusu, kutu olduğunu, vatanın birliğini 
ve bütünlüğü sağladığını, halkın müreffeh, devletin de 
güçlü kuvvetli olmasını sağladığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca bu mit, dağın yalnız ayrı ayrı soyların değil, 
vatanın ve milletin bütünlüğünü simgelediği inancını da 
ortaya koymuştur (Bayat, 2007b: 227). Dağın ilk ata 
olarak tasavvuru ve hayat gücünü kendinde 
barındırması, soyun koruyucu olması işlevi, dağın hayat 
kaynağı, yaşamın menşei olması ile ilgilidir (Bayat, 
2007b: 231). 

Verbitsky’nin derlemiş olduğu Altay Yaratılış 
efsanesine göre, Tanrı, insanı kendi katındaki Altın 
Dağ’ın doğu cephesinde yedi, batı cephesinde ise bir 
kişi olarak yaratmıştır. Bunlardan sekizinci insan, 
diğerlerini yöneticisi olmuştur. Ülgen önce yedi erkek 
cins insan ve o kadar da ağaç yaratır; sonra Altın Dağ’ın 
bulunduğu doğu yönüne yönelir, bir erkek ve bir ağaç 
daha yaratarak Altın Dağ’ın batı cephesine koyar (Ögel, 
1998: 432-436). Anohin ve Potapov’un Altay’daki dağ 
kültü hakkında vermiş olduğu bilgiye göre, dağ 
kültünün soyla doğrudan alakası olup, kabilenin 

koruyucu ruhlarından birisidir. Potapov’un ifadesine 
göre dağ, soyun yaşlı bir üyesi olarak görülmektedir. O 
bu sonuca soyun sosyolojik yapısını ele alarak 
ulaşmıştır. Ayrıca her soyun, soy tanrılarının dışında 
kutsal dağlara sahip olduğu belirtilmiştir (Taş, 2002:  
104).          

Radloff tarafından tespit edilen yaratılış efsanesinde 
Tanrı suyun içinden sağlam bir taş çıkmasını diler ve 
Tanrı ile kişi bunun üzerine oturur (İnan, 1995: 14). 
Verbitskiy’nin derlemiş olduğu Altay Yaratılış 
destanında ise dağ Tanrı Ülgen’in mekânıdır. Tanrı 
Ülgen suyun üzerinde uçarken, gökten bir nida geldi ve 
önünden geçen şeyi tutmasını emretti. Denizden bir taş 
çıktı, Ülgen bu taşı tuttu ve üzerine oturdu. Artık Ülgen 
memnundu ve rahatı bulmuştu. Aynı destan içinde 
Tufan’dan sonra Tanrı’nın rahatı seçtiği ve oturmak için 
yine Altın dağa geçtiği ve bu dağın ayla güneşe değen 
çok büyük bir dağ olduğu belirtilmektedir (Ögel, 1998: 
433). Buradan anlaşılacağı üzere Tanrı Ülgen’in 
dünyadaki ilk yeri bir taşın üzeridir. Dağların taşlardan 
ve kayalardan olduğunu hatırlarsak aslında Ülgen’in 
mekânının dağların başı, dolayısıyla dağların Tanrı 
mekânı olduğu anlaşılmaktadır.  

Türklerde Gök Tanrı inancına bağlı olarak teşekkül 
etmiş olan dağ kültü, kutsal yer su ruhlarının en önemli 
mümessilidir. Hunların eski vatanı olan Yeni-si-şan 
sıradağlarındaki Han Yoan dağı, her yıl Gök Tanrı’ya 
kurban kestikleri dağdır. Orta Asya dağlarının çoğu 
Türkçe veya Moğolca mübarek, mukaddes, büyük ata, 
büyük hakan anlamlarına gelen sıfatlarla zikrolunurlar. 
Mesela Han Tanrı, Bayan ula, Buztag ata, Bog ula, 
Burkan ula, Othon-Tengere, Iduk Art, Kayrakan, Erdene 
Ula (Kuttağ) gibi. Her boyun ve her oymağın kendine 
mahsus mukaddes kutsal dağları olduğu gibi, boylardan 
kurulan büyük birliklerin de müşterek mukaddes dağları 
vardır (İnan, 1995:48- 49). 

Hayatın genel manada mitik inançlara göre 
şekillendiği konargöçer toplumda dağ hayatın 
merkezidir. Türk mitolojisinde dağın hayatın merkezi 
olarak konumlandırılması, toplumsal ve sosyal açıdan 
baba rolünde algılanmasından kaynaklandığı 
kanaatindeyiz. Baba nasıl yurdu ve aileyi dış etkilerden 
ve düşmanlardan koruma, iaşesini sağlama işlevlerine 
sahipse dağda bir nevi aynı şeyleri yapıyor. Baba/erkek 
toplumda gücün timsalidir. Dağ ise tabiatta bir nevi 
gücün kaynağıdır. Dağ, odunsu veya otsu bitki ve çeşitli 
hayvan türleriyle, dereleri, ırmakları, çeşitli kaynak 
sularıyla bütün canlıların beslenmesine, mağara ve ağaç 
kovuklarıyla barınma ve düşmanlarından korunmasına 
imkân sağlamaktadır. Bu yüzden olsa gerek ki biz 
erkeklerimizi överken, yüceltirken zaman zaman dağa 
benzetiriz. “Baba evladın arkasında karlı dağdır. Dağ 
gibi adam, dağ gibi yiğit, Bir dağın sırtında dağ varmış 
gibi”, ifadeler bu tür örneklerden sadece birkaçıdır. 
Birçok türkümüzde gücün, kudretin, hâkimiyetin timsali 
olarak dağdan yol istenir. Bu örneklerde her ne kadar 
dağların heybetiyle ilgili bir teşbihte bulunulmuş olsa da 
büyüklük göreceli bir kavram olup, varlıkları büyüten 
cüsselerinden çok yaptıkları eylemler, bulundukları 
yerdeki işlevleridir.  
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Dağ, kimi soy için bir türeyiş yeri, kimi soy için 
koruyucu bir ruh, kimi soy için de mülkiyetin, vatanın 
göstergesidir. Yani dağ, evrenin bütün elementlerinin 
yansımış olduğu model ve dünyadır. Çünkü dağ, hayatı 
ve hayat enerjisini bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca 
dağ, sadece soyun türemiş olduğu mikrokozmik bir 
evren değil, aynı zamanda ilk ataların mezarlarını da 
bünyesinde barındıran, dolayısıyla ataların ruhlarının da 
mekânı olan yerdir. Belki de bütün bu değerler 
nedeniyle kutsal dağlar, soyun üyeleri tarafından ziyaret 
edilmeye başlanmıştır (Taş, 2002:  106-107).     

Bugün Türk boylarında rastlanan tabiat kültleri 
denen dağ, su, ağaç, ocak vb.inançlar eski Türk 
yazıtlarında “ıduk yer-sub” adı altında toplanmıştır. Bu 
bağlamda“kutsal yer-su”, tamamen yeryüzüne ait bir 
kült olarak karşımıza çıkmakta, Tanrı’nın destekçisi ve 
onun yardımcısı olarak görünmektedir (Taş, 2002: 51). 
“Iduk yer sub” ifadesi Orhun Abidelerinde üç kitabede 
de geçmektedir (Kül Tigin D. 10-11; Bilge Kağan D. 
10; Bilge Kağan D. 35; Tonyukuk 2. Taş, B. 3). Bu 
durum, mukaddes yer su kültünün geçmişte Türk halkı 
üzerindeki etkisini ve halk arasındaki yaygınlığını 
göstermektedir. Orhun Abidelerinde “ıduk” olarak 
tanımlanan en belirgin yer ise yukarıda da belirtildiği 
üzere “Iduk Ötüken Yış” (Kül Tigin D. 23)tır. Orhun 
Abidelerinde Ötüken’e yerleşildiği takdirde hiçbir 
sıkıntının olmayacağı, aksi takdirde ölüm ve felaketlerin 
peşi sıra geleceği ifade edilmektedir (Kül Tigin G. 4-8). 
Buradan ıduk kelimesinin kutsallığı yanında, maddi 
koruyuculuğu olduğu, halkı tabiî afetlerden ve kötü 
güçlerden koruduğu ve toplumun iyiliğini güvence 
altına aldığı anlaşılmaktadır (Taş, 2002: 55) . 

Sözlü ve yazılı kaynaklara bağlı olarak verilen 
bilgilerden açıkça anlaşıldığı üzere dağlar, Türk 
kültüründe kutsal olup, bir yerde hayatın başlayıp bittiği 
yerler olarak görülmektedir. Boynuinceli efsanesinde de 
çocuklarını dağa bırakan anne, kültürel belleğinde 
taşıdığı bu inancı somut olarak göstermiştir. Türk 
kültüründe dağın bu denli hayatın merkezine 
konumlandırılması, şüphesiz dağların geçmişteki 
insanların hayatındaki işleviyle de ilgilidir. Dağlar 
sadece canlıları değil, aynı zamanda birçok inanç 
unsurunu da bünyelerinde taşırlar. Bu efsanede 
karşımıza çıkan, Türklerin inanç kökleriyle bağlantısını 
izah etmeye çalıştığımız kurdun yaşam alanı dağlar 
olduğu gibi, mağaraların bulundukları yerler de 
genellikle dağlardır. Dağlar, konumları itibarıyla 
dünyanın merkezi olmaları yanında, yüksek zirveleri 
vasıtasıyla semavi unsurlarla, mağaralar vasıtasıyla da 
yer altı dünyasıyla bağlantılıdırlar.Ayrıca yukarıdaki 
anlatıları dikkate aldığımızda, dağ insanın yaratılışına, 
sağ kalmasına zemin hazırlayan mağaraya ev sahipliği 
yaptığı gibi, bir nevi Tanrı tarafından Türk halkına yol 
göstermek için görevlendirilmiş olan kurdun da yaşam 
alanıdır. Kurdun yaşam alanıyla Türklerin yaşam 
alanlarının aynı olması Türklerin kurtla ünsiyet 
kurmalarını sağlamış olabilir.  

Yurt ve ad verme 
Boynuinceli efsanesinde karşılaştığımız kültürel 

değerlerden biri de yurdun vazgeçilmezliğidir. 

Türklerde yurt, hayatın vazgeçilmezlerinden biridir. Bu 
yüzden evle eşdeğerdir. Yörükler çadır kurduk 
demezler, çadır kurmaya yurt tutma derler. Yaylak ve 
kışlaklarda çadırların kurulduğu yerlere yurt yeri denir. 
Hatta hayvanlar otlaması için başka köy veya 
yaylalardan tutulan otlaklara bile yurt tutma denir.  

Yurt, diğer adıyla vatan üzerinde yaşadığımız 
sıradan bir toprak parçası değildir. Namık Kemal’in 
“Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır” 
şeklinde belirttiği üzere, vatan bizim dünyaya 
gelmemize vesile olan ve bizi besleyip büyüten, 
çıplakken giydiren, açken doyuran yerdir. Böyle olduğu 
için de nereye gidersek gidelim, gittiğimiz yerlerde ne 
kadar rahat ve mutlu olursak olalım doğup 
büyüdüğümüz yeri özleriz. Bu bağlamda kutsal yer su 
kavramından geniş şekliyle anlayacağımız şey, 
yeryüzünü temsil eden vatan parçası, dağları ile 
topraklarıyla, ecdat ruhlarıyla bir koruyucudur. 
Koruyuculuğuna binaen de kutsaldır (Taş, 2002: 56). 

Boynuinceli efsanesinde köken mitleriyle 
ilgiliolarak gördüğümüz bir diğer unsur da ad vermedir. 
Oğuz Kağan destanında Saklap, Kıpçak, Karluk, Kalaç, 
Kangaluğ şeklinde birçok defa gördüğümüz ad verme 
geleneği, Boynuinceli efsanesinde de görülmektedir. 
Oğuz Kağan, yaptıkları işlere bağlı olarak ordusundaki 
bazı beylere hususi isimler vermiştir. Çocuklarını 
koyduğu yerde sağ salim bulan anne de çocuklarına 
yavrularını besleyen kurdu çağrıştıran adlar vermiştir. 
Bu durum elbette ki efsanenin bir topluluğun kökenini 
anlatmasından kaynaklanmaktadır. 

Sonuç 
Mitoloji, insanlığın ruh âleminin sembollerle ifade 

edilmiş bir aynasıdır (Ögel, 1998: 19). Mitolojinin en 
önemli kaynakları olan mit, destan ve efsaneler 
taşıdıkları inanç unsuru sebebiyle inandırıcılık vasfına 
ve yaptırım gücüne sahiptirler. Bu tür anlatılar, 
duyduğumuzda bizi etkilediği gibi, geleceğimizi 
oluşturacak davranışlarımızı da etkililer ve bazen 
milletlere, buhranlarından kurtulması için yol gösterir 
(Dikici, 2005: 328). Kısacası bu tür anlatılarda kişi ve 
toplumlar kendi değer yargılarını bulurlar. Değer 
yargıları ise milletlerin geleceğine yön verir. 
Boynuinceli efsanesi, bize Yaratılış, Oğuz Kağan, 
Türeyiş, Ergenekon, Bozkurt, Göç gibi farklı Türk 
boylarına ait birçok destanı, çeşitli efsaneleri ve 
inançları hatırlatmakta, kültürel değerlerimizin canlı bir 
şekilde yaşamasını sağlarken, bir yerde kültürel 
belleğimizi yenilemekte, kültürel kodlarımızın gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamakta, İslamiyet öncesine 
ait bazı inançların Anadolu Türk halkı arasında canlı 
biçimde yaşadığını göstermektedir. 
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Abstract 

During 2016-2017, significant anthracnose symptoms were observed in citrus orchards in Erdemli distinct of Mersin. Surface-
sterilized small pieces with %75 ethanol for 2 min. of diseased tissue were plated on PDA containing streptomycin sulphate 
(250mg/l). Plates were incubated at 25°C for 5 days in the dark and a pure culture of the Colletotrichum isolates was obtained 
by sub-culturing on PDA plates. Fungus produced cottony orange and hyaline mycelia. The colonies produced abundant 
conidia that were hyaline, one celled, cylindrical with rounded base and apex. PCR amplification was performed with GAPDH 
gene GDF1/GDR1 primers. The sequences were compared by BLAST search to the Genbank database and showed 100% and 
99% similarity. According to morphological and molecular studies, fungal isolates on citrus were identified as C. 
gloeosporioides and C. karstii. To fulfill pathogenicity, fruits, shoot and leaves wounded with sterile needle, were inoculated 
with a drop 10µl of 1×106 conidia per ml of spore suspensions of C. karstii and C. gloeosporioides isolates. Symptoms identical 
to those observed in orchard were visible 15 days after inoculation. No lesions observed in control plants. According to 
pathogenicity results, C. gloeosporioides isolates were more virulent than C. karstii isolates. 
 

Keywords: Citrus, Colletotrichum, Anthracnose, characterization 

Erdemli’ de Turunçgil Bahçelerinde Önemli Bir Hastalık: Antraknoz  

Özet 

2016-2017 yıllarında Mersin’in Erdemli ilçesinde turunçgil bahçelerinde önemli antraknoz belirtileri gözlenmiştir. Hastalıklı 
dokulardan küçük doku parçaları % 75’lik Etanol’de 2 dakika yüzeyden steril edilmiş, dezenfekte olan dokular streptomycin 
sülfat (250mg/l) içeren PDA besi yerine aktarılmıştır. Petriler karanlık ortamda 25°C’ de 5 gün boyunca inkübe edilmiştir. 
Colletotrichum izolatları PDA besi yerlerine alt kültüre alınmıştır.  Fungus pamuğumsu, turuncu renkte şeffaf miseller 
oluşturmuştur.  Koloniler şeffaf, tek hücreli, silindirik, uçları yuvarlak çok fazla konidi üretir. PCR aplifikasyonu GAPDH 
geni GDF1/GDR1 primerleri kullanılarak yapılmıştır.  Baz dizilimleri, Gen Bankası veri tabanında BLAST aracılığıyla 
karşılaştırılmış ve %99 ve %100 benzerlik göstermişlerdir. Morfolojik ve moleküler çalışmalara göre, turunçgillerde C. 

gloeosporioides ve C. karstti olarak iki tür belirlenmiştir. Patojenisite çalışmalarında, meyve, sürgün ve yapraklar steril bir 
iğne ile yaralanmış ve C. karstii ve C. gloeosporioides izolatlarının 1×106 konidi/ml spor süspansiyondan 10µl inoküle 
edilmiştir. Inokülasyondan 15 gün sonra bahçelerdeki belirtilere benzer belirtiler gözlenmiştir. Kontrol bitkilerinde herhangi 
bir lezyon gözlenmemiştir. Patojenisite sonuçlarına göre C. gloeosporioides izolatları C. karstii izolatlarına göre daha virülent 
bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Colletotrichum, Antraknoz, karakterizasyon 

 

1. Giriş 

Ana vatanı Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan olan 
turunçgillerin, günümüzde subtropik iklimlere sahip 
hemen hemen tüm ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Turunçgiller; altıntop, limon, mandarin ve portakal gibi 
yetiştiriciliği yaygın ve ekonomik değeri olan türlerin 
dışında şadok, ağaç kavunu, bergamot gibi diğer türleri de 
içerisinde bulunduran bir bitki topluluğudur. Ilıman iklime 
ihtiyaç duyan turunçgil çeşitlerinin, yurdumuzda subtropik 

iklime en fazla sahip olan Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde 
yetiştiriciliği yapılmakta, bunun yanında az da olsa 
Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgeleri’nde de üretimi 
gerçekleştirilmektedir. 
Yaş meyve sebze ihracatı içerisinde, turunçgillerin payı 
yaklaşık %37 düzeyindedir [2]. Türkiye turunçgil 
üretiminin %47’si portakal, %28’i mandarin, %19’u limon 
ve %6’sı altıntop (greyfurt)tur. Turunçgilde (limon, 
mandarin, portakal ve altıntop) en fazla ihracat yapan ilk 5 
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il; Hatay, Mersin, Trabzon, Antalya ve Adana olarak 
kaydedilmiştir [16]. Akdeniz Bölgesinde Mersin iline 
bağlı ilçelerde en fazla üretim yapılan alan ve üretim 
miktarı olarak ilk sırayı Erdemli almaktadır.  
Turunçgillerin üretim aşamasında birçok sorun karşımıza 
çıkmaktadır. Bu aşamada fungal hastalıkların çok önemli 
bir yeri vardır. Bunlardan birisi olan antraknoz hastalığı, 
hem olgunlaşmakta olan hem de olgun bitki dokularında  
ve meyvelerde hasat öncesi ve hasat sonrası 
enfeksiyonlara neden olmaktadır. Colletotrichum 
türlerinin neden olduğu bu hastalık, bitkisel üretimde pazar 
değerini %10-80 arasında değişen oranlarda azaltan ve 
ekonomik olarak çok önemli olan hastalıklardan birisi 
olarak kabul edilmektedir [8,3].  
Turunçgillerde Antraknoz hastalığına neden olan 
patojenler; C. gloeosporioides, C. karstii, C. boninense, C. 

acutatum türleridir. Bu türler içerisinde Colletotrichum 

gloeosporioides ve C. karstii en yaygın izole edilen 
etmenlerdir. Bu türlerden Colletotrichum gloeosporioides 
virülensliği en fazla olan tür olarak kaydedilmiştir [6]. 
Colletotrichum spp. son zamanlarda ekonomik ve bilimsel 
olarak en önemli 10 bitki patojeni listesinde yer almakta 
[5] ve dünyada çapında turunçgillerde önemli antraknoz 
hastalığına neden olmaktadır [15,9]. Son zamanlarda bazı 
Akdeniz ülkelerinde  Colletotrichum spp. türlerinin neden 
olduğu şiddetli enfeksiyonlar turunçgil üretiminin 
tehlikeye atmıştır. Özellikle, İtalya’ da mandarin ve 
portakalların yaprak ve meyvelerinde hasat öncesi şiddetli 
antraknoz belirtileri [1,11], Tunus’ da portakal ağaçlarının 
sürgünlerinde kurumalara [13] ve Portekiz'de 
olgunlaşmamış ve olgun limon meyvelerinde şiddetli 
antraknoz belirtileri gözlenmiştir [12]. 
Turunçgil bahçelerinde Colletotrichum enfeksiyonlarının 
neden olduğu ticari düzeyde önemli verim kayıpları, son 
bulgular ve tür kavramlarındaki değişiklikler, turunçgil ile 
ilgili Colletotrichum tür çeşitliliğinin incelenmesi ve 
oluşumu ile yaprak ve meyve hastalıklarıyla ilişkisi 
konularında çalışmalar zorunlu hale gelmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, Mersin ili Erdemli ilçesindeki turunçgil 
üretim alanlarında büyük ölçekli örnekleme yöntemi ile 
antraknoz hastalığı ve etmen veya etmenlerini morfolojik 
ve moleküler analizlerle tanımlamak ve ilçede antraknoz 
hastalığının mevcut durumu ortaya konmaktır. Bu 
çalışmanın tüm denemeleri, MKÜ Bitki Sağlığı Kliniği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülmüştür. 
2.Materyal ve Metod 
2.1. Hastalık sörveyi ve Fungus İzolasyonu 

 Mersin’ in Erdemli ilçesindeki turunçgil yetiştirme 
bölgelerinden antraknoz hastalığına neden olan 
Colletotrichum türlerinin belirlenmesi ve örneklenmesi 
amacı ile 2016-2017 yıllarında hastalıklı turunçgil 
ağaçlarından hastalıklı bitki örnekleri alınmıştır. 
Bahçelerden Antraknoz gibi gözle görülebilir belirtiler 
gösteren bitki örnekleri alınıp plastik torbalara konularak 
ve üzerine, her bir örnek için GPS bilgileri, bitki türü, 
çeşidi ve diğer lokasyon bilgileri kaydedilmiştir. 
Antraknoz hastalığından şüphelenilen hastalıklı bitkilerin 
yaprak, dal, sürgün ve meyvelerinden, Colletotrichum 
türlerini izole etmek için bitki örneklerinin klorotik veya 
nekrotik dokularını içeren bitki parçaları, steril bir bistüri 

ile kesilmiş ve doku parçaları, % 75’lik etanolde 1 dakika 
yüzeyden steril edilmiştir [17]. Doku parçaları, steril 
distile suda çalkalanıp steril kurutma kağıtlarında 1-2 saat 
kurumaya bırakılmıştır.  Kuruyan parçalardan genel besi 
yeri olan PDA içeren petrilere ekim yapılmıştır. Petriler, 
25 C’de 5 gün inkübe edilmiştir.  
 
2.2. Moleküler karakterizasyon 

İzole edilen Colletotrichum etmeninin türlerini 
ortaya koymak için moleküler karakterizasyon yapılmıştır. 
PDA besi yerinde 5-7 gün boyunca geliştirilen 
kültürlerden QIAGEN DNeasy (250) Plant mini kit 
(Qiagen Inc., Valencia, CA) kullanarak DNA izolasyonu 
yapılmıştır. Colletotrichum türleri için spesifik GDF-GDR 
primerleri kullanılarak glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase (GAPDH) gen bölgesi için PCR analizleri 
yapılmıştır [7]. PCR koşulları, 94°C’ de 3 dk başlangıç 
denatürasyonu, 94°C’ de 45 sn denatürasyon, annealing 
sıcaklığı 60°C, 72°C’ de 1dk ve final adımı olarak 72°C’ 
de 10 dk olarak yürütülmüştür [4].  PCR ürünleri, Kapiler 
jel elektroforez (QIAxcel Advanced, Qiagen, Almanya) 
cihazı ile bantlar şeklinde gözlenmiştir. Bantların 
kalitesine göre PCR ürünleri özel bir firmaya (Medsantek 
Lab.) dizileme için gönderilmiştir. DNA dizi sonuçları, 
BLAST programına yüklenerek Colletotrichum türleri 
belirlenmiştir. 
2.3. Morfolojik ve Patojenik Karakterizasyon 

İzole edilen her bir izolat morfolojik olarak dikotomik 
anahtarlar kullanılarak teşhis edilmiştir [14]. Morfolojik 
parametreler koloni rengi, ters koloni rengi, apresoryum ve 
aservulus oluşumu ve konidilerin şekil ve boyutları PDA 
ve Czapek's agar besi ortamlarında değerlendirilmiştir. 
Her bir izolatın bu besi ortamlarındaki 7 ve 15 günlük 
koloni gelişim çapları ölçülmüştür. Her bir izolat 
tarafından üretilen konidilerin boyutlarını ölçmek için; 
konidiyal süspansiyonlar PDA üzerinde gelişen 7-10 
günlük kültürlerden steril saf su ile hazırlanmış ve her bir 
izolattan 35 konidinin boyutları trinoküler araştırma 
mikroskobunda (NİKON) ölçülerek fotoğraflanmıştır. 
[10].  

Fungusun patojen olup olmadığını belirlemek için 
laboratuvar koşullarında patojenisite çalışmaları 
sürdürülmüştür. Taze limon ve mandarin yaprakları, 
sürgünleri ve meyveleri, %5’lik NaOCL ile yüzey 
dezenfeksiyonuna tabi tutulmuştur. Sonra steril saf su ile 
durulanarak kurutulmuştur. Spor süspansiyonu için; her 
bir izolatın tek spor kültürü, PDA’da 25°C’de 5-7 gün süre 
ile geliştirilmiştir. Her bir izolata ait kültürden steril saf su 
kullanarak kaşık yardımıyla kazıma yöntemi ile spor 
süspansiyonu hazırlanmış ve 2 katlı tülbentten 
süzülmüştür. Spor süspansiyonu hemacytometer 
yardımıyla 1×106 konidi/ml’ye ayarlanmıştır [8].  
Meyvelerin ekvatoral bölgelerine 2 mm genişliğinde 5mm 
derinliğinde yaralar açıp 20µl spor süspansiyonu verilerek 
ve plastik torbalar içerisinde nem çemberine tabi 
tutulmuşlardır. Yaprak ve sürgünler hafif yaralanarak spor 
süspansiyonu püskürtülmüştür. Kontrol olarak steril saf su 
kullanılmıştır. İnokulasyondan 15 gün sonra hastalık oranı 
değerlendirilmiştir. 
3.Sonuçlar  
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3.1. Hastalık sörveyi ve Fungus İzolasyonu 

Mersin’ in Erdemli ilçesindeki seçilen 25 turunçgil 
bahçesinden Antraknoza neden olan Colletotrichum 
türlerinin belirlenmesi ve örneklenmesi amacı ile 2016-
2017 yıllarında hastalıklı limon ve mandarin olmak üzere 
turunçgil ağaçlarından toplam 40 örnek alınmıştır. Elde 
edilen hastalıklı bitki örneklerinin PDA besi yerinde 
izolasyonları sonucunda ilk önce beyaz gri, sonra koyu gri 
ve turuncu koloniler gözlenmiştir. Toplanan örneklerden 
25 örnek Colletotrichum spp. belirlenmiştir. En fazla 
hastalık oranı limonda rastlanmış olup, dikenli yediveren 
limon hastalığa karşı en duyarlı çeşit olarak 
kaydedilmiştir. 
3.2. Moleküler Karakterizasyon 

Elde edilen 25 izolatın PCR çalışmaları sonucunda kesin 
olarak tür tanısı yapılmıştır. 25 izolatın GAPDH gen 
bölgesine göre yapılan moleküler tanılamada; 11 izolat 
Colletotrichum gloeosporioides ve 14 izolat ise 
Colletotrichum karstii olarak belirlenmiştir. C. 
gloeosporieoides izolatlarından 3 izolat mandarinden, 8 
adet izolat ise limondan elde edilmiştir. Tüm C. karstii 

izolatları ise limon’ da kaydedilmiştir (Tablo 1).  
3.3.Morfolojik ve Patojenik Karakterizasyon 

Moleküler çalışmalar sonucunda kesin tür tanısı yapılan 
Colletotrichum izolatları, morfolojik ve patojenik olarak 
değerlendirilmiştir. 
 C. gloeosporieoides ilk önce beyaz gri, sonra koyu gri ve 
turuncu koloni rengine sahiptir. Konidileri silindirik, 
şeffaf, bölmesiz ve 17,42 x 4,87µm boyutlarındadır. 
Apresoryumları açık kahverengi, düzensiz, pürüzsüz 
şekilli ve 6,9-12,8 × 5,5-8,0 μm boyutlarındadır. Bu türün, 
PDA ve Czapek's agar besi yerinde 7 günde 25°C’de 
57,1mm ve 60,0 mm koloni çapına ulaştığı saptanmıştır. 
Diğer tür olan C. karstii, beyaz, grimsi koloni rengine 
sahiptir. Bu türün konidileri, silindirik, tek bölmeli, şeffaf, 
düz ve 14,34 x 4,44 µm boyutlarında kaydedilmiştir. 
Apresoryumları düzensiz şekilli, kahverengi ve 11–14,5 × 
7–10 μm boyutlarındadır. Bu türün, PDA ve Czapek's agar 
besi yerinde 7 günde 25°C sıcaklıkta 55,8 mm ve 59,0 mm 
koloni çapına ulaştığı belirlenmiştir.  
Patojenisite sonuçlarında, C. gloeosporioides etmeninin, 
turunçgillerin yaprak, meyve ve sürgünlerinde yapılan 
değerlendirmeye göre en yüksek oranda belirti 
oluşturduğu belirlenmiştir. Buna göre meyve ve 
yapraklardan elde edilen izolatların virülenslik düzeyinin 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Şekil 1). Fakat, C. 

gloeosporieoides etmenine  nazaran C. karstii etmeni, bitki 
dokularında daha düşük oranda belirti oluşturmuştur. 
Yine, meyve ve yapraklardan elde edilen izolatlar sürgün 
izolatlarına göre virülenslik düzeyinin düşük olduğu 
gözlenmiştir (Şekil 2). Sonuç olarak, tüm izolatlar patojen 
olarak belirlenmiştir.  
 
Kısaltmalar 
PDA: Patates Dekstroz Agar 
GAPDH: Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 
Czapek's agar: Czapek's dox agar 

NaOCL: Sodyum hipoklorit 
BLAST: Basic Local Alignment Search Tool 
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Şekil 1. C. gloeosporioides’in patojenisite sonucu bitki dokularında oluşturduğu hastalık oranı  
 
 

 
Şekil 2. C. karstii’in patojenisite sonucu bitki dokularında oluşturduğu hastalık oranı  
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İzolat Tür GPS 
coordinates 

Konukçu Çeşit 
Hastalıklı Doku GAPDH query sequences 

Benzerlik (%) 
Sürgün Yaprak Meyve 

LCg1 C. gloeosporioides N 36° 37 59. 156" 
E 34° 19 01.768" 

Limon Enterdonat + KP943528 % 100 

LCg3 C.gloeosporioides N 36° 37 59. 156" 
E 34° 19 01.768" 

Limon Enterdonat + KX578776 %100 

LCg4 C.gloeosporioides N 36° 39' 59.098'' E 
34°23' 51.779'' 

Limon Kütdiken + KX620243 %  100 

LCg6 C.gloeosporioides N 36° 22' 20.857'' E 
34°03' 21.440'' 

Limon Dikenli, Yediveren + KX620243 % 100 

LCg7 C.gloeosporioides N 36° 22' 20.857'' E 
34°03' 21.440'' 

Limon Enterdonat + KX578785 % 100 

LCg13 C.gloeosporioides
N 36° 26' 35.526'' E 

34°06' 25.091'' 
Limon Dikenli, Yediveren + HM034807 % 100 

LCg59 C.gloeosporioides
N 36° 43 12 624" 
E 34° 24 10.043" 

Limon Dikenli, Yediveren + FJ972582 % 100 

LCg61 C.gloeosporioides
N 36° 57 45 634" 
E 34° 41 33.493" 

Limon Dikenli, Yediveren + KM053196 % 98 

MCg1 C.gloeosporioides
N 36° 39' 59.098'' 
E 34°23' 51.779'' Mandarin Okitsu + MF979074 % 100 

MCg4 C.gloeosporioides
N 36° 22 45. 325" 
E 35° 53 63.664" Mandarin Okitsu + MF979074 % 100 

MCg10 C.gloeosporioides
- Mandarin Okitsu + MF979074 % 100 

LCk7 C.karstii
N 36° 39' 59.098'' 
E 34°23' 51.779'' 

Limon Kütdiken + MF979074 % 100

Tablo 1.  Erdemli turunçgil bahçelerinde Colletotrichum spp. türlerinin GAPDH gen bölgesine göre Genbank benzerlik durumu 
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LCk6 C.karstii - Limon Dikenli  +  MF979074 % 100  

LCk2 C.karstii N 36° 25' 55.797'' 
E 33°45' 03.540'' 

Limon Molla memet +   MF979074 % 100  

LCk4 C.karstii N 36° 21' 34.378'' 
E 34°02' 08.072'' 

Limon Dikenli, Yediveren +   KX578772 %  99  

LCk5 C.karstii N 36° 22' 45.428'' 
E 34°02' 13.509'' 

Limon Dikenli, Yediveren  +  KP729611 % 100  

LCk11 C.karstii N 36° 25' 55.797'' 
E 33°45' 03.540'' 

Limon Dikenli, Yediveren  +  MF979074 % 100  

LCk12 C.karstii N 36° 25' 04.343'' 
E 33°54' 53.310'' 

Limon Kütdiken  +  MF979074 % 100  

LCk50 C.karstii N 36° 44 20 305" 
E 34° 25 57.135" 

Limon Dikenli, Yediveren +   KY986897 % 100  

LCk54 C.karstii N 36° 43 12. 624" 
E 34° 24 10 043" Limon Dikenli, Yediveren  +  KY986897 % 100  

LCk57 C.karstii N 36° 42 10 565" 
E 34° 22 34.970" Limon Dikenli, Yediveren +   KM055654 % 100  

LCk58 C.karstii N 36° 43 12 624" 
E 34° 24 10.043" Limon Dikenli, Yediveren +   KY986897 % 100  

LCk60 C.karstii N 36° 45 22 705" 
E 34° 30 24.500" Limon Dikenli, Yediveren +   KY986897 % 100  

LCk62 C.karstii N 36° 42 41 416" 
E 34° 27 13.672" Limon Dikenli, Yediveren  +  KY986897 % 100  

LCk63 C.karstii N 36° 42 41 416" 
E 34° 27 13.672" Limon Dikenli, Yediveren +   KY986897 % 100  
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Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemelerin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kapsamında Değerlendirilmesi 
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Abstract 

Women are protected and evaluated exclusively in working life. The main reason is, innate factors that women 
have biologically and physiologically. For these reasons legal regulations are done for working women. The 
main aims of this study are to present importance of working women in working life and the problems they 
encountered. These problems are evaluated in terms of Occupational Health and Safety. Besides, rights and 
prohibitions related to working women are presented and legal regulations based on these rights and prohibitions 
are examined comprehensively. At the same time, statistical data related to working women are submitted in this 
study.  

Keywords: Working women, Women in working life, Occupational Health and Safety. 

Özet 

Çalışma yaşamında kadın özel olarak korunmakta ve değerlendirilmektedir. Bunun nedeni kadının yaratılışından 
var olan biyolojik ve fizyolojik nedenlerdir. Bu nedenlerden dolayı, çalışan kadınlara ilişkin yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amaçları, çalışma yaşamında çalışan kadınların önemini ve karşılaştıkları 
sorunları ortaya koymaktır. Bu sorunlar İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışan 
kadınlara yönelik haklar ve yasaklar üzerinde durularak, bu konularda yapılan yasal düzenlemeler ayrıntılı 
biçimde incelenmiştir. Çalışmada aynı zamanda işgücü piyasasında kadın işgücüne yönelik istatistiksel veriler de 
sunulmaktadır.. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan kadınlar, Çalışma yaşamında kadınlar, İş Sağlığı ve Güvenliği. 
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1.Giriş

Geçmişten günümüze dek birçok sektörün

ortaya çıkmasıyla birlikte kadın çalışan sayısı da 

artış göstermiştir. Fakat kadınlar, gerçek anlamda 

ilk kez sanayi devrimiyle birlikte, ücretli ve çalışan 

adı altında çalışmaya başlamıştır [1]. Dolayısıyla 

kadın, tarihin her döneminde ekonomik ve sosyal 

hayatın bir parçasını oluşturmuştur. Ancak 

kadınların ekonomik yaşama katılımları ile 

toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma 

düzeyleri, doğru orantılı değildir. Bu durum her ne 

kadar ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilse 

de genel olarak tüm toplumlarda kadınların 

erkeklerin gerisinde kaldıkları bir gerçektir [2]. 

Kadınların geri planda kalmasının temel nedeni 

fizyolojik ve biyolojik farklılıklarıdır. Bunun 

yanında diğer nedenler arasında,  kadınların eğitim 

olanaklarından daha az yararlandırılması, erkek 

egemen toplumun var olması, yasal 

düzenlemelerdeki eksiklikler ve yanlışlıklardır 

sayılabilir [3]. Kadın çalışanın erkek çalışana oranla 

daha yüksek maliyetli olmasından dolayı bu durum 

çalışma yaşamında yer almasını zorlaştırmaktadır. 

Bu nedenle kadın çalışanlar sıklıkla kısmi zamanlı, 

ev hizmetlerinde ve düşük gelirle çalışmaktadır. Bu 

şartlarda çalışan kadın işçilerin iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerine ulaşamaması onlar için risk 

oluşturmaktadır[4]. Dolayısıyla çalışma yaşamında 

kadınların iş sağlığı ve güvenliği bakımından özel 

olarak değerlendirilmesi ve dikkate alınması 

gereken noktalar vardır. 

Bu çalışmayla, kadın çalışanların yasal 

düzenlemelerden doğan hak ve yasakların ortaya 

konması ve bunların iş sağlığı ve güvenliği 

açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu 

bağlamda söz konusu çalışmanın, bu konuda 

yapılan ve/veya yapılması düşünülen diğer 

çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

2.Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal 

Düzenlemeler 

Bu çalışmada, kadınların çalışma yaşamındaki 

yeri, kadınlara yönelik yapılan yasal düzenlemeler 

ve iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmesi 

araştırılmış, bu amaç doğrultusunda literatür 

taraması yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; 

kanun ve yönetmeliklerden yararlanılmış ve kadın 

işgücüne yönelik istatistiksel verilere yer 

verilmiştir. 

2.1.Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik 

İstatistiksel Veriler 

TÜİK verileri incelendiğinde, Kadının işgücü 

piyasasında istihdam oranı Cumhuriyet’in 

kuruluşundan itibaren erkek istihdam oranına 

kıyasla geri kalmıştır. Ataerkil toplum yapısına 

sahip olduğumuz için kadınların gerek iş hayatında 

gerek eğitim gerek toplumsal bilinçlenme 

konusunda geri kaldığını görüyoruz. Cumhuriyetten 

bu yana bazı gelişmeler yaşansa da iş gücüne 

katılımda halen erkeklerin oldukça gerisinde 

kalmaya devam etmiştir. Şekil 1’ de 2017 yılı kadın 

ve erkeklerin iş gücüne katılım oranlarına ait veriler 

sunulmaktadır[5]. 

Şekil 1. Kadın ve Erkek İşgücü Oranları 2017 
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Kadın ve erkek arasındaki anatomik farklılıklara 

ait veriler [6] nolu kaynaktan derlenmiş olup 

Şekil 2, çalışmanın yazarları tarafından 

oluşturulmuştur. Şekil 2’de görüldüğü gibi, 

kadınların genel olarak vücut yapılarının 

erkeklerden ufak olması, solunum düzeylerinin ve 

vücut su oranının erkeklerden daha düşük olması, 

fiziksel güç bakımından erkeklerden daha zayıf 

olmaları gibi nedenler, kadınların gayret ve güç 

gerektiren ağır ve tehlikeli işlerde, su altı ve yer altı 

işlerinde çalıştırılmasını engellemektedir. Aynı 

şekilde kadının doğuştan gelen en önemli 

özelliklerinden olan anne olabilme yetisi, kadına 

yönelik yapılan diğer yasal düzenlemeleri de 

beraberinde getirmiştir. İş sağlığı ve güvenliği 

açısından değerlendirilmesi, bu amaç doğrultusunda 

yapılan yasal düzenlemelerin bir bakımda 

denetleyicisi görevini üstlenmektedir. 

Şekil2. Kadın ve erkek arasındaki anatomik farklılıklar 

3.Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik

Yasal Düzenlemeler 

3.1.Yeraltı ve Sualtı İşlerinde Kadınların 

Çalıştırılmamasına Yönelik Yasal Düzenleme 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 72. maddesine göre; 

“Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon 

ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 

çalışılacak işlerde her yaştaki kadınların 

çalıştırılması yasaktır” hükmü yer almaktadır[7]. 

Yeraltında ve sualtında yasak olmasına karşın 

kadınların çalıştırıldığının tespiti halinde işverene 

para cezası uygulanır. Fakat buna rağmen kadın 

çalışan çalıştırılmaya devam ediliyorsa iş 

sözleşmesinin geçersiz sayılması söz konusudur. Bu 

durumu iş sağlığı ve güvenliği açısından 

değerlendirildiğinde; kadın çalışanların, erkeklere 

oranla solunum düzeylerinin düşük olması ve 

fiziksel açıdan daha zayıf olmasından dolayı maden 

ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel 

inşaatı gibi yer altında yapılan işlerle, su altında 

yapılan işlerde kadın çalışanın sağlığı yönünden 

çalışmasını engellemektedir. 

3.2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde Kadınların 

Çalıştırılmasına Yönelik Yasal Düzenleme 

İş kazalarına sebep olan nedenlerin başında 

çalışana uygun iş verilmemesi gelmektedir. Bu 

yasal düzenleme ile bunun önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. Kadın çalışanların fiziksel bakımdan 

daha yetersiz olmasından dolayı ağır ve tehlikeleri 

işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır. Ancak; ihtisas 

ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi 

meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine 

uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilmektedir 

[8]. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak olan 

kadınların işe girişlerinde bu işlere uygunluğunu 

belgeleyen, fiziki muayene ve gerektiğinde 

laboratuvar bulgularının olduğu sağlık raporunu 

bulundurması zorunludur. İşin devamı süresince 

yapılan işte çalışmasını engelleyecek herhangi bir 

sorunun olmadığını en az yılda bir defa hekim 

raporu ile tespit edilmelidir. 

Kadın çalışanlar özel günlerinde ağır ve 

tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu özel günler 5 

gün olarak hesaplanır. Daha fazla gün istenirse 

işyeri hekimine başvurulur. Bu yasal düzenleme iş 

sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde; 

kadın çalışanların fizyolojik ve biyolojik yapısından 

kaynaklanan vücut yapılarının erkeklere göre daha 
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ufak olması ve fiziksel güç bakımından yine 

erkeklere göre daha zayıf olması güç ve gayret 

gerektiren ağır ve tehlikeleri işlerde çalıştırılmasını 

engellemektedir. 

3.3.Gece Postalarında Çalışan Kadınlara Yönelik 

Yasal Düzenleme 

Gece çalışması, insanın gün boyunca temel 

biyolojik fonksiyonlarını idare eden ritmik düzenini 

bozmakta, vücudun alışık olmadığı bir işleyiş 

biçimiyle karşı karşıya bırakmaktadır[9]. Kadın 

çalışanın biyolojik yapısına bakıldığında gece 

çalışmasının en çok etkilediği grupta yer aldığı 

görülmektedir. Bunun için gece postalarından 

çalışan kadınların işe başlamadan önce gece 

postasında çalışabileceğine dair sağlık raporunu 

işyeri hekiminden temin etmelidir. Gece postasında 

çalışan kadınlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. 

Bununla beraber gece postasında çalışan kadınlar 

işveren tarafından sağlanan araçla ikamet ettikleri 

yerden işyerine alınıp bırakılmalıdır. Kadın 

çalışanın isteği ile gece çalışması kocasının gece 

çalışmasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. Bu 

durumun aksi istenirse kadın çalışan işverene 

başvurmalıdır. Gebe veya emziren kadın çalışanlar 

hiçbir şekilde gece postasında çalıştırılamaz ve 

işveren gebelikten doğumu takip eden 1 yılın 

sonuna kadar kadın çalışanı gündüz vardiyasında 

çalıştırmak zorundadır[10]. 

Bu yasal düzenlemeye iş sağlığı ve güvenliği 

açısından bakıldığında; kadınların gece postasında 

çalıştırılmaları kadınların hem fiziksel hem ruhsal 

sağlığını önemli oranda etkilemektedir. Kadının var 

oluşundan gelen anne olabilme yetisi gece 

postalarında çalışmasını etkileyen faktörlerin 

başında gelmektedir.  

Kadınların gece postasında çalışması anne-

çocuk sağlığını etkilediğinden kadın çalışanın iş 

motivasyonunu etkilemektedir. 

3.4.Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılmasına 

Yönelik Yasal Düzenleme 

Gebe veya emziren kadınlara yönelik yapılan 

düzenleme, kadın çalışanların gebelik ve emzirme 

sürecinde sağlıklarının korunması ve anne-çocuk 

sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Buna 

istinaden gebe kadınların doğumdan önce 8 hafta ve 

doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 

haftalık yasal ücretli izne sahiptir[11]. Gebe 

kadınlara hamilelik süresince periyodik kontrolleri 

için işveren tarafından ücretli izin vermek yasal bir 

zorunluluktur. Bununla beraber doğumdan sonra 1 

yıl boyunca günde 45’er dakikadan toplamda 1,5 

saat süt izni kadın çalışana verilmesi gerekmektedir. 

Kadın çalışan dilerse süt iznini toplu olarak 

kullanabilmektedir. Gebe, yeni doğum yapmış ve 

emziren kadın çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

açısından tehlikeli sayılan kimyasal maddelerin 

kullanımı, titreşime maruz kaldığı iş makinelerini 

kullanımı yasaklanmıştır. Gebe kadın çalışanlar, 

sürekli ayakta çalışması gereken bir ortamda 

çalışıyor ise, dinlenmesi için uygun bir ortam 

oluşturulması yasal bir zorunluluktur.  

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 100-

150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren 

çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 

tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en 

çok 250 metre uzaklıkta emzirme odasının 

kurulması zorunludur. Aynı şekilde 150’den çok 

kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki 

çocukların bırakılması, bakımı ve emziren 

çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 

tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine 

yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, 

işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt 

sağlamakla yükümlüdür [12]. 

Bu duruma iş sağlığı ve güvenliği açısından 

bakıldığında; öncelikle kadının gebelik, doğum ve 

analık durumlarında, pozitif ayrımcılığa tabi 
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tutulduğu görülmektedir. Gebe ve emziren 

kadınların çalıştırılmasına yönelik yasal 

düzenlemenin temel amacı çalışan kadının hem 

işyerinde hem emzirme sürecinde geçen vakitlerde 

ve verilen izin sürelerinde iş güvencesini 

korumasını sağlamaktadır.  

3.5.Kadınların Doğum Sonrası Yarı Zamanlı 

Çalıştırılmasına Yönelik Yasal Düzenleme 

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun 

bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun 

hayatta olması kaydıyla kadın çalışan ile üç yaşını 

doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek 

çalışanlara istekleri hâlinde; birinci doğumda 60 

gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 

ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı 

kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul gebeliklerde bu 

rakamlara 30 gün daha eklenmektedir. Çocuğun 

engelli doğduğunun doktor raporuyla tespiti halinde 

bu süre 360 gün olarak hesaplanır. 

Kadın çalışana analık iznin bitiminden itibaren 

ücretsiz 6 aya kadar izin verilmektedir.Ücretsiz izin 

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden 

birine verilebilmektedir. Ücretsiz izin hakkından 

yaralanan kadın çalışan günlük 1,5 saatlik verilen 

süt izninden yararlanmaz. Yarı zamanla çalışma, 

çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi 

takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda 

talep edilebilmektedir [13]. 

Bu yasal düzenlemeye iş sağlığı ve güvenliği 

açısından bakıldığında; yapılan bu yasal 

düzenlemeyle, çocuklarına daha fazla zaman ayıran 

ve sorumluluklarını daha çok üstlenen kadın 

çalışan, hem aile yapısını korumakta hem de işin 

gerektirdiği niteliklere daha iyi uyum 

sağlayabilmektedir. 

 

 

4.Sonuç ve Öneri 

Toplumun kadına değer biçtiği rol dağılımını ve 

erkeklere nazaran fizyolojik farklılıkları göz önüne 

alındığında, iş hayatında erkeklerin 

karşılaş(a)madığı birtakım sorunlar meydana 

gelmektedir. Bu sorunlarla karşılaşmamak ve 

sorunları engellemek adına bazı yasal düzenlemeler 

yapıldığı görülmektedir (Süt, emzirme, gebelik izni 

vs.). Bu yasal düzenlemelerin mevzuat bakımından 

gelişmiş ülkelerle eşdeğer olduğu görülmektedir. 

Ancak uygulamada, bu düzenlemelere ilişkin 

denetimlerin etkili bir biçimde yapılıp yapılmadığı 

ve bu düzenlemelerden istenen sonuçların sağlanıp 

sağlanmadığı ayrı bir tartışma konusu olup ileriki 

çalışmalarda incelenmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Bu yasal düzenlemeler kadınlar 

için çalışma yaşamında hayati bir öneme sahiptir. 

Bu düzenlemelerden istenilen sonuçların elde 

edilebilmesi için kadın çalışanlara hizmet içi 

eğitimlerin ve temel iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin verilmesi, işverenlerin kadınlara 

yönelik yapılan yasal düzenlemeler hakkında 

bilinçlendirilmesi, periyodik aralıklarla işyerinin ve 

işverenlerin denetime tabi tutulması gerekmektedir. 
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 ÖZET 

Değişik kültürleri tanıma isteği, ülkeler arasındaki ulaşım ve iletişimin kolaylaşması, 

eğitim ve gelir düzeyindeki artış gibi pek çok neden ile birlikte güneş-deniz-kum üçgeninde 

yoğunlaşan klasik turizm yaklaşımının başka bir ifade ile kitle turizminin  getirmiş olduğu 

gürültü kirliliği ve çevre sorunları, alternatif turizm türlerinin talebinin doğmasına neden 

olmuştur. Alternatif turizm türlerinden biri olan yayla turizmi önemli bir turizm çeşididir. 

Yaylalar günümüzde özellikle dinlenme mekânları ve alternatif turizm kapsamında ikinci 

konut alanları olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye ‘de yayla turizm merkezleri Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde ağırlıklı olarak 

bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz bölgesinde kıyı kesimlerinde yaz aylarında yaşanan sıcak 

ve yüksek nem oranları, Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların yaşam koşullarını olumsuz 

etkilemekte ve insanların yüksek kesimlere göç etmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda 

özellikle yaz aylarında önemli bir yaşam alanı olan yaylalar, turistler içinde alternatif bir 

turizm destinasyonu olmaktadır.
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3 Lisans Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, İşletme Bilgi 
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Mersin'e bağlı Erdemli ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile geleneksel ve 

alternatif turizm için önemli bir bölgedir. Ayrıca, Erdemli yüksek rakıma sahip ve doğal 

güzellikleri bozulmamış çok sayıda yerleşim yeriyle yayla turizmi için de önemli bir 

potansiyele sahiptir. Çalışmada, Erdemli ilçesinde 15 yaylacıya ile mülakat yapılmış, yerel 

halkın fikir ve görüşleri alınmış ve gezi-gözlem metoduyla ile inceleme yapılmıştır. Bu 

kapsamda Erdemli için yayla turizminin geliştirilebilmesi ve yayla turizminin bölgenin 

kalkınmasına katkı sağlamada gerekli potansiyele sahip olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Alternatif Turizm, Yayla Turizmi, Erdemli 

GİRİŞ 

Değişik kültürleri tanıma isteği, ülkeler arasındaki ulaşım ve iletişimin kolaylaşması, eğitim 

ve gelir düzeyindeki artış gibi pek çok neden ile birlikte doğal kaynak tüketimi giderek 

hızlanmıştır. Güneş-deniz-kum üçgeninde yoğunlaşan klasik turizm yaklaşımının başka bir 

ifade ile kitle turizminin getirmiş olduğu gürültü kirliliği ve çevre sorunları, alternatif turizm 

türlerinin doğmasına neden olmuştur. Alternatif turizm türlerinden biri olan yayla turizmi 

önemli bir turizm çeşididir. İnsanların doğal ortamlara olan gereksinimleri giderek artmıştır. 

Yoğun tempoda çalışan kişiler için kısa veya uzun vadeli olarak temiz çevre ve sakin 

dinlenme mekanları daha cazip hale gelmiştir.  

  Türkiye doğal güzelliklerin bozulmadığı yerel kültürlerin ve kırsal yaşamın hala 

yaşandığı bir ülkedir. Temiz çevrenin, sakin yaşamın ve huzurlu bir hayatın devam ettiği 

yaylalar yayla alternatif turizm türlerine ev sahipliği yapmaktadır(Tekin,2016:1094). 

Mersin'e bağlı Erdemli ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile geleneksel ve alternatif 

turizm için önemli bir bölgedir. İlçe de tarihi ve doğal güzellikleri canlılığını sürdürmekte 

olan yaylalar mevcuttur. Bu çalışmada alternatif turizm ve türleri hakkında bilgi verilerek, 
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Çalışmada, Erdemli ilçesinde 15 yaylacıya ile mülakat yapılmış, yerel halkın fikir ve 

görüşleri alınmış ve gezi-gözlem metoduyla ile inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda Erdemli 

için yayla turizminin geliştirilebilmesi ve yayla turizminin bölgenin kalkınmasına katkı 

sağlamada gerekli potansiyele sahip olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

1. BÖLÜM: ALTERNATİF BİR TURİZM TÜRÜ OLARAK YAYLA TURİZMİ 

 

1.1. Alternatif Turizm Kavramı ve Türleri 

   Dünya’da turizmin hızla gelişmesi turizme olan talebi arttırmış ve artan turizm talepleri kıyı 

turizminde yoğunlaşmıştır. Turistik bölgelerde yaşanan yoğunluk başta çevresel olmak üzere 

bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle turistlerin taleplerinde değişimler 

yaşanmıştır. Turistlerin taleplerinde ki değişimler yatırımcıların yeni turizm ürünlerine 

yönelmesine neden olmuştur. Turistlere farklı bir konsept ve yeni ürünler sunmak alternatif 

turizm kavramının doğmasına neden olmuştur(Tekin, 2016:1094). 

    Literatürde bir çok tanımı olan alternatif turizm kavramı ‘sosyal ve ekolojik uyuma, yerel 

ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik 

verme amacını güden bir turizm çeşidi’ olarak ifade edilmektedir(Bahar, vd; 2016:100). 

Alternatif turizm denilince akla gelen ilk şey ürünlerin yerlerine göre çeşitlilik göstermesidir. 

Bu kavram başlıca şu hususlara vurgu yapar(https://mtgoktepe.wordpress.com): 

 Yeniye olan ilgiye bağlı araştırma isteği, 

 Küçük veya kalabalık gruplarla, başka insanlarla bir arada olma isteği, 

 Spor etkinliklerinde ve doğa yürüyüşlerinde biotik bir deneyim sağlama isteği, 

 Doğa ortamında açık havada yaşama isteği, 
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    Alternatif turizm ürünlerini geliştirmek ve bununla beraber turizm ürünlerinin varlıklarını 

ve değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarımını sağlamak gerekir. Bu anlamda turizm 

sadece yazın yapılan faaliyetler değil tüm yıla yayılan bir faaliyet bütünü olmalıdır. Bu 

nedenle alternatif turizmin çeşitlendirilmesine önem verilmelidir(Sezgin., Ünüvar, 2009:396). 

   Ülkemiz turizm yönünden oldukça fazla imkanlara sahiptir ancak diğer ülkeler gibi ülke 

ekonomisinde turizmin payını arttırabilmek için ürünleri çeşitlendirmeli ve alternatif turizmin 

oldukça iyi bir şekilde araştırılması ve geliştirilmesine bağlıdır. Alternatif turizm kavramı 

altında geliştirilen belli başlı turizm türleri şu ana başlıklar altında toplanabilir. 

Tablo 1: Alternatif Turizm Türleri 

Eko Turizm Kongre Turizmi 

İnanç ve Kültür Turizmi Kırsal Turizm 

Gastronomi Turizmi Sağlık Turizmi 

Termal Turizmi Spor Turizmi 

Yayla Turizmi Dağ ve Kış Turizmi 

Kültür Turizmi Botanik Turizmi 

1.2. Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Yayla Turizmi 

   Yaylacılık faaliyetlerinin Türk tarihinde ve kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Bunun nedeni ise Türklerin tarih boyunca birçok devlet kurmuş, büyük göçler yaşamış, 

çeşitlik coğrafyalarda hüküm sürmüş ve varlıkları boyunca yayla yerleşimlerine hep yer 

vermiş olmalarıdır(Haberal, 2011:45).    

  Yayla sözcüğü fiziki coğrafyada plato karşılığı olarak kullanılan bir terimdir. En basit 

tanımı ile köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların, yılın özellikle yaz mevsimini 
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geçirdikleri bir yer olan yayla, en ilkel yapıtlardan ve en modern konutlara kadar bir çok 

yapıtı içinde barındıran geçici yerleşim yerledir(Bay, 2014:32). Yoğun iş temposundan ve 

kentlerin giderek artan çevresel sorunlarından yorulan insanlar temiz çevre ve sakin dinlenme 

alanı olarak gördüğü kırsal alanlara yönelmektedir. Bu bağlamda, yayla turizmi doğayla iç içe 

yaşamayı sevenlerin tercih ettiği bir turizm faaliyetidir(Bahar,vd; 2016:131).  

   Türkiye’nin yaylaları, Dünya’nın giderek birbirine benzemeye çalıştığı günümüzde, 

geçmişimizden gelen ve modern yaşama göre daha ayrı bir çekiciliği olan gizemli 

yerlerdir(Tekin, 2016:1096). Yaylaların temiz havası, doğal yaşam ve büyüleyici manzaraları 

insanları çeken noktaların başında sıralanabilir. 

    Türkiye ‘de yayla turizm merkezleri Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde ağırlıklı olarak 

bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz bölgesinde kıyı kesimlerinde yazın yoğun yaşanan sıcak ve 

yüksek nem oranlarının Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların yaşam koşullarını olumsuz 

etkilemekte ve insanların yüksek kesimlere göç etmesine neden olmaktadır. 

  Yaylaları ekonomik boyutuyla ele aldığımızda özellikle Akdeniz bölgesinde hayvancılık ve 

tarımla uğraşan kesimin vazgeçilmez yerleridir. Yazın yaşanan Akdeniz ikliminin olumsuz 

etkileri insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemektedir. Hayvancılıkla uğraşan kesim 

kısa veya uzun vadeli olarak yaylalara göç etmektedir. Yine Akdeniz ikliminin olumsuz 

etkileri tarımla uğraşan kesimi de etkilemektedir. Bu nedenle yazın yaylaları tercih 

etmektedirler. 

2. BÖLÜM: MERSİN ERDEMLİ İLÇESİNDE YAYLA TURİZMİ 

 

2.1. Erdemli İlçesi İle İlgili Genel Bilgiler 
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   Erdemli Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra, Silifke İlçesine bağlı küçük bir yerleşim 

yeri iken, 1 Haziran 1994 tarihinde ilçe olmuştur. Turizmi, tarihi zenginlikleri ve doğal 

güzellikleri açısından önemli bir gelişme potansiyeline ve konuma sahiptir.   

Erdemli, Mersin’in 37 km batısında ve Akdeniz kıyısında kurulu bir ilçedir. İlçe sınırları 

içerisinde tarihi ve turistik yerlerin yoğun olması ve narenciye üretiminin büyük bir 

bölümünün bu ilçede yetiştirilmesi ilçenin il içerisindeki önemli konumunu göz önüne 

sermektedir(http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR,73137/ilceler.html). 

2.2. Erdemli Yayları 

Erdemli ilçesine bağlı 50 köy bulunmakta bulup bu köyler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo2: Erdemli Yaylaları 

Akpınar Alibeyli Arslanlı Aydınlar Batısandal 

Çerçili Çiftepınar Çiriş Dağlı Doğlu 

Elbeyli Elvanlı Evdilek Fakılı Gücüş 

Güzeloluk Hacıalanı Hacıhalilarpaç Harfilli Hüsametli 

Karaahmetli Karahıdırlı Karakeşli Karayakup Kayacı 

Koramşalı Kösbucağı Köserelli Kuşluca Küstülü 

Sarıkaya Sarıyer Sıraç Sinap Sorgun 

Tapureli Toros Tozlu Üçtepe Üzümlü 

Yağda Yeniyurt Çamlı Doğusandal Güneyli  

İlemin Kızılen Pınarbaşı Şahna Veyselli 

 

Yapılan bu çalışmada yaz nüfusu ve rakım olarak belirli yaylalar seçilmiştir. Bu yaylalar ise 

Aydınlar, Sorgun, Sarıkaya, Hacıalanı, Güzeloluk, Arslanlı yaylalardır. Bu yaylalar ile ilgili 

genel bilgiler şunlardır: 
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AYDINLAR ( AVGADI ) 

Erdemli ilçesine bağlı aydınlar yaylası 1300 km rakımda ve Erdemliye 33 km uzaklıktadır. 

2000 yılında ki nufüs sayımına göre kış nüfusu 325 ve yazlık nüfus 15-20 bin civarındadır. 

Özel araçla ulaşım ve günün her saatinde araç bulmak bulmak mümkündür. İlköğretim okulu 

olmadığından dolayı öğrenciler Sarıkaya köyü İlköğretim okuluna taşınmaktadır. 

 Aktepe, Esentepe ve Gedikağzı olmak üzere 3 mahalleden oluşmuştur. Köyde sebzecilik ve 

hayvancılık gelişmiş olup yaz sebzeciliğide ekonomiye katı sağlamaktadır. Köy meyve 

yetiştiriciliği çevreye örnek olacak durumdadır. Köyün çevresinde Roma ve Bizanslardan 

kalma mezarlara sinlere, lahitlere ve mağaralara rastlanmaktadır. İçme suyu ve sulama suyu 

mevcuttur. Köyün üzerinde sulama amaçlı gölet bulunmaktadır. İklimi karasaldır. Kuruluş 

tarihi bilinmemekle beraber Aydınlar köyünün eski adı rivayete göre ‘Avgadı’ tarih içinde ‘ 

Kadı’ nın ev yeri olduğu için bu adı aldığı söylenmektedir(Kara,vd, 2008:89). 

SORGUN 

Sorgun yaylası 1500 m rakımda ve Erdemliye 52 km uzaklıkta bulunan köye özel araçla 

ulaşım mümkündür ve yaz aylarında  ulaşım problemi bulunmamaktadır. Köy İlköğretim 

okuluna ve sağlık evine sahiptir. 2000 yılında ki nüfus sayımına göre kış nüfusu 666 ve yaz 

nüfusu 6-7 bin civarındadır.  

Merkez, Kayrak, Üstköy, Sanayi, Cevizli, Koçakpınar ve Gavuruçtuğu olmak üzere 7 

mahalleden oluşmaktadır En önemli geçim kaynakları Arıcılık ve  çiftçilik olmakla beraber 

Büyükbaş ve Küçükbaş besiciliği de yapılmaktadır. İçme suyu vardır Sulama suyu 

Değirmenbaşı’ndan gelmektedir. Karasal iklim hakimdir. Büyük Sorgun olarakta bilinen 

Sorgun köyü Erdemli’nin en eski yaylalarından ve eski köylerinden biri olmakla beraber 
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Yüzyıllardır Yörüklerin göçlerine sahne olmuştur. Köyün girişinde dünyanın en zengin sedir 

ormanları ile karşılaşılmaktadır. Köyde ticari ve sosyal yaşamı kolaylaştırmak için Sorgun 

Köyü Tarımsal Kalkınma Kooparatifi ile Sorgun Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma ve Kültür 

Derneği faaliyete geçrilmiştir. Sorgun köyü sakinleri Muhtarlığın öncülüğünde kültürlerini 

yaşatmak için Yörüklerin geçmişten bugüne kullandıkları eşyaları köy okulunda 

sergilemektedirler(Kara, vd;  2008:144). 

SARIKAYA 

Sarıkaya yaylası 1300 m rakımda ve Erdemliye 31 km uzaklıktadır.Ulaşım problemi 

yoktur.İlköğretim okulu vardır ve Taşımalı eğitimde merkezi okullardan biri olduğu için 

çevre köylerdende öğrenci almaktadır.. Tam teşekküllü sağlık ocağı bulunmaktadır.2000 

yılında ki nufüs sayımına göre kış nüfusu 1573 ve Yaz nüfusu 5000 civarındadır.  

Yenimahalle, Sağlık, Uzunkuyu, Tavşantepe, Kadılı, ve Babakovdu olmak üzere 6 

mahalleden oluşmuştur.Köyde geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. Çürücek, Fakı Köyü, 

Ömerinköyü ve Kalecik mevkilerinde Bizanslılar2dan kalma mezarlara, sinlere, lahitlere, 

sarnıçlara, kuyulara ve mağaralara rastlanmaktadır. İçme ve suyu ve sulama suyu mevcuttur. 

Sulama suyunun bir kısmı sondaj kuyularından temin edilmekte bir kısmıda sarnıçlarla 

karşılanmaktadır. Karasal iklim hakimdir. Kuruluş tarihi tam olarak bilinmeyen Sarıkaya 

köyünü 1700 lü yıllarda Karaman yöresinden gelen Yörüklerin kurduğu rivayet edilmektedir. 

Eski adı Sarıcakaya olan köy bugün Sarıkaya adını almıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 

köy statüsüne alınmıştır. Çevresi ardıç, katran ve meşe ağacından oluşan ormanlarla 

kaplıdır(Kara, vd; 2008:152). 

HACIALANI 
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Hacıalanı yaylası 1640 metre rakıma sahip ve Erdemli’ye 43 km uzaklıktadır. Ulaşım 

problemi yoktur. Köy yayla amaçlı daha çok tercih edildiğinden köyde okul 

bulunmamaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre kış nüfusu 682 yazlık nüfusu 3000 

civarındadır.  

Akpınar, söğütlüpınar, Kocapınar, Akyokuş, Yenimahalle, Aşılık, Merkez, Armutlu ve 

İmrahor olmak üzere 9 mahalleden oluşmaktadır. Çiftçilik en önemli geçim kaynağı olmakla 

beraber büyükbaş ve ve küçükbaş hayvancılığın besiciliği yapılmaktadır. İçme suyu ve 

sulama suyu mevcuttur. Karasal iklim hakimdir. 2004 yılında köy statüsüne alınmıştır. Köyün 

çevresi ardıç, sedir ve çam ormanlarıyla çevrilidir. Acıpınar dertlerine şifa arayanların su 

aldıkları çeşmelerimizdendir. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde geleneksel 

törenler yapılır(Kara, vd; 2008:115). 

GÜZELOLUK 

Erdemli ilçesine 38 km mesafede bulunan Güzeloluk yaylası 1355 metre rakımlıdır. Ulaşım 

problemi yoktur. Köyde ilköğretim okulu bulunmakla beraber çevre köylerden öğrenci 

almaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre kış nüfusu 591 yaz nüfusu 3000 civarındadır. 

Merkez ve Bahçe(Yankesenli) olmak üzere iki mahalleden oluşmuştur. Hayvancılık ve 

çiftçilik en önemli geçim kaynağıdır. İçme suyu ve sulama suyu vardır. Karasal iklim hakim 

olup çevresi ardıç ve sedir ormanlarıyla çevrilidir.  Yerleşik düzene 1865 yılında geçen köy 

bir rivayete göre köyün çeşmesi ağaçtan oyulmuş bir oluk olduğundan ‘keloluk’ adını 

almıştır. Sonraki yıllarda Böcüoğlu İbrahim ağa tarafından güzel bir çeşme yaptırılır ve adı 

Güzeloluk olur. Ayrıca köy de Todori adında bir Rum mimar tarafından inşa edilmiş orijinal 

bir sanat eseri olan camii bulunmaktadır(Erdem, 2017:118). Köyün hizmet verdiği kurumlar 
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Jandarma karakolu, Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Sulama Suyu Kooperatifi, sağlık ocağı, 

yolcu taşıma amaçlı Taşıma Kooperatifidir.  

ARSLANLI 

Arslanlı köyü Erdemli’ye 18 km mesafede rakımı 800-900 metre arasında değişmektedir. 

Ulaşım problemi yoktur. Köyde ilköğretim okulu bulunmaktadır ve diğer köylerden öğrenci 

almaktadır. Köy yetiştirmiş olduğu memur ve bürokratlarla tanınmaktadır.  

Merkez, Akkuyu, Eskiköy ve Gölbaşı olmak üzere 4 mahalleden oluşmuştur. Çiftçilik ve 

hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Köyde içme suyu sıkıntısı yoktur ancak sulama 

suyu yetersizdir. Karasal iklim hakimdir. Adını Arslanlı ile Kösbucağı köyünü birbirine 

bağlayan Alata deresi üzerinde kurulu olan 1942 yapımı köprüde ki arslan figüründen 

almıştır. Eski adı Akkuyu olan köy göç yolu üzerinde kurulu olduğu için lokanta işletmeleri 

konaklama yapanlara her türlü hizmeti sunmaktadır(Erdem,2017:112). 

YÖNTEM 

Nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, ürünlerden ya da çıktılardan daha çok süreç 

ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla nitel araştırmalar da anlamlar önem taşımaktadır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmeler ise sahip olduğu belli düzeydeki standartlığı ve esnekliği 

nedeniyle, yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan kaldırması 

ve belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olması nedeniyle araştırmacılar 

tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ne tam 

yapılandırılmış görüşmeler kadar katı, ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir, iki 

uç arasında yer almaktadır. Araştırmacılara bu esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır (Altunay vd, 2014:64). 
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Bu araştırmanın evrenini Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve Erdemli yaylarına 

giden yerel halk oluşturmaktadır.  Bu evreni temsilen, araştırma desenine ve amaçlarına 

uygun bir çalışma grubu oluşturabilmek için amaçlı-kasti örneklem yapılmıştır. Kasti 

örneklem, araştırmacının, araştırma sorularına yanıt bulacağına inandığı kişilere dayanır ve 

rastgele seçilmeyen katılımcılardan oluşturulan bir örneklem yöntemidir (Altunışık vd., 

2010:140).Bu  kapsamda, Erdemli’de yaşayan ve yaylara giden 15 katılımcı ile mülakat 

yapılmıştır.  

Örneklemi oluşturan katılımcılara ilişkin bazı demografik veriler şu şekilde ifade 

edilebilir: Çalışmaya katılanların 7’si kadın, 8’i erkektir. Yaş ortalaması 47.13’tür. En genç 

katılımcı 38, en yaşlı katılımcı ise 67 yaşındadır.  Katılımcıların gelir ortalaması 3.420 

TL’dir. En düşük gelir 500 TL olarak belirtilmiş, en yüksek gelir ise 10.000 TL’dir.  

Ortalama hane büyüklüğü 3.6’dır. En düşük hane 2 kişiden oluşurken en kalabalık hane 6 

kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim ve gelir ile ilgili durumları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 

 

Eğitim Durumu F % 

İlkokul 4 26,7 

Ortaokul 2 13.3 

Lise 4 26.7 

Önlisans 1 6,7 

Lisans 4 26,7 

Total 15 100.0 
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Meslek Bilgileri F & 

Ev hanımı 5 33.3 

Memur 6 40,0 

Serbest meslek 2 13,3 

Taşeron işçi 1 6,7 

Emekli 1 6,7 

Total 15 100,0 

 
 

Çalışmaya katılanların 12’si yaylada kendi evlerinde otururlarken 3’ü akraba yanında 

kalmaktadırlar. Yaylalara genellikle Haziran ayında gidilip Eylül’de dönülmektedir. Ulaşım 

aracı olarak da 2 kişi haricinde diğerleri kendi aracı ile gitmektedirler. Çalışmaya katılanların 

4’ü Sorgun yaylası , 4’ü Sarıkaya, 3’ü Aydınlar, 2’si Arslanlı, 1’i Güzeloluk, 1’i de Hacıalanı 

yaylasına gitmektedir. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Bu araştırmada, temel veri toplama aracı olarak yapılandırılmış/biçimsel görüşme 

formları kullanılmıştır. Bu form iki kısımdan oluşmaktadır: Demografik bilgilerle ilgili 

sorular ve açık-uçlu görüşme sorularıdır. Katılımcıların her biri ile  yapılan görüşme yaklaşık 

yarım saat sürmüştür. 

 Bu çalışmada, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan iki tür analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Bunlar, betimsel analiz ve içerik analizidir. Betimsel analizde, elde edilen 

veriler, önceden belirlenmiş olan temalara göre özetlenip yorumlanır. İçerik analizinde ise, 

amaç, toplanmış verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu nedenle, 

betimsel analizden daha derin bir işlem süreciyle kavramların ve temaların keşfedilmesi 

olanaklıdır (Altunışık vd. 2010:322; Yıldırım ve Şimşek, 2000: 159-168).  
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Çalışmada, verilerin analizi için kısmen betimsel analiz kısmen de içerik analizi 

tekniği uygulanmış olup, görüşme formlarıyla toplanan veriler kodlanmış; kodlamalara uygun 

temalar oluşturulmuş; son adımda ise, temalar araştırma amacına ve sorularına uygun 

biçimde ilişkilendirilip yorumlanmıştır. Nitel analizde, genel olarak üç tür kodlama modeli 

uygulanır: Literatüre uygun biçimde önceden belirlenen kavramlara göre kodlama, araştırma 

verilerine göre kodlama ve diğer iki yöntemin bileşimini yansıtan genel çerçeveli kodlama 

(Yıldırım ve Şimşek, 2000:165-168). Bu çalışmada, ağırlıklı olarak, toplanan verilere dayalı 

bir kodlama uygulanmıştır. Buna ek olarak, verilerin demografik profille ilgili kısmı için 

küçük çaplı temel istatistiksel değerlerden de nicel analiz aracı olarak yararlanılmıştır. 

 Aşağıdaki tabloda, görüşme formunda yer alan sorular tema ve alt temalara  göre 

gruplanmış ve buna bağlı olarak elde edilmiş bulgular sunulmuştur. 

Tablo: Verilerin Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Tema ve Alt Temalar 
Yaylaya neden gidildiği ile ilgili görüşler  Yaylaya gidenlerin kişisel 

özelliklerine bağlı nedenler
 Yayla özgü nedenler

Yaylada yaşanan sorunlar ile ilgili görüşler  Ulaşım sorunu
 Belediye hizmetleri ile ilgili sorunlar

Yaylada kalınan süre boyunca ihtiyaçların 
nereden karşılandığı ve hangi ihtiyaçlar için 
şehir merkezine gidildiği ile ilgili görüşler 

 Yayladan karşılandığı ile görüşler
 Şehir merkezine sağlık ve kişisel

ihtiyaçlar için gidildiği ile ilgili
görüşler

Yaylaya turist gelmesi ile ilgili görüşler  Olumlu görüşler
-Turist ilgili görüşler
-Yayla ile ilgili görüşler

 Olumsuz görüşler
-Yaylacılar ile ilgili görüşler
-Yayla ilgili görüşler

Yaylaya yeterli turistin gelip gelmediği ve 
nedenleri ile ilgili görüşler 

 Yaylaya yeterli turistin gelmediği ile
ilgili görüşler
-Altyapı-Üstyapı sorunları ile ilgili
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görüşler 
-Tanıtım-Reklam eksikliği ile 
görüşler 
- Turistlik bir yer olmadığı ile ilgili 
görüşler 
 
  

Yaylada turizmin gelişmesi için neler 
yapılması ile ilgili görüşler 

 Altyapı- Üstyapı sorunlarının 
çözülmesi ile ilgili görüşler 

 Reklam ve tanıtım ile ilgili görüşler 
 Alternatif turizm çeşitleri ile ilgili 

görüşler 
  
 

 

Yaylaya neden gidildiği ile ilgili görüşler:  Bu kapsamda çalışmaya katılanlara “Hangi 

yaylaya gidiyorsunuz? Yaylanın sizin için anlam ve önemi nedir” diye sorulmuştur. Bu 

soruya verilen cevaplar iki temel nokta etrafında yoğunlaşmıştır. Birincisi kişiye bağlı 

nedenlerdir. Yaylarla tarihsel bir bağlantılarının olduğunu o yüzden yaylalarını çok 

sevdiklerini belirtmişlerdir. Örneğin “yaylayı seviyoruz, atalarımızdan bize kalma”, 

“köklerimizin orda olması” gibi ifadeler kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, stres atma, 

komşularla iyi vakit geçirme ve çocuklar için uygun yerler olduğundan dolayı yaylaya 

gitmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  Yayla gidilmesinin diğer bir önemli nedeni ise 

yaylanın yapısından kaynaklı olmasıdır. Çalışmaya katılanların tamamına yakını yaylayı 

temiz havaya sahip olduğu ve serin olduğu için  gittiğini belirtmiştir. 

Yaylada yaşanan sorunlar ile ilgili görüşler: Bu problemle ile ilgili görüşme formunda iki 

soru sorulmuştur. Bunlar; “Ulaşımda sorunlar yaşıyor musunuz, yaşıyorsanız bunları açıklar 

mısınız?” “Belediye hizmetleri bakımından yayladaki en önemli sorun sizce nelerdir?”  

Birinci soruya dokuz kişi ulaşımla ilgili sorun yaşamadığını belirtmiştir. Diğer katılımcıların 

şikayetleri ise, trafik yoğunlu, yolların dar olması, araçların küçük ve kalkış sürelerinin çok 

uzun olması noktasında yoğunlaşmıştır. Örneğin bir katılımcı “dolmuşlar ve taşıma araçları 

küçük ve sayısı az olduğu için beklemek zorunda kalıyoruz” şeklinde sıkıntısını ifade 
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etmiştir.  Belediye hizmetleri açısından en çok vurgulanan nokta su kesintisi olmuştur. 15 

katılımcı da su konusunda ki sıkıntılarını ifade etmiştir. Su kesintilerini elektrik kesintileri 

takip etmektedir. Bununla birlikte ulaşım ile ilgili sorunlar tekrar dile getirilmiş, çöp, gübre 

kokularından ve sineklerden şikayetçi olunmuştur. Temel problemlerden biri olarak 

yaylalarında sağlık ocağının olmaması görülmektedir ayrıca gençler için spor sahaları ve 

kafelerin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. 

Yaylada kalınan süre boyunca ihtiyaçların nereden karşılandığı ve hangi ihtiyaçlar için 

şehir merkezine gidildiği ile ilgili görüşler: Çalışma açısından önemli olan bir nokta 

yaylaya gidenlerin ihtiyaçlarını nereden karşıladığıdır. Bu bağlamda, “Yaylada kaldığınız 

süre boyunca ihtiyaçlarınızı nereden karşılıyorsunuz” ve “Hangi ihtiyacınızı karşılamak için 

şehre gidiyorsunuz” gibi iki soru sorulmuştur. 13 katılımcı ihtiyaçlarını kendi yaylalarından 

karşıladığını belirtmişlerdir. Genellikle “ yaylada her şey mevcut”, “her şey var”, “yayladaki 

bakkal ve marketlerden” “kasap, fırından, sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz” şeklinde ifade 

etmişlerdir.  Sarıkaya, Güzeloluk ve Aydınlar yaylasına giden 3 katılımcı Avgadı 

Yaylası’ndan karşıladığını belirtmiştir. Katılımcılara genellikle sağlık sorunları ile ilgili 

problemlerde Erdemli merkeze veya Mersin’e gidiyorlar. Bu durumu da şu şekilde ifade 

etmişlerdir. “Sağlıkla ilgili problemlerimiz olduğu zaman şehre geliyorum”, “Sağlık 

ihtiyaçlarımız için Erdemliye gidiyoruz”. Merkeze gitmelerinin diğer nedenleri olarak da, 

kişisel ihtiyaçlar, kuaför hizmetleri ve fatura ödemeleri olarak belirtilmiştir. 

Yaylaya turist gelmesi ile ilgili görüşler: Çalışmanın bu kısmında yaylaya giden yerel 

halkın turiste bakış açısı ölçülmek istenmiştir. Bu bağlamda katılımcılara “Sizce gittiğiniz 

yaylaya başka şehirden veya yurtdışından insanlar gelmeli mi? Evet ise neden, hayır ise 

neden” diye kapsamlı bir soru sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların çoğu (10 kişi) yaylaya 

turist gelmesi gerektiğini belirtmiştir. Turistin gelmesini istemelerinin nedenlerini şu şekilde 

sıralamışlardır: Yaylanın havası temiz, suyu güzel, insanları dinlendiriyor. Bunlara ek olarak, 
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dışarıdan gelenler sorunları daha iyi görebildiğini, yaylanın modernleşmesi-gelişmesi için ve 

farklı kişileri tanımak için turistin gelmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bunları 

örneklendirmek gerekirse aşağıdaki gibi ifade edebiliriz: 

“ Gelmeli yaylamızın nezih ortamı görülmeli. Hava çok güzel dinlenmek için çok güzel, suyu 

çok güzel. Sağlıklı olmak için gelmeliler”. 

“Gelmeli. Dışarıdan insanlar gelmeli yerli fikir alışverişi yapmalı çünkü dışardan gelen 

insanlar sorunları daha iyi tesbit edebilir. Adana’dan Kayseri’den gelmeye başladır”. 

 Yaylalarına (Sorgun, Hacıalan ve Aydınlar) turistlerin gelememesi gerektiğini düşen 5 

katılımcı ise yaylanın çekiciliğinin olmadığını, yeterli turistlik tesislerin bulunmadığını ve 

yaylanın nüfus açısında kalabalık olduğunu ifade etmişlerdir. Bir katılımcı ise kalabalıktan 

şikayetini şu şekilde ifade etmiştir. “Gelmemeli. Biz zaten kalabalıktan kaçıyoruz. Ama doğal 

yaşam herkesin hakkı.” 

Yaylaya yeterli turistin gelip gelmediği ve nedenleri ile ilgili görüşler: Bu kapsamda 

katılımcılara yaylaya yeterli turistin gelip gelmediği nedenleri ile birlikte sorulmuştur. 4 kişi 

dışında herkes yaylaya yeterli turist gelmediğini belirtmişlerdir. Bunun en temel sebebi olarak 

da altyapı ve üst yapı yetersizlikleri olduğu belirtilmiştir. Özellikle su kesintilerine vurgu 

yapılmış, ayrıca turistler için otel ve eğlence mekanlarını kapsayan tesislerin yeterli olmadığı 

belirtilmiştir. Turistin gelmemesinde önemli bir neden ise, yayalarının reklam ve tanımının 

yapılmaması ve bu yüzden yaylar yeterli turist çekememektedir. Ayrıca yayalarının turistik 

bir yer olmadığını bu yüzden turistin gelmediğini de ifade edenler olmuştur. Yukarı da da 

belirtildiği gibi 4 kişi yaylaya yeterince turist geldiğini çünkü yaylanın havasının ve 

doğasının güzel olduğunu ve bir çok kişinin özellikle yayalara piknik yapmak için geldiğini 

ifade etmişlerdir.  Bunlara ek olarak turistlerin akrabalarını ziyaret etmek için de geldiğini 
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söylemişlerdir.  Yaylaya yeterli turistin gelip gelmediği teması ile ilgili aşağıda seçilmiş 

görüşlere yer verilmiştir. 

“Hayır gelmiyor, hem insanlar bilmiyorlar tanımıyorlar hem de geldiklerinde turisti 

kaldıracak bir yer değil. Sosyal tesisleri yok, otel, pansiyon gibi yerler olmadığından dolayı 

insanlar günübirlik gelmek zorunda kalıyorlar”. 

“Gelmiyor. Yayla turizmi gelişmemiş ve tanıtılmamış insanlara, turizm kültürü yok denecek 

kadardır”. 

“Gelmiyor. Turistik bir yer değil. Ulaşım sıkıntısı var. İçme suyu yeterli değil. Merkeze çok 

uzak ” 

“Geliyor. Doğası, havası bakımından yazın sıcaklardan kaçmak için, piknik yapmak için 

geliyor”. 

“Geliyor. İklim ve bitki örtüsü etkili. Turistler akraba ve arkadaşlarını güzel bir ortamda 

ziyaret etme olanağı buluyorlar. Ayrıca yayla çevresinde akarsu, gölet, orman gibi doğal 

güzellikler bulunmaktadır”.   

Yaylada turizmin gelişmesi için neler yapılması ile ilgili görüşler: Yayla turizminin 

geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği teması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Katılımcılara yaylada turizmin gelişmesi için neler yapılması gerektiği sorulmuştur. Bu 

soruya verilen cevapları üç başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan birinci alt yapı ve üst 

yapı sorunlarının çözümü ile ilgilidir. Öncelikle hemen hemen bütün yaylalarda yaşanan su 

sorunu ile birlikte elektrik ve ulaşımla ilgili problemler çözülmelidir. Yurtiçi ve yurtdışından 

gelen turistleri ağırlamak için yaylara pansiyon ve oteller yapılmalıdır. Market ve süper 

marketlerin sayısı arttırılmalıdır.  İkinci önemli konu ise, reklam ve tanıtımdır. Katılımcıların 

699



International Erdemli Symposium 2018 

çoğunluğu yaylarının yeterince tanınmadığını ifade etmektedir.  Doğayı bozmadan yaylarının 

yaylalarının tanıtılmasını istemektedirler. Bu amaçla reklamların yapılması ve festivalleri 

düzenlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Son olarak, yaylalarda turizmin gelişmesi için 

alternatif turizm çeşitliliğinin sağlanması gerektiği ifade etmişlerdir. Yaylarda turizm 

faaliyetlerinin sadece yaz aylarında değil kış aylarında da geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Yaylarında ki sedir ormanlarının turizm faaliyeti için önemli olduğu 

belirtilmiş ayrıca doğal çiftliklerin kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Yaylada turizmin 

gelişmesi için neler yapılması ile ilgili katılımcıların üzerinde en çok vurgu yaptığı görüşler 

seçilmiş örnekler üzerinde aşağıda verilmiştir. 

“Oteller yapılmalı, tanıtım ve reklam yapılmalı, ulaşım araçları arttırılmalı. Su 

kaynaklarının olduğu yerlere tesisler açılmalı, etkinlikler yapılmalı. Tarihi yerlerin restore 

edilmesi gerekir. Reklam filmi yapıp televizyonda yayınlamalı ”. 

“Öncelikle elektrik, su, yol sorunu çözülmeli. Oteller pansiyonlar yapılmalı, doğa 

bozulmadan reklam ve tanıtım yapılmalı, cazip hale getirilmeli (Doğal çiftlik kurmak, su 

kenarlarına sosyal tesisler yapmak gibi)”. 

“Güzel piknik alanları oluşturulması gerekir. Ulaşımın kolaylaştırılması lazım, sosyal 

tesisler açılması gerekir. Turistler için konaklama yerleri yapılabilir, kış turizmi için alanlar 

oluşturulabilir ”. 

“Turizm için yeterli altyapı yok bu yüzden pek turizm ağırlıklı bir gelişme olmaz sanırım ama 

yine de gölet taraflarına ailece gidilebilecek tesisler açılabilir. Balık tutmak ve piknik için 

ideal olur. Sedir ormanları da turizm için kullanılabilir  ”. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Erdemli,  denizi, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile önem bir turizm potansiyeline sahiptir.  

Yayla turizmi başta olmak üzere, eko turizm, spor turizmi, kırsal turizm ve mağra turizmi 

gibi birçok alternatif turizm çeşidi ilçede yapılabilir. Erdemli’de özellikle yayla turizminin 

geliştirilmesi için öncelikle yerel halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.   

 Erdemli’de yayla turizmin gelişmesi için öncelikle ulaşım, , altyapı, üstyapı, sağlık,  

konaklama gibi temel sorunların çözülmesi gerekmektedir. Ancak bu sorunlar çözüldükten 

sonra yöre turist çekebilir. Bu sorunlar çözüldükten sonra yörenin turizme açılması ve 

tanıtılması aşaması önem arz etmektedir. Yerel halka onların desteği ile bölgenin turizm ile 

beraber daha çok gelişebileceği ve yörenin tarihi dokusunun zarar görmeyeceği çeşitli devlet 

kuruşlarının desteği ile eğitimler ve bilgilendirmelerle sağlanabilir. Bu aşamada Erdemli 

ilçesinin yayla turizmi açısından yerel ve ulusal medya ile yöre ile ilgili tanıtım filmleri, 

reklam ve belgesellerle bölgenin tanıtılması sağlanabilir.  

  Yörenin sembolü olabilecek doğal güzelliklerin, tarihî eserlerin maketleri yapılmalı, 

hediyelik eşya, yöresel objeler ile bunlar desteklenmelidir. Ulusal ve uluslararası yapılan 

turizm ve kültür fuarları, konferanslar ve sempozyum gibi etkinliklerde ilçeye yönelik 

kurulacak olan stantlarda yörenin de tanıtılması yöreye olan ilgiyi arttıracaktır. 
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Abstract 

Geological heritage is a visual beauty geologic element that represents the geological processes that 
enable the earth tolearn such as important fossil beds, tectonic structure, earth shape, mineral assemblage, 
mineral deposit. Each of these can form geosites. Geopark sare organized in large are as where the same or 
different types of geosites are collectively located. Tourism activities in these geological heritage are as are called 
geotourism. The Erdemli district is also rich in geosite area sand has a potential for geotourism. Kanlıdivane 
sinkhole located in the north of Erdemli, the Limonlu (Lamas) River Canyon between Erdemli-Silifke, Şeytan 
Deresi valley in the north of Kızkalesi, Heaven-Hell chasm and Asthma cave in the Mediterranean region are the 
geosites in the study area. There are numerous scientificand visual qualities of geosites culptures in Erdemli and 
its immediate vicinity that provide a wide range of surveillance. The fossil of these acow (Metaxytherium) in 
Sandal Mountain north of the Erdemli Town,  ostrea fossils in the Küçüksorgun Village. In the study area, the 
fossil fields dominated by coral colonies and mollusc specimens, dolins, contact and fault structures, chasms, 
stalactites, stalagmitesand columns in theAsthma cave, and pop-corn structures are designated as geological 
heritage elements. 

Key Words: Erdemli, Geological heritage, Geosite, Geotourism 

Erdemli Yöresinde Jeoturizm Olanakları 

Özet 

Jeolojik miras, önemli fosil yatağı, tektonik yapı, yer şekli, mineral topluluğu, maden yatağı gibi 
yerkürenin öğrenilmesini sağlayan ve jeolojik süreçleri temsil eden, görsel güzellikteki jeoloji elemanlarıdır. 
Bunların her biri jeosit oluşturabilir. Aynı veya farklı türden jeositlerin topluca bulunduğu geniş alanlarda 
jeoparklar düzenlenir. Bu jeolojik miras alanlarında yapılan turizm faaliyetlerine jeoturizm denir. Erdemli ilçesi 
de jeosit alanları bakımından zengin olup, jeoturizm potansiyeli taşımaktadır. Erdemli kuzeyinde yer alan 
Kanlıdivane obruğu, Erdemli-Silifke arasındaki Limonlu Çayı boyunca uzanan Limonlu (Lamas) Kanyonu, 
Kızkalesi kuzeyindeki Şeytan Deresi Vadisi, Cennet-Cehennem Obrukları ve Astım Mağarası yöreye has olan 
jeositlerdir. Erdemli ilçesinin kuzeyindeki Sandal Dağı'nda bulunan deniz ineği (Metaxytherium) fosili, 
Küçüksorgun köyündeki ostrea fosilleri makro fosilli alanlar bilimsel ve görsel güzellikte geniş yüzlekler 
sunmaktadır. Mercan kolonileri ve mollusk örneklerinin egemen olduğu fosil alanları, lapyalar, dokanak ve fay 
yapıları, patlamış mısır (pop-corn) yapıları jeolojik miras unsurları olarak belirlenmiştir. Jeopark projelendirmesi 
yapılarak bu alanların turizme kazandırılması mümkündür. 

Anahtar kelimeler: Erdemli, Jeolojik miras, Jeosit, Jeoturizm 
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1.Giriş

Dünyanın jeolojik geçmişindeki olay ve 

süreçleri temsil eden,  belge niteliğinde, bilimsel 

öneme sahip, görsel özelliği de olan, nadiren 

rastlanan, kaybolması durumunda bulunduğu yerin 

jeolojik geçmişini açıklamanın artık mümkün 

olamayacağı, yok olma tehdidi altındaki jeolojik 

oluşumlara “Jeolojik Miras”  denir [1]. 

Kaya istifleri, tip kesitler, kaya yapı ve dokuları, 

mineraller, fosil yatakları, yer şekilleri, tektonik 

yapılar, maden yatağı, doğal taşlar gibi oluşuklar 

jeolojik miras olabilir. Bunların her biri ayni 

zamanda ayrı, ayrı jeositlerdir.  

İçinde jeositlerin olduğu,  tüm doğal ve kültürel 

mirasın hep birlikte korunmaya alındığı, bir yandan 

bilimsel çalışmalar yapılırken, diğer yandan sosyo-

ekonomik kalkınmanın gerçekleştirildiği, sınırları 

belirlenmiş bölgeler jeopark olarak düzenlenebilir. 

Bu jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları barındıran 

jeolojik miras alanlarına yapılan seyahatler ise 

jeoturizm olarak nitelenir [2]. 

Bu çalışmada Erdemli yöresindeki jeolojik miras 

unsurları belirtilerek, zaten turizme açık koruma 

alanı olması nedeniyle jeoturizm açısından da 

potansiyel olan Cennet-Cehennem Obrukları ve 

Astım Mağarası jeositleri üzerinde durulacaktır.

2. Erdemli Yöresindeki Jeolojik Miras unsurları

Erdemli yöresi jeolojik miras unsurları 

bakımından zengindir.  Bölgenin karekteristiği olan 

karstik aşınım şekillerinden lapya, dolin, uvala, 

polye, obruk, mağara ve kör vadilerle, karstik 

birikim şekillerinden olan traverten, sarkıt, dikit ve 

sütünlarla, fosil yatakları ve kanyon, vadi gibi 

jeomorfolojik oluşumlar jeosit olabilecek bilimsel 

kalitede ve görsel güzelliktedir. 

 Erdemli kuzeyinde yer alan Kanlıdivane 

obruğu, Cennet-Cehennem obrukları, Koyun 

obruğu, Astım mağarası, Erdemli-Silifke arasındaki 

Limonlu çayı boyunca uzanan 114 kilometrelik 

Limonlu (Lamas) kanyonu, Kızkalesi kuzeyinde yer 

alan Şeytan Deresi vadisi yöreye has jeositlerdir  

2.1. Cennet-Cehennem Obrukları ve Astım 

Mağarası yöresinde Jeositleri ve Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) veri tabanı 

Erdemli yöresinde, 1965’den itibaren 

turizme açık bir koruma alanı olması bakımından 

öncelikle Cennet-Cehennem obrukları ve Astım 

mağarası jeositlerinin jeoturizm amaçlı olarak da 

kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 

bölgede Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri tabanı 

oluşturulmuştur (Şekil 1). Coğrafi Bilgi Sistemi 

(CBS), her türlü coğrafi referanslı mekansal 

bilginin etkin olarak üretimi, depolanması, 

güncellenmesi, işlenmesi, analizi, yönetimi, 

sorgulanması ve görüntülenmesi için gerekli 

bilgisayar donanımı, yazılımı, yöntemleri organize 

olarak bir araya toplayan bir sistemdir. CBS birçok 

alanda olduğu gibi jeolojik miras unsurlarına ait 

veri tabanının oluşturulmasında da 

kullanılmaktadır. Jeolojik veri tabanı olarak; 

jeolojik olaylar, birimler, yapılar ve jeomorfolojik 

özellikleri kapsamaktadır. Bu özelliklerin 

geometrileri jeolojik harita ve profillere, nokta, 

çizgi ve poligon formunda dâhil edilir. Elde edilen 

veriler üzerinden sayısallaştırma işlemi yapılarak 

çeşitli sorgulamalar ve analizler yapılabilmektedir 

[3]. 
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Şekil 1. Cennet-Cehennem obrukları ile Astım/Dilek mağarasının yer bulduru görüntüsü 
 (MTA Yerbilimleri Portalı, harita görüntüleyici ve çizim editöründen alınmıştır). 

Cennet-Cehennem obrukları ve Astım mağarası 

yöresi jeositlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri 

tabanının oluşturulması için Esri arcGIS 9.3.1 

programında, WGS_1984_UTM_Zone_36N 

koordinat sistemi kullanılmıştır. Jeositlerin adı, 

koordinat verileri (x, y), yükseklik ve uzunluk 

değerleri tablo haline getirilerek veri tabanı 

oluşturulmuştur [4] (Şekil 2). Bölgede Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) veri tabanına konu olan özellikler, 

öncelikle karstik aşınım şekilleri olan lapya, obruk 

ve mağara, karstik birikim şekillerinden travertern, 

sarkıt-dikit ve sütünlardır. Bölgede geniş yüzlekler 

veren Karaisalı formasyonu ile Kaplankaya 

formasyonu kayaları arasında gözlenen uyumlu 

dokanak ilişkisi ve fay yapıları da görsel 

güzelliktedir (Şekil 3). 
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Şekil 2.  Cennet-Cehennem obrukları ve Astım mağarası jeositleri Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı

Şekil 3. Kaplankaya ve Karaisalı formasyonları arasındaki uyumlu dokanak ilişkisi 
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Bölgede geniş alanlarda yüzeyleyen Karaisalı 

formasyonuna ait kireçtaşlarında aşınma-çözünme 

mekanizması sonucu oluşan lapyalar, delik 

(çözünme çukurları) (Şekil 4) ve oluk (kaval 

yapısı) biçiminde gözlenmektedir (Şekil 5). 

Bölgede ayrıca, fosil içerikleri de dikkat çekicidir. 

Tekli mercanlardan Balamophyllia sp. (Şekil 6) ve 

koloniyal mercanlardan Goniastrea sp., (Şekil 7) 

Yumuşakçaların (Mollusca) Balta Ayaklı 

(Pelecypoda) sınıfına ait Flabellipecten 

flabelliformis (Şekil 8) ve Karındanbacaklı 

(Gastropoda)  sınıfına ait Natica burdigalensis 

(Şekil 9) içeren yüzlekler bulunmaktadır [5]. 

Şekil 4. Resifal kireçtaşları üzerinde 
görülen çözünme çukurları 

Şekil 6. Balamophyllia sp. içeren yüzlekler 

Şekil 7. Goniastrea sp. içeren yüzlekler 

Şekil 5. Resifal kireçtaşları üzerinde görülen kaval 

yapısı
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Şekil 8. Flabellipecten flabelliformis içeren 

yüzlekler 

Şekil 9. Natica burdigalensis içeren yüzlekler 

Mersin İli Silifke ilçesinin 22 km doğusunda, 

Kızkalesi’nin 7 km batısında yer alan Cennet 

Obruğu, Karaisalı Formasyonu kireçtaşlarının 

üzerinde mağara tavanının karstik etkilerle 

incelmesi ve çökmesiyle oluşmuştur. Obruk oval 

şekilde olup, 135 m. derinliğe sahiptir. Obruğun 

kuzey yamacı, oldukça diktir. 450 merdivenle inilen 

obruğun tabanında bir galeri ile mağaraya 

geçilmektedir. Tabana inen yolun bitiminde 

Hellenistik dönemden kalma Meryem Ana Kilisesi 

vardır.  Cehennem obruğu, Cennet obruğunun 50 

m. kuzeyinde, 128 m. derinliğinde kuyu şeklindeki

yapıdır. Cennet obruğuna nazaran daha dar ve dik 

olmasından dolayı tabanına inmek mümkün 

değildir. Obruğun yamacında çok sayıda küçük 

ölçekli sarkıtlar görülmektedir.  

Astım mağarası, Cennet obruğunun 300 m. 

batısında olup, Dilek mağarası ismiyle de 

bilinmektedir.  Astım mağarasında yer altı sularının 

karbonatlı ve sülfatlı kayaları eritmeleri sonucu 

oluşan kimyasal çökeller (damlataşlar ve 

akmataşlar); mağaranın tavan, duvar ve tabanın da 

değişik şekillerde kendini gösterir [6].

Mağaraya ulaşan suların ilk oluşturduğu 

şekil sarkıtlardır. Tamamen damlataşlarla kaplı olan 

Astım mağarasın da sarkıtlar bol miktarda 

görülmektedir (Şekil 10). Mağara tavanından 

sıçrayarak yayılan sular, damlama noktasında 

biriken karbonat çökelimi ile üst üste devam ederek 

dikitleri (Şekil 11) sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle 

de sütun yapıları oluşmuştur (Şekil 12). Mağarada 

ayrıca, tavandan düşen su taneciklerinin farklı 

biçimde birikmesiyle gelişmiş, patlamış mısıra 

benzer (pop-corn) oluşuklara rastlamak mümkündür 

(Şekil 13). Mağarada perde oluşumları da görsel 

güzelliktedir (Şekil 14).  

Bu perde oluşumları, kireçtaşı tabakalarının 

mağaralara doğru eğimli oldukları yan duvarlarda, 

suların sızması ve akmasıyla düşey doğrultuda 

geliştirdikleri duvar damlataşalarıdır. Bunlara 

şekillerine göre perde damlataşları da denir [7]. 

Cennet obruğu içinde yer alan Meryem Ana 

Kilisesi ve Cennet obruğunun güneyinde yer alan 

Zeus tapınağı bölgenin arkeolojik alanlarıdır. 
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Şekil 10. Astım mağarasında tavanda görülen sarkıt 

oluşumları 

Şekil 11. Astım mağarasında dikit oluşumları 

Şekil 12. Astım mağarasındaki sütun oluşumları 

Şekil 13. Astım mağarasındaki patlamış mısır (pop 

corn) yapıları. 

Şekil 14. Astım mağarasında perde damlataşlarının 

      görünümü 

2.2. Erdemli yöresindeki diğer jeolojik miras 

unsurları 

Erdemli ilçesinin kuzeyindeki Sandal 

Dağı’nda bulunan deniz ineği (Metaxytherium) 

fosili, Miyosen kireçtaşlarında büyük bir omurgalı 

fosilin ilk bulgusunu belgelemektedir. İskeleti 

oldukça iyi korunmuş olup,  bir yüzgeç, kaburga ve 

omurga kemikleri kaya yüzeyi üzerinde 

görülmüştür (Şekil 15).  
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Görülebilen gövde kesiminin 86 cm genişlik ve 82 

cm uzunlukta olduğunu gözlenmiştir. Jeolojik 

geçmişteki eski ortam koşulları hakkında bilgi 

sağlaması,  bilimsel öneminin yanısıra toplumun 

ilgisini çekebilecek büyüklük ve güzellikte olması 

açısından önemli bir bulgu olduğu belirtilmiştir [8]. 

Fosil, MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde 

sergilenmektedir.  

Erdemli kuzey batısındaki Küçüksorgun 

köyü Musa Bozulduğu mevkiinde bulunan fosil 

yatağı, içerdiği fosillerin istiflenmiş olması ve 

olağanüstü irilikte oluşuyla korunması gereken bir 

jeosit olarak önerilmiştir. Bölgede Alt Miyosen yaşı 

verilen Karaisalı formasyonu çamurtaşı- kumtaşı- 

kireçtaşı ardalanmalı kaya birimleri içinde bollukla 

omurgasızlara ait fosiller bulunmaktadır (Şekil 16). 

Özellikle,  Yumuşakçaların (Mollusca), Balta 

Ayaklılar (Pelecypoda) sınıfına ait Ostrea fosilleri 

bollukla bulunmaktadır [9]. 

Şekil 15. Sandal Dağı’nda bulunan deniz ineği 

(Metaxytherium) fosili 

Şekil 16. Küçüksorgun Ostrea fosilleri 

3. Sonuçlar

Bu çalışmayla Cennet-Cehennem obrukları 

ve Astım mağarası yöresindeki jeositler 

belirlenerek, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri 

tabanı oluşturulmuş, Erdemli bölgesinin diğer 

jeolojik miras unsurları, arkeolojik ve kültürel 

mirasıyla birlikte jeopark olabilme koşullarını da 

taşıdığı ve jeoturizm açısından yüksek potansiyelde 

olduğu gösterilmiştir. 
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ÖZET 

Türkiye’de orman yangınları gerek antropojenik etki gerekse doğal koşullara bağlı 
olarak sıklıkla meydana gelmektedir. Akdeniz Bölgesi ise, Türkiye’de orman yangını 
vakasının sıklıkla yaşandığı bölgelerin başında gelmektedir. Bu alanda meydana gelen 
yangınların doğal sebeplerinden birisi, yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yer yüzeyinin aşırı 
ısınmasıdır. Bu çalışmada, Erdemli İlçesi’nde son dönemde meydana gelen orman yangınları 
analiz edilerek, bu yangınların meydana geldiği aylardaki ortalama yer yüzeyi sıcaklığı (YYS) 
incelenecektir. Bu bağlamda araştırmamızda, Erdemli İlçesi’nin yıl içerisinde en fazla ısındığı 
dönem olan haziran ve eylül ayları arasındaki 4 aya ait NOAA AVHRR uydu verileri 
kullanılmıştır. Böylelikle çalışma alanında orman yangını riskinin en yüksek olduğu alanlar 
ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar, son dönemde meydana gelen orman yangınlarının 
büyük bir bölümünün ağustos ve eylül aylarına denk geldiği görülmektedir. Bu aylar aynı 
zamanda YYS verilerinden elde edilen sonuca göre, en sıcak dönemlerdir. Sonuç olarak, bu 
çalışma YYS verileri kullanılarak orman yangını riski yüksek alanların uzaktan algılama 
metodolojisi ile tespit edilebileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Orman Yangını, NOAA AVHRR, Erdemli, Uzaktan Algılama, 
YYS. 

GİRİŞ 

Zengin bir biyolojik çeşitlilik içeren ormanlar, ekolojik dengenin sürdürülebilmesi için 
önemle muhafaza edilmelidir. Orman alanlarının idaresine yönelik en önemli meselelerden 
birisi, yangın gibi doğal nedenlerden meydana gelen tehlikelerdir. Orman alanlarında 
meydana gelen yangınlar, ekolojik zenginliği yok ederken aynı zamanda insan yaşamını da 
tehdit etmektedir (Özkan, 2010). 

Bunun için orman yangını risk haritalarının oluşturulması gerekir. Orman yangını risk 
haritalarının oluşturulması evresinde uydu görüntüleri çok önemli bir veri kaynağını 
oluşturmaktadır (Karabulut, 2013). 

Orman yangını iki temel dinamiğe bağlı olarak meydana gelmektedir:
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 1) Doğal Faktörler 

 2) İnsan Faktörü 

İnsan kaynaklı orman yangını risk haritası için yola ve yerleşime yakınlık faktörleri 
önemlidir. Doğal orman yangınında ise vejetasyon ve yer yüzeyinin sıcaklık durumu ön 
plana çıkmaktadır. 

 

 

VERİ VE YÖNTEM 

Bilindiği üzere, Türkiye’de topoğrafya şekilleri kısa mesafede değişmektedir. Buna 
bağlı olarak, sıcaklık, yağış, nem gibi iklim parametreleri da kısa mesafede farklılaşmaktadır 
(Atalay, 2006; Atalay, 2015). Dolayısıyla sıcaklık gibi önemli iklim parametreleri hakkında 
bilgi ve veri elde edebilmek için yeni yöntemler önemli hale gelmektedir. Bu yöntemlerden 
biri de, uzaktan algılamadır (Çelik, 2017). 

Bu çalışmada, Land Surface Temperature (LST/YYS) modeli kullanılmıştır. YYS ait 
görüntüler NASA’nın veritabanından (Application for Extracting and Exploring Analysis 
Ready Samples (AppEEARS)  https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears/ web sitesinden İçel 
iline ait shape (.shp) dosyası yüklenerek 2000-2014 yılları arasındaki toplam 8 günlük 
kompoze 681 LST verilerinin siparişi yapıldı veri ilgi alanımız kesilmiş halde yerel 
bilgisayara indirilmiştir. İndirilen veriler yine NASA tarafından geliştirilen SeaDAS 
(https://seadas.gsfc.nasa.gov/) adlı yazılımla ilgili alandaki istatistik hesaplanmıştır ve excel 
programına aktarılarak grafikler oluşturulmuştur. Görüntüler ERMapper yazılımında  
(https://www.hexagongeospatial.com/) çok katmanlı görüntüye dönüştürülerek ilgili aylar ile 
ilgili 14 yıllık desen elde edilmiştir. 

LST verilerinin oluşturulması için split-window (SW) modeli (Sobrino vd., 1996) 
kullanılmıştır. LST verilerin elde edilmesin kullanılan SW algoritmasının şu formül adımları 
ile hesaplanmaktadır: 
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Bu formülasyonda, i ve j kelvin cinsinden sıcaklık değeridir. Ti ve Tj parlaklık sıcaklığı 
(brightness temperature), Δε gelen ışınları geri salmada her bir pikselin gösterdiği farklılık 
durumudur (emissivity difference). Δε = (εi − εj) formülasyonunda elde edilen W değeri 
atmosferdeki su durumunu göstermekteidir (cm³’lik alanda gram cinsinde su miktarı). Son 
olarak “c0−c6” formülü ise SW katsayısını verir.   

SW algoritması ile elde edilen LST verisinin hata katsayısını indirmek mümkündür. Aksi 
durumda aerosol ve atmosferik etkilerden kaynaklanan hata oranları daha fazla olmaktadır. 
LST verisinin güvenirliğini arttırmak için sensitivity analizi yapılmıştır. Sensitivity analizi 
yukarda belirtilen 2. formül aşamasında verilmiştir (Munoz ve Sobrino, 2008). 

Yüzeydeki objeden yansıyan parlaklığın hata oranını düşürmek için ise 4. adımdaki 
formülasyon kullanılmıştır. Son olarak sensitivity analizine atmosferdeki cm alanda gram 
cinsinden su buharı miktarındaki belirsizliği düşürmek için yani atmosferdeki su buharı 
miktarını daha net elde edebilmek için 5. adımdaki formülasyon kullanılmıştır. 

BULGULAR  

Erdemli İlçesi’nde kızılçam orman alanları yaygındır (Şekil 1). Meydana gelen orman 
yangını vakaları bu alanlarda önemli tahribata neden olabilmektedir. Yeryüzeyinin aşırı 
ısınmasına bağlı olarak söz konusu kızılçam orman alanları doğal yangın tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmaktadır.  

714



International Erdemli Symposium 2018 
 

 
Şekil 1. Erdemli ve yakın çevresine ait orman amenajman haritası. 

 
Zira hem Erdemli’de hem de Mersin’in genelinde en sıcak dönem olarak temmuz ve 

ağustos ayları dikkati çekmektedir. Erdemli İlçesi’nin bilhassa batısı ve kuzey doğusunda 
temmuz ve ağustos aylarında sıklıkla orman yangını meydana gelmektedir (Şekil 2). 

 

A B 
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Şekil 2. Erdemlinin haziran (a), temmuz (b), ağustos (c) ve eylül (d) aylarına ait LST haritası. 

Tablo 1. Yaz aylarında Mersin ve Erdemli’nin ortalama, max ve min. LST değerleri. 

C D 
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Erdemli’nin batısında yer alan Kayacı vadisi ve çevresi orman yangını riskinin yüksek 
olduğu alandır (Şekil 3). Bu bölgede 22.08.2008 ve 12.07.2016 yılında büyük yangınlar 
meydana gelmiştir. Söz konusu yangınlar ilçenin yer yüzeyi sıcaklık değerlerinin en yüksek 
olduğu aylara tekabül etmektedir. Bu durum yer yüzeyinin ısınma durumu ile orman 
yangınları arasında yakından bir ilişki olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
doğrultuda, orman yangını risk haritalarının oluşturulmasında YYS verilerinin kullanılması 
önemlidir. Aksi takdirde orman yangını riski tam ve kapsamlı bir şekilde ortaya 
konulamamaktadır. Zira literatürdeki çalışmaların birçoğunda (Jaiswal vd., 2002; Erten vd., 
2005; Karabulut vd., 2013; Arpaci vd., 2014) orman yangını risk analizlerinde YYS verileri 
parametre olarak kullanılmamaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak bitki örtüsü, meteoroloji 
istasyon verileri, topoğrafik yapı, yola uzaklık ve yerleşmelere yakınlık parametreleri 
kullanılmaktadır. Bu parametrelerin yanı sıra uzaktan algılama metodolojisi ile elde edilen 
YYS verilerinin kullanımı sonucu daha güvenilir hale getirecektir. Bu bağlamda gerek bilim 
çevrelerinin gerekse de ilgili kurum ve kuruluşların orman yangını risk tespitinde YYS 
verilerini kullanması önemlidir.  
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Şekil 2. Kayacı vadisi ve çevresi 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

YYS verilerinin kullanımı orman yangını riski tespiti için etkili bir parametredir. Bu 
parametre bundan sonra yapılacak orman yangın risk haritalarında kullanılmalıdır. Temmuz 
ayı Erdemli ’de yer yüzeyinin en fazla ısındığı aydır. Nitekim bu dönemde orman 
yangınlarının sık bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönem için Erdemli ’deki ilgili 
kurumların özellikle önlem almaları gerekmektedir.  Zira Erdemli ilçesinde temmuz ayında en 
yüksek sıcaklıklar 40°C’yi bulabilmektedir. 

Tüm Türkiye için kapsamlı daha fazla parametreyi içerisine dahil eden orman yangını risk 
haritaları oluşturulmalıdır. Böylelikle afet durumunda oluşacak etki minimuma 
indirilebilecektir. Bir başka ifade ile Yangın risk bölgelerinin belirlenebilmesi kullanılan; 
orman türleri, eğim, bakı, yola ve yerleşime olan uzaklık gibi yangın parametrelerine uzaktan 
algılama yöntemi ile elde edilen ve işlenen YYS verileri de dahil edilmelidir. 
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Mersin/TURKEY 

Kültürel Sağaltım Bağlamında: Erdemli’de Ocak Kültürü 
Ercan ÇETİNEL*

* Gaziantep üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi.

Özet 

      Türk halk kültürü geçmişten geleceğe kültürel kalıtım yoluyla sahip olduğu tüm bilgileri ritüelleri ve 

uygulamaları getirmiştir. Geniş ve kendine özgü bu kültürün içinde önemli bir yer teşkil eden halk 

hekimliği, ilk çağdan beri hastalıklar karşısında çözüm arayan insanoğlu tüm bu çabaları karşısında 

gözlem ve deneme – yanılma yöntemiyle bazı tedavi yöntemlerine, uygulamalara ve ritüellere sahip 

olmuştur. Tüm bu malzemeler Türklerde oldukça zengin, işlevsel bir halk hekimliğine dönüşmüştür. Bu 

sağaltım yöntemleri içinde önemli bir yere sahip olan ocaklar, Türklerde Şamanlık, Kamlık, Orumçuluk, 

Hocalık ile başlayan sağaltıcılar zincirinin yanında inanış, ekonomik, sosyo-kültürel boyutuyla da yer 

almaktadır. 

Bu bildirimizde, bölgede kültürel ve ekonomik faktörler nedeniyle Erdemli ve köylerinde önemli tedavi 
ediciler olarak varlığını tespit ettiğimiz ocakları ve ocaklara özgü tedavi yöntemlerini derledik. Türkiye’deki 
gelişmelere paralel olarak değişim ve dönüşüm yaşayan ilçede ocakların aktarıcısı ve uygulayıcıları olan kişileri 
ve işlevlerini, yörede bulunan hastalık ocaklarının tedavi yöntemlerini tanıtıp bu ocakların yöre halkı nezdinde 
anlamını ve önemini ortaya koymaya çalıştık. Bu sayede Erdemli’deki ocakların Türk halk hekimliği içindeki 
yerini, bağlantısını, bu uygulamaların önemini ve geçerliliğini tespit etmeye çalıştık. 

Anahtar kelimeler: Halk hekimliği, Ocak Kültürü, Kültürel kalıtım, Erdemli, Değişim, Dönüşüm, Sağaltıcı -
Tedavi. 

Abstract

The Turkish folk culture has brought all the rituals and practices of the past to the present through 
cultural inheritance

 The folk medicine, which constitutes an important place in this wide and unique culture, has had some treatment 
methods, practices and rituals by observing and trial - and - error methods against all these efforts. All these 
materials have turned into a rich, functional folk medicine in Turks. The quarries, which have an important place 
in these treatment methods, are also included in the beliefs and dimensions besides the chain of healers starting 
with Shamanism, Kamlik, Orumçuluk, Teacher in Turks. 
In this declaration, we have examined the quarries in which we have identified the existence of vital therapeutic 
agents in the region as cultural and economic factors and as vital therapeutic agents in the villages. the quarries 
in the county living changes and transformations in parallel to the developments in Turkey transmitter and 
practitioners with people and their functions, these ovens by introducing the treatment of diseases quarries in the 
region have tried to reveal the meaning and significance of the local people before. In this regard, we tried to 
determine the place, connection, importance and validity of these practices in Turkish folk medicine in Erdemli.
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 GİRİŞ

Orta Asya’dan günümüze halk 

hekimliği ve inançları Şamanizm merkezli 

gelişmiştir. İnsanoğlu hastalık karşısında 

çaresiz kaldığından ötürüılara, kötü huylu 

ruhlara ve doğaüstü varlıklara 

bağlamışlardır. Bu nedenle hastalıklarını 

tedavi etmek için tanrılarla ve ruhlarla 

iletişim kurmak için aracılar aramışlar,  bu 

sayede hastalıkları tedavi etmeyi 

amaçlamışlardır hastalıkların sebebini Tanr. 
Kamların işlevlerini bir sonraki aşamada, 

İslamiyet’in kabulüyle hocalar, pirler, 

orumçular en önemli sağaltıcı güç olarak da 

ocaklar sağlamıştır. Ocaklılar oluş şekilleri 

ve özellikleriyle şamanlarla benzerlik 

gösterirler. Türk kültür ekolojisi içinde 

sağaltım ocakları önemini halen korumakta, 

kendine özgü ritüellerini uygulamaktadır. 

Bunları özel kişiler yaşatmakta, 

aktarmaktadırlar. 

Ocak kelimesinin termilojik olarak 
farklı tanımları vardır. Bunlardan Değerli 

Türk Halk Bilimci, Pertev Naili Boratav’ın 

tanımı dikkate değerdir.

“  Ocak kelimesini, bildiğimiz anlamdan türeme üç 

anlamı daha vardır: birincisi “ocağı batsın” 

deyimiyle olduğu sayılan, ikincisi “ Hasan Dede 

ocağı”, Narlıdere ocağı deyimlerinden görüldüğü 

gibi Anadolu’daki alevi topluluklarının bölge bölge, 

bağlı bulundukları kutlu merkezler: Ocak, bu 

deyimlerde aynı zamanda, o yerlerde oturan tarikat 

ulularının soyu anlamına gelir. Genel olarak bu 

ocakların önderlik görevi babadan oğla geçer. 

Ocak kelimesinin üçüncü Anlamında ise, belirli bir 

veya birkaç hastalığa sağaltma gücünde olan bu 

işin yöntemlerini bilen, bunu uzmanlık edinmiş 

kimseyi gösterir. “ Sarılık ocağı”, “Fıtık ocağı” vb. 

gibi bu son halde ocak ve ocaklı deyimleri eş 

anlamda kullanılabilir. Ocaklıların hastalıkları 

sağaltma yöntemleri çoğu kez büyülük işlemlerdir 

ama bunların yanında belirli şeyleri yedirmek, 

içirmek vücudun ağrıyan yerine şu veya bu maddeyi 

sürmek, bağlamak gibi “ilaç” saydıkları gereçleri 

kullandıkları olur. Ocaklıların birçok işlemleri de 

ateşle ilgilidir. Bunlarda sağaltma gücü ile evin 

ateşi yakılan yeri olan “ocak’ın” ilişkisi 

belirlemektedir. Al basmasına karşı demirden 

yapılmış şeylerle bu arada ocaklının kılıcı 

kullanması kırk basmasına karşı çocuğu içine 

ocaktan alınmış küçük taşlar atılan su ile yıkama 

gibi tedbirleri bu bakıma bir anlam taşır. (Boratav, 

2016:129-131)”   

Milli folklor dergisinde (1990) Halk Hekimliğinde 

Ocaklar adlı makalesinde, Ayşe Duvarcı “Nasıl

ocaklı olunur ve ocaklı kişilerin vasıflarına” 

değinmiştir. 

“  Ocaklı olmak için bazı şartlar vardır. Bunlardan 

ilki kan bağıyla dışarıdan izinli ya da el verme 

usulü olarak adlandırılandır. Ocaklı olan 

kimselerin, temiz, tokgözlü, samimi dinine bağlı 

kimselerden seçilmesidir. Ocaklı olmak için kan 

bağının yanı sıra el verme –izinli denilen kan bağı 

olmayan kimselerin, ocaklı tarafından bazı 

işlemlerden geçirilmesidir. ”Ocaklı abdest alır, 

ihlâs ve Fatiha surelerini okur. Ocaklı kişi rızası 

Allah’tan elimi sana veriyorum, helal olsun. 

Bundan sonra Allah rızası için genç, ihtiyar, kadın, 

erkek, zengin, fakir hiç ayırmadan beni değil 

anamın –atamın eli olsun, benim okuduğum 

hastalığı, sende okuyasın dilemesi benden, şifası 

Allahtan deyip elini öptürür.” (Duvarcı,1990:36)” 

 .  Ocak kelimesinin fonetik evrimi Ot+a-k>oçak//

ocak şeklindedir. Bu kullanımlara türk 

dünyasındada özellikle moğallarda kullanıldığı 

görülmektedir. Otak> kelimesinin ev anlamından 

başka Tanrı ile ilgili tanrıdan gelen anlamına 

ulaşabiliriz. Bu açıdan bakacak olursak, ocak 

kelimesi Tanrı’dan, gelen şifa anlamıyla 

ilişkilendirilmiştir.Ocaklarıntedavi uygulamalarının 

temel izahında ateşin önemli bir yeri vardır. Ateş 

Tanrı tarafından insanoğluna öğretilmiş, gökten 

indirilmiş bir maddedir. Göçebe bir toplum olan

Yörüklerde 20. Yüzyılın sonlarına kadar göçer 

hayatta bile, evin ateşini külle kapatıp söndürmeden 

bir mantızla göçtükleri yere götürdükleri 
görülmektedir. Ocaklılar, Orta Asyada’ki 

şamanlarla, benzer bir ritüellerle ocaklı olurlar. 

Şaman seçilme de üç yolla gerçekleşmektedir. Soy 

ile geçen şamanlık görevi, baba hattı ve ana hattı ile 

aileden birisinin şaman olması ve kendi soyundan 

birisini şaman olarak seçmesi. Atası şaman

olmayan birinin ruhlar tarafından şaman görevine

seçilmesi. İnsanın kendisinin Şamanlık yolunu 

seçmesi ve şamanın sırlarını öğrenmek için uzun bir 

mesafe kat etmesi olarak sınıflandırabiliriz. Bu 

bağlamdan bakacak olursak Âşık edebiyatındaki 
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bade içme olayına benzer bir durumun şaman 
olmada da aynı özellikleri göstermesi 
görülmektedir. Ocakların tedavileri ise Alazlama, 
Irsava, Parpılama, Dini metot olmak üzere dört ana 
başlıkta sınıflandırmak gerekir.  

Alazlama: Hastanın, yarasını ateşle korkutma 
dağlamaya denir. Genellikle sıcak bir tavanın dış 
yüzü yara olan yere sürülür ve üstüne kırmızı bir tül 
örtülür. 

Irsava: Bu yöntemde, doğrudan doğruya hasta ile 
temas yoktur. Hastayı psişik bir yöntemle tedavi 
etme amacı vardır. İyileşmesi istenen hastanın 
yanında sağlıklı bir kimse yatırılır. Hastalığı bir 
başka nesneye geçirme bu yöntemde ki temel 
amaçtır. Bir hayvana veya bir eşyaya da olabilir. 

Dinsel yolla tedavi: “Bu tür sağaltmalar dinsel, 

araç ve madde kullanılarak yapılmaktadır. Hasta 

üç kez dua okunmuş ekmek yedirilir. Hasta yatır 

sandukasının çevresinde üç kez dolaştırılır. 

Hastaya dolunay sırasında okunmuş kapta su 

içirilir. Kısacası, dinsel yolla yapılan sağaltmalar 

sihirsel kaynaklıdır. Hastalar bu kaynaklara temas 

ederek iyileşmektedirler. (Acıpayamlı, 1989: 3)” 

Parpılama: Hastaların vücutlarını çizerek, delerek, 
dağlayarak, keserek ya da vücutlarına değnekle 
vurarak yapılan sağaltma türüne denir. Bir takım 
sihirsel sözcükler söylenirken hastanın dilinin altı 
kesilir. Hastanın ustura ile baş kısmının üzerine 
papatya çiçeği tozu serpilir. (Acıpayamlı, 1989:3) 

 

      Orta Asya’ da ki sağaltıcılarımız olan bilinen 
adıyla Şaman, Kam, Bahşı’nın Anadolu’ da İslami 
formlarla şekillenmesiyle ortaya çıkan ocaklar, 
kutsaliyet, sağaltıcılık, güvenilirlik gibi vasıfların 
yanı sıra izinli, el alma, el verme gibi yöntemleriyle 
özellikle de kadınların güdümünde olması, erkek 
ocakcıların da bulunması bize şaman ile ocak 
arasındaki benzerlikleri göstermektedir. 
Erdemlideki hastalıkların tedavisindeki ocaklarsa 
kırık-çıkık, yılancık, göbek düşmesi-kalkması, bel 
fıtığı, nazar, siğil, sarılık, termeğe, kengi, kıyıkçı 
ocağı olarak sınıflandırabiliriz. Bu çalışmada 
mülakat yöntemi ile Erdemli yöresindeki ocaklarla 
ilgili yörenin farklı mahallerindeki insanlarla 
görüşülmüştür. 

 

 

 

 

 

1-ERDEMLİ’DE OCAKLAR 

1.1.Kırık – Çıkık Ocağı (Sınıkçılık) 

“Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar 

darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. 

Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski 

de artar.” 

 Kırık çıkık işini Ana’dan öğrendim. 

Bana herkes sınıkçı Ayşe derler. 

Tüm Türkiye ‘den hastalarım 

vardır. Bu iş ince iştir. Anamın 

tükürüğünü yaladım, icazet aldım. 

Tahta, vikis, kuru kara üzüm, 

Zeytinyağı, pişmiş elma, yeşil 

sabun, yumurta akı tedavilerimde 

kullandığım malzemelerdir. Tıbbın 

20 günde geçiremediği çıkıkları ben 

bu yöntemlerle iki günde 

geçiririm.(K1) 

 

1.2. Yılancık Ocağı 

Yılancık hastalığı,  vücudun derisi veya muhat 

gışaları içinde iltihap hâsıl olmasıyla kendisini 

gösteren mikroplu hastalıklardan birisidir. 

Yılancığı yapan amil, mikroskop altında zincir 

şeklinde görülen, ufak yuvarlak bir mikroptur. Bu 

mikroplar deri veya muhat guşaları üzerindeki ufak 

bir yara veya sıyrıktan içeriye  girip iltihaplar 

yaparak  yılancık hastalığını ortaya çıkarırlar. 

Yılancık, vücudun birçok yerlerinde görülebilirse 

de en ziyade görüldüğü yer yüzdür. 

http://www.acilservis.pro/yilancik-hastaligi-

hakkinda-bilgi adresinden 27 Nisan 2018 

tarihinde alınmıştır.)”  

 

 
 

722

http://www.acilservis.pro/yilancik-hastaligi-hakkinda-bilgi
http://www.acilservis.pro/yilancik-hastaligi-hakkinda-bilgi


International Erdemli Symposium 2018 

 Batı’dan gelen gök yeliyle esen bir kan
yiyen virüsün yılancık hastalığını
yaptığına inanılır. Tedavisi için muska
yaptırılır. (K2)

 Hastanın sırt üstü yatırılır. Üstüne

namazlık konulur. Dua okunarak

başından aşağı doğru bıçakla ocaklı

bıçağı gezdirerek dua okur. Bu

esnada ocaklının aşırı şekilde

esnemesi dikkat çeker. (K3)

1.3.Göbek düşmesi – kaldırma Ocağı 

“Göbek düşmesi genellikle halk arasında 

ağır eşya kaldırma nedenine bağlanır. 

Göbek düşmesi ağır bir eşya kaldırdıktan 

sonra göbeğinizin yerinden kayarak vücutta 

başka bir noktaya yönelmesi nedeniyle 

oluşur.(http://www.saglikbilgileri.net/gobek-

dusmesi-nedir7 13 Nisan 2018)” 

 Belden tutup yükseğe doğru hasta

çekilir. Yüzün koyu başparmak ile

işaret parmağı hastanın göbeğinin

ortasına sıkıca bastırılır. Daha sonra

göbeğinin ortasına metalik para ve

sabun köpüğü sürülür. (K4)

 Kütük balı ile çam sakızı(yaş

olacak) ve süt karıştırılıp düşen

göbeğe sarılır. (K5)

 Hastayı yüzün koyu yatırıp beline

Elham okuyarak ayağımızı çevire

çevire basarız. (K6)

 Yumurta beyazı ve sabun göbeği

toplar. (K7)

 Helva ve un kavrulup sarılır. (K8)

 Mercimek, biberiye, badem yağı ve

arpa karıştırılıp göbeğin düştüğü

yere sarılır. (K9)

1.4.Bel Fıtığı Ocağı 

“İnsanların yüzde %80’i, yaşamları boyunca 

en az bir kez bel ağrısı çekerler. 

Omurgamızı sıkıştıran kemiklerin her birine 

omur adı verilir belde 5 adet omur bulunur. 

Omurlar kas ve bağlarla birbirine 

bağlanırlar. Omurganın içindeki boşlukta 

sinirler bulunur,  omurilik dediğimiz bu 

sinirler tüm vücudumuza buradan dağılır. 

Omur kasları ve bağlarında zayıflık yırtılma 

kemik ve kasarda iltihaplanma bel ağrısı 

yapar.  Omurlar arsındaki disk dediğimiz 

kısımlar vardır. Diskler omurgayı korur, 

diskin içindeki yumuşak kısım dışarı doğru 

taşarsa fıtık dediğimiz olay oluşur. Fıtık, 

sinirlere baskı yaparak ağrı 

yapar.(Sezgin,2017:185)” 

Zeytinyağı ve vikis fıtığın olduğu bölgeye sarılır ve 
o bölge sıcak tutulur. (K10)

 Çam püsesinin zifti kaynatılır bele

sarılır. (K11)

 Kürek kemiğinin arkasına kına

yakılır. Daha sonra davar derisiyle

hasta iyice terletilir. (K12)

 Teynel yağı ve zeytinyağı

karıştırılıp fıtık olan yer ovulur.

(K13)

 Löküs yağı ve balık yağı

karıştırılıp fıtığın olduğu bölge

yağlanır. (K14)

 Limon ağacında hasta baş aşağı

sallandırılır. (K15)

 Eşe Fatma otu ile zeytinyağı

karışımı fıtık olan yere 25 gün

boyunca sürülünce geçer. (K16)

 Yarım kilo zeytinyağı, 5 limonla

kaynatılıp bir kavanozda 20 gün

saklanır. 21. Gün bele fıtığın

olduğu yere sarılır hemen tedavi

eder. (K17)

1.5. Nazar Ocağı 
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“Yunanlılarda “matımsa” Arapların 

“elayn”= göz ya da “isabet-i ayn”= (göz 

değmesi),İranlıların “ bed nezer” =(kötü 

göz ), Hintlilerin “ sihir”dedikleri bu çarpıcı 

gücün türkiyedeki 

adları”nazar”,”göz”,”göz gelme”, “pis göz 

göt”, “kötü göz”, “kem göz”dür.( 

Örnek,2014:232).” 

 “Bakış anlamında Arapça nazar kelimesi, 

kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç ve 

bu nitelikleriyle, bir kişiye bir hayvana ya da 

bir nesneye bakmakla canlı üzerindeki 

hastalık sakatlık ölüm nesne üzerinde 

sakatlanma kırılma gibi olumsuz bir 

etkininin meydana gelmesine denir Türkçede 

herhangi bir zararlı olay böyle bir sebebe 

yüklendiği zaman nazar değdi deyimi 

kullanılır.(Boratav 2016:119).” 

 Nazar göz değmesidir. Hayvan

kemiği evin önündeki ağaca bir sıra

şeklinde bağlanarak dizilir. (K18)

 Nazar değdiren kişinin bastığı yere

basılmaz. (K19)

 Göz boncuğu takılır. (K20)

 Çam kökünün altından geçirilir.

Nazar değenin sırtından bir parça

ağacın yaprağına bağlanır. Ağacın

altında ağırlık konur. (K21)

 Anamız sırtına yükleyerek üç defa

delikli taşın etrafında bizi

dolandırırdı. Taşın yanındaki temiz

toprağı da ıslayıp içerirdi. (K22)

 Tavuk dışkısı evin önüne asılır. Nazar

değdiren bilinirse geçtiği yere gömülür.

(K23)

 Denizin görmediği yerde dikenli çaltı

ağacından çaltı boncuğu yapılıp, takılır.

(K24)

 Özellikle evin çocuklarına nazar

değmemesi için çocukların tırnakları

kesilir. Dağda bir yere asılır. (K25)

 Nazar vardır. Kur’an-ı kerimde yazar.

Felak, Nas süresi okununca değen kişi

rahatlar. Ayrıca muska yazdırılır.

(K26) (K6)

 Deve çaltı bağlanır. (K28)

 Yanımızda demir para taşımak nazarı

önler. (K29)

 Okunmuş su içirilir. (K30)

1.6. Siğil Ocağı 

 “Siğil tüm deri ve mukozalarda

ortaya çıkabilir. Görüldüğü bölge

ve klinik HPV tipine bağlı olarak

değişiklik gösterir. Klinik

görünüme ve yerleşim yerine göre

adlandırılır. En yaygın görülen tipi

“verrüka vulgaris”dir. Çoğu kişi

tarafından siğil olduğu rahatlıkla

anlaşılır. Sıklıkla ellerde, tırnak

etrafında, kollarda, bacaklarda

görülmekle birlikte; vücudun

herhangi bir bölgesine

yerleşebilirler”(www.memorial.co

m.tr.16 Nisan 2018).

 İncir sütü geçirir. (K31)

 Arpa okutulunca geçer. (K24)

 Bir fidanın başını kıvrayıp

kurutursan siğil de kurur.

(K25)

 Tavşanın beynini düzenli 

yenilirse siğili kurutur. (K31 

 Arpaya kırk defa ihlâs süresi

okunur, her okunan arpa

yumurtanın kabuğunun içine

atılıp toprağa gömülür.

Zamanla siğil geçer. (K26)
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  Süpürgeyle süpürülür. (K32 

  Sütleğen otunun sütü içilir, 

tereyağı, arı mumu ve iledin 

sakızı merhemi siğile de 

sarılırsa iyi gelir. (K6)  

 Yılan kabuğu ve karınca 

toprağı siğilin üstüne sürülür. 

(K33) 

 Ocakçısına ağırlık atarak 

okutturulur. (K34) 

  Dua okunduktan sonra soğan 

suyu sürülür. (K35) 

 Soğan okutulur. Soğanı siğilin 

üstüne sürüp toprağa gömerler. 

(K8) 

  Siğile metal para konulup 

üstüne soğan kesip sürülür. 

(K36) 

  Bir arpaya okunur. Daha sonra 

o arpa kişinin siğilinin üstüne 

sürülür. Sürüldükten sonra 

ağaca takılır. Arpa kurudukça 

siğilde geçer. (K37) 

 

 

1.7. Sarılık Ocağı 

 “Sarılık, bilirubin isimli pigmentin kanda 

yükselmesi sonucu gelişen bir belirtidir. 

Bilirubin miktarı belli seviyelerin üzerine 

çıktığında önce gözde daha sonra da ciltte 

sarımtrak değişiklikler olur.  Buna “sarılık” 

adı verilir. Cilt bazen sarımtrak bazen de 

daha yeşilimtrak bir renk 

alır.(www.sağlıkbilgi.net adresinden,16 

Nisan 2018 tarihinde alınmıştır.) 

 Belirli sarılık hanelerinde o 

hanenin yaşlı kişisi hatanın 

dilinin altından jiletle 

kanatıp hastanın anlına 

sürer ve bazı perhizler verir. 

(K38) 

 Sarılık hastalığına püselin 

dibi iyi gelir (K39) 

  Salatalık, sarılık 

hastalığına iyi gelir. (K40) 

  Deve sütü sarılık 

hastalığına iyi gelir.(K41) 

 Çırağın otu yenilirse 

sarılık geçer. (K42) 

 Şıra yenilmesi iyi gelir. 

(K43) 

  Sarılık olan hasta da 

hastanın dilinin altında ki 

siyah taneden şırıngayla 

kan alındığı zaman 

hastalık geçer. (K12) 

  Küncü dövüp bala 

batırılıp sabahları 

yenildiğinde sarılığa iyi 

gelir. (K44) 

 Cırt atan otu azıcık sarı 

olanın yüzüne sıkılır. 

(K45)  

 Kırlangıç yavrusu 

doğduğunda yuvasını 

bulup eline sarı kalem alıp 

ucunu yuvanın içinde 

gezdireceksin. Daha sonra 

o kalemin ucunu hiçbir 

yere değdirmeden sarılık 

olan yere süreceksin. 

Buradaki amaç kırlangıç 

çok asil bir hayvandır 

ailesine düşkündür. 

Hindistan’ da yavruları 

hastalandığında kullanmak 

için bir taş getirir. Bu taşa 
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o kalem değerse o taşta ki 

madde insanda ki sarılık 

hastalığını geçirir. (K17) 

  Sarılık olana sincap eti 

yedirilir. (K6) 

 Keçiboynuzu suyu içilir. 

(K33) 

  Soğan kaynatılır daha 

sonra hastanın boynun 

altına, alnına sürülür. 

Kaynatılan soğan toprağa 

gömülür. (K46) 

 Salatalık dilimlenip şeker 

atılır ve suyu içilir. (K47) 

  Sarılık olan kişi yere 

yatılır, karnının üstüne bir 

tahta konulur, tahtanın 

üstüne nacakla vurdum 

vurdum, kestim sarılığı 

kestim sarılığı denilerek 

vurulur. Hakketen sarılık 

bir süre sonra geçer. (K48) 

 

1.8. Termeğe Ocağı 

“Derma,(termeğe) vücudun herhangi bir 

yerinde oluşabilen, kendini kaşıntı ile 

gösteren cilt hastalığı adıdır” “Bu 

rahatsızlığın ayakların uzun süre ayakkabı 

içinde kapalı olarak kalması veya başka 

birinden bulaşması sonucu meydana geldiği 

bilinmektedir”;“İnsanın daha çok yüzünde 

olmakla birlikte vücudunun çeşitli yerlerinde 

de olabilen deride dökülme, kabarıklık, 

kızarıklık şeklinde ortaya çıkan ve zamanla 

büyüyen bir çeşit cilt hastalığıdır”.( 

Acar2017:54).” 

 Kara baruta limon sıkıp 

Termeğe olan yere sürülür. 

(K4) 

  İçinde kara kükürt olan su 

içilir.(K49) 

  Termeğe ocağında işin 

sırrı tükürüktedir. Bununla 

ilgili bir dua okunarak: 

 “Bismillah, elgan, telgan, 

tetegan, emrir, imrin, 

inrameal, mukribin” 

diyerek tükürdüm mü 

geçer. “Ben bu işi 

ebemden öğrendim, ebem 

bir tuza dua okuyarak 

tükürdü, ben de onu 

yaladım, ocaklı oldum.” 

(K50) 

  Dolma kalemin 

mürekkebi Termeğe olan 

yere sürülür. Buradaki şifa 

kalemin ucundaki 

maddenin içinde bulunan 

asittir. (K17) 

 Barutu ezip Termeğe olan 

yere süreriz. (K6) 

 Okunmuş pirinç yenir. 

(K51) 

 Sütün kaymağı Termeğe 

olan yere sürülür. (K33) 

1.9. Kengi Ocağı  

“Bu rahatsızlık “genelde cereyandan, 

üşütmeden ve nemden dolayı meydana gelen 

kalça, dirsek, diz ve parmak gibi eklem 

yerlerinde et şişmesi şeklinde olabilen 

ağrılardır” ya da “kengi, kalçadaki ağrıya 

verilen isimdir. Kengi hastası olan kişi, 

yürümekte zorluk çeker”(Acar, 2017:63)” 
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 Kengi olan kuru yere

oturtulur ve toprağa

bastırılır. (K52)

 Kengi olan yatırlıp

kalçasına bir değneğin

ucuyla çökülür. (K53)

 Eline bıçak alır ocaklı.

“Ben kengiyi gıymaya

geldim” diye söylene

söylene bıçakla kenginin

üstüne bastırır. (K54

1.10. Kıyıkçı Ocağı- 

 “Yeni doğan çocuk zayıf eriyip

gidip, iyileşmezse bu çocuğa kıyılık

oluk derlerdi.  Çocuk Kıyık

Ocağı’na götürülürdü. Burası

genelde dağ başında gibi bir yer

olurdu. Bunun bulunduğu yerde

delik taş olurdu.   Bebek bu taşın

içinde üç kere geçirilip çevresinde

dolandırılırdı. Bebek için dua

edilirdi. Hakketen bebek bir süre

sonra iyileşirdi.(K55)”

 Boz kulak otu, sığırkuyruğu otu,

deve yağı, pekmez, boz armut

karışımından çocuğa düzenli olarak

yedirildiğinde hemen iyileşir.

(K56)

 Tuza okunur ya da suya okunur.

Okunan tuz her gün yemeklere,

okunan su da çocuğa içirildiğinde

kıyıkçılığı geçer. Babam ocaklıydı

bilirim. (K57) (K58)

1.11. Pamukçuk Ocağı 

“Ağızda pamukçuk ağız içinde yaşayan 

zararlı mantarlar tarafından meydana gelir. 

Bu mantarlar tıp dilinde ‘candida albicans’ 

olarak isimlendirilir. Ağız içinde kendine 

yarar sağlamak amacıyla yerleşmiş bu 

mantarlar hemen hemen her vücutta yer alır. 

Ağız içinde rahatsız edici birçok şikâyete 

sebep olurlar. Diğer zararlı 

mikroorganizmaların çalışmasında ise 

olanak sağlarlar. Ancak kendileri bağışık 

sisteminin en küçük bir düşüklüğünde ağız 

içinde pamukçuk dediğimiz beyaz ve kabarık 

deri rahatsızlığıyla kendilerini gösterirler. 

Ağız içinde oluşan bu maya enfeksiyonu 

‘orofarengeal kandidiaz’ olarakta 

adlandırılmaktadır”(ttps://evdesifa.com/agiz

da-pamukcuk/13 Nisan 2018) 

 Karbonatla o bölge

silinir.(K22)

 Kaynı olan avrada 

götürülen kişi kadın 

saçıyla hastanın pamukçuk 

olan yerine, saç kılını 

sürdüğü zaman hastalık 

geçer. (K59) 

 Pamukçuk olana nar 

kabuğu çiğnetilir. (K60)

 Nal çeken otu çok 

faydalıdır. (K17)

 Bal, sumak ve karbonat

ile gargara yapılır. (K7)

 Karbonatlı su ile bol bol

yıkanılır. (K61)

 Tuzlu su ile pamukçuklu

bölge bol bol yıkanılır

(K62)

 Kayınını alan kadınlara

götürürlerdi, Bezi

tuzlayarak yarayı silerlerse

pamukçuk geçer.(K63)

(K64)
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  Sonuç    

 Şüphesiz, Orta Asya’da ki sağaltıcılarımızdan olan, 
kam, bahşı’nın Anadolu’da İslami formlarla 
dönüşmesiyle ortaya çıkan Ocaklar, kutsallık, 
sağaltıcılık, güvenilirlik gibi vasıfların yanı sıra 
izinli el alma el verme gibi yöntemleriyle genellikle 
kadınların güdümünde olması ve erkek ocakçıların 
da bulunması bize Şaman ile Ocaklar arasındaki 
benzerlikleri göstermektedir. Kültür üreten bir 
varlık olarak insan hastalıklarının tedavisinde 
deneyimleri sonucu birçok farklı sağaltım 
yöntemleri geliştirmiştir. Halk hekimliğinde önemli 
bir tedavi edici olan ocaklar halkın dünyevi ve 
sihirsel ihtiyaçlarını gidermek için başvurduğu bir 
sağaltıcı olmuştur. 

   Ocakların tedavi yöntemlerini ele aldığımızda, 
büyüsel bir forma büründükleri dikkat çekmektedir. 
Erdemli ve çevresinden en bariz örnekleri görülen 
ocaklar Anadolu’dan başlayarak, Türk dünyasında 
etkili bir tedavi edicidir. Türk kültür ekolojisi içinde 
sağaltım ocakları kendine özel rütüelleri ve 
uygulayıcı aktarımcı kişileriyle modern tıbbın 
yetmediği yerlerde ocaklar, alternatif Tedavi için 
başvurulan olarak varlığını devam ettirmektedir.  
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ÖZET 

Risk ve belirsizlikler nedeni ile oluşabilecek zararları karşılayan bir güvence sistemi 
olarak ifade edilebilen sigorta, tarımsal risklere karşı da güvence sağlamak amacıyla kullanılan 
modern bir risk yönetim aracıdır. Tarım sektörü birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için en 
önemli sektörlerden birisidir. Bununla birlikte bu sektörün ülkeler için hem ekonomik hem de 
sosyolojik birçok etkisi bulunmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de tarım 
politikaları Türkiye’nin doğal, sosyal ve temel ekonomik koşullarına göre şekillenmiş olup, 
tarım sigortası uygulamaları da bu politikalar çerçevesinde düzenlenmiştir.  

Çiftçilerin az bir masrafla güvenceye kavuşmaları amacıyla tarım sigorta 
uygulamalarında birçok devlet desteği de bulunmasına rağmen, Türkiye’deki sigortalılık 
durumu arzu edilen düzeylerin altında bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında da en önemli 
ekonomik faaliyetlerinden birisi tarım olan Mersin ili Erdemli ilçesinde tarım sigorta 
uygulamaları, sigortalılık durumu ve sigortadan kaçınma nedenleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Risk, Tarım Sigortası, Erdemli 

1. GİRİŞ 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ülkede şüphesiz tarım sektörü önde gelen 
ve en önemli sektörlerden birisidir. Gerek tarımsal verimliliğin arttırılması, modern tarımın 
yapılması gerekse hayvansal ve tarım ürünlerinin üretiminin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve 
sanayi ile entegre olması konuları hem sektör mensupları ve temsilcileri hem de araştırmacılar 
açısından üzerinde durulan önemli konulardandır. Özellikle 20. ve 21. yüz yılarda tarımsal 
üretim olanaklarının arttırmasına yönelik çalışmaların yanında sektörün karşı karşıya kaldığı 
riskler ve bu risklerin yönetimi de önemli konulardan birisi haline gelmiştir. Tarım sektörü 
birçok risk faktörüyle karşı karşıya kalmakta olup, bu risk faktörlerinin önemli kısmı doğal 
afetler gibi doğa kaynaklı risklerdir. Bunun yanında insanlardan, üretimden, süreçlerden, 
politikadan ve piyasadan kaynaklanan risk faktörlerini de diğer riskler olarak belirtmek 
mümkündür. Tarım sektöründe risklerin yönetilmesi, riskin paylaşımı ve risk transferi 
kapsamında devletlerin korumacı politikalarının yanında farklı birçok uygulama bulunurken 
bunlardan en yaygın ve en fazla kullanılan risk yönetim uygulaması tarım sigortası 
uygulamalarıdır. Genel olarak tarım sigortalarını tarımsal alanda risklere karşı teknik, sosyo-
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kültürel ve ekonomik önlemler alındıktan sonra meydana gelebilecek zararların minimize 
edilmesi veya ortadan kaldırılması için başvurulan bir güvence olarak belirtmek mümkündür.  

Türkiye’de tarım sigortaları Genel Sigortacılık kanunu çerçevesinde 1950’li yıllardan 
itibaren yapılırken 2005 yılında yürürlüğe giren Tarım Sigortaları Kanunu ile birlikte sektöre 
yönelik birçok düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde Bitkisel Ürün Sigortası, İlçe Bazlı 
Kuraklık Verim Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan 
Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Arıcılık 
(Arılı Kovan) Sigortası olmak üzere sekiz tarımsal sigorta ürünüyle tarım sigortası yapma 
imkanı bulunmaktadır.  

Türkiye’de Tarım Sigortası kanunu ile birlikte yoğun bir şekilde tarım sigortalarına teşvik 
edici ve özendirici çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, özellikle gelişmiş ülkelere kıyasla 
tarım sigortası yaptırma ve tarım sigortalarından yararlanma düzeyi istenilen seviyelere 
ulaşamamıştır. Bu çalışma kapsamında da en temel ekonomik faaliyeti tarım olan Mersin’in 
Erdemli ilçesinin tarım sigortasını kullanma ve tarım sigortasından yararlanma düzeyi ortaya 
konulmaya ve Erdemli açısından sektörde yaşanan sorunların kaynağının temel nedenlerinin ne 
olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.   

2. TARIM SİGORTALARI 

Ülke nüfusunun temel ihtiyaç maddelerini üreten tarım sektörü, sahip olduğu özellikler 
nedeniyle doğal, ekonomik ve politik risklerden oldukça etkilenen bir sektördür.  Tarım 
sektöründe verimliliği ve kaliteyi artırmak için alınan tüm önlemlere ve yapılan teknik 
uygulamalara rağmen, tarımsal ürünler doğal bazı risk faktörlerine maruz kalmaktadır. 
Meteorolojik karakterli sel, kuraklık, don, dolu, fırtına gibi çeşitli doğal riskler ile çeşitli bitki 
ve hayvan hastalıkları tarımsal üretimde dalgalanmalara neden olabilmektedir. Bitki ve 
hayvanların yaşamlarını etkileyen böylesi risk ve belirsizlikler bazen büyük boyutlarda hasarlar 
ortaya çıkarabilmektedir. Büyük tutarlardaki hasarlar sadece sektörü değil tüm ekonomiyi 
olumsuz etkilemektedir. Üretimde meydana gelebilecek miktar ve kalite kayıpları üretici 
gelirinde istikrarsızlığa, dolayısıyla ticari işlem hacminin ve makro düzeyde milli gelirin 
düşmesine neden olmaktadır. Sektörün genelinde risk yönetiminin etkin olarak yürütülmesi 
Türkiye’nin genel tarım politikasında hedeflenen tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir 
şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin 
artırılması, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım 
sektöründeki çalışanların, dolayısı ile ülke insanının refah düzeyini yükseltmesi gibi amaçlara 
yaklaşılmasını sağlayacaktır.  

Tarım sektöründe risk yönetimi öncelikli olarak koruma önlemleri alarak yapılmakta, 
teknik olarak bu önlemler yeterli olmadığında ise ekonomik ve mali risk yönetim araçları 
uygulanmaktadır (Engürülü ve Yaşar, 2015: 649). Tarımsal risklere karşı güvence sağlamak 
amacıyla modern bir risk yönetimi aracı olarak tarım sigortaları yapılmaktadır.  

Sigorta, tarımdaki risk ve belirsizlikler nedeni ile oluşabilecek zararları karşılayan bir 
güvence sistemidir. Sigorta aynı riske maruz kalan birey ya da kurumları bir araya getirerek 
kayıpların karşılanmasında dayanışma unsuru sağlayan önemli bir ekonomik yapıdır. 
Günümüzde sigortacılık endüstrisinin gerek bireyler gerekse işletmeler açısından büyük 
faydalar sağladığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Sigorta sektörü, üstlendiği işlevler sayesinde 
aynı zamanda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde finans 
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sistemi içerisinde sigorta sisteminin etkinliği, önemli bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul 
edilmektedir (Dalkılıç, 2015: 58).  

Dünyada tarımın ekonomi içindeki önemine bağlı olarak değişim göstermekle beraber, 
tarımın gelişmiş olduğu hemen her ülkede tarım sigortalarının da geliştiği gözlenmektedir. 
Gelişmiş ülkelerin yıllar önce başlamış oldukları tarımda risk yönetim teknikleri uygulamaları 
ve altyapı çalışmaları sonucu doğa olayları büyük ölçüde afet olmaktan çıkarılmıştır. Bu ülkeler 
kendi doğa, sosyal, temel ekonomik yapılarıyla tarım politikaları dikkate alınarak 
biçimlendirilmiş tarım sigortalarını kurmuşlardır. Böylece çiftçilerin az bir masrafla güvenceye 
kavuşmaları sağlanmıştır ( Yavuz, 2010). 

Türkiye’de Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde 1957 yılından itibaren bitkisel 
ürünler dolu riskine karsı sigortalanmaya başlanmıştır. 1960 yılından itibaren Hayvan Hayat 
Sigortaları yürürlüğe girmiştir. Tarım sigortaları için bağımsız bir yasal zemin 
oluşturulamaması, çiftçinin gelir düzeyi ve sigorta bilincindeki eksiklikler nedeni ile tarım 
sigortası özel şirketlerce kısıtlı düzeylerde gerçekleştirilebilmiştir (Engürülü ve Yaşar, 2015: 
649).  

1995 yılında Tarım Sigortaları Vakfı kurulmuştur. Bu vakıf, Tarım Sigortaları 
Kanunu’nun çıkartılmasına kadar olan süreçte bazı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, 
tarım sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketlerine destek vermiştir (Sümer ve 
Polat, 2016:236). Türkiye’de tarımsal sigortalar açısından yapılan en önemli yasal düzenleme 
14.06.2005 tarihinde 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun çıkartılması olmuştur. Söz 
konusu kanunun yürürlüğe girmesi sürecinde farklı ülkelerin tarım sigortaları ile ilgili 
uygulamaları incelenmiş ve Türkiye için en uygun yapıyı oluşturmak amaçlanmıştır. Dünyada 
ABD ile birlikte en gelişmiş tarım sigortaları sistemine sahip olan İspanya’daki yapı model 
alınarak yeni sistem oluşturulmuştur. Bu sistemle birlikte Türkiye’de tarım sigortası konusunda 
önemli gelişmeler sağlanmıştır.  

Tarım Sigortaları Kanunu kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta 
sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam 
oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir sigorta havuzu kurulmuştur 
(http://www.tarsim.gov.tr, 01.03.2018) . Bu havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, havuza katılan 
sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. 
tarafından yürütülmektedir. Havuz Yönetim Kurulu; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığı’ndan ikişer, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve 
Havuzu İşletici Şirketten birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşturulmuştur. Sistem, 
ilgili tarafların işbirliği ile yürütülmektedir.  
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Şekil1.  TARSİM’in Kurumsal Yapısı 
Kaynak: http://www.tarsim.gov.tr (01.03.2018). 
 
Havuz uygulaması ile, bir sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği kuraklık ve don 

gibi katastrofik risklerin teminat kapsamına alınabilmesi, reasürans katılımının teşvik edilerek 
reasürans kapasitesi ve kapsamının genişletilmesi, sigorta şirketlerinin bilgi, personel ve mali 
kaynaklarının ortak olarak daha verimli bir şekilde kullanılması, devletin prim ve hasar fazlası 
desteğinin etkin şekilde kullanılması, fiyatlarda haksız rekabetin önlenmesi sigortaya katılımın 
artırılması amaçlanmıştır (a.g.e., 01.03.2018).  Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini 
havuz adına ve havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapmakta ve prim ile 
riskin tamamını havuza devretmektedir.  

Devlet, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında  1 Haziran 2006 tarihinden bu yana yapılan 
sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek sağlamaktadır. 
Devlet desteği ile tarımsal üretimdeki yüksek riskin karşılığı olan yüksek prim nedeniyle sigorta 
kapsamına alınamayan doğal risklerin kâr amacı olmayan, teknik esaslara dayalı, sigorta 
prensipleri çerçevesinde, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çağdaş bir sistem ile sigorta 
kapsamına alınması amaçlanmıştır.  (Perçin, 2011:37).  

Devlet prim desteğinin miktarı her yıl için ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibariyle, 
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektir. 2018 yılı itibariyle bitkisel ürünlerini, seralarını, 
büyük ve küçükbaş hayvanlarını, kümes hayvanlarını, su ürünlerini ve aktif arılı kovanlarını 
sigortalayan üreticilerin, sigorta prim miktarlarının yarısı (% 50) devlet tarafından 
ödenmektedir. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde de primin 1/3’ü  (% 66,7) devlet tarafından 
ödenmektedir (http://www.tarim.gov.tr, 22.02.2018). 

Devlet destekli tarım sigortası teminatından faydalanmak için çiftçilerin Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne (ÇKS), Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanları için; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Kayıt Sistemlerine, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS), Su Ürünleri Kayıt 
Sistemi’ne (SKS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS)  kayıtlı olması veya güncellenmesi 
gereken ürünler için bu kaydını her sene güncellemesi gerekmektedir (a.g.e., 22.02.2018).  
Türkiye’de 2018 yılı itibariyle devlet destekli; 

-Bitkisel Ürün Sigortaları, 
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- Sera Sigortaları, 

- Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları, 

- Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları, 

- Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları, 

- Su Ürünleri Hayat Sigortaları, 

- Arılı Kovan Sigortaları, 

-İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları yapılmaktadır. Devlet destekli tarım sigortaları Genel 

Şartları’nda söz konusu sigortaların kapsamı aşağıdaki gibi açıklanmıştır (Devlet Destekli 

Tarım Sigortaları Genel Şartları):  

          Bitkisel Ürün Sigortaları: 

Tüm bitkisel ürünlerde dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su 
baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı ile dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme 
çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı 
olarak, don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı, dolu, dolu ağırlığı, fırtına, 
hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü 
sistemleri, destek sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar, 
yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar 
kaybı, yağmur riskinin, kirazda olgunlaşma döneminde neden olduğu miktar kaybı, dolu, 
fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, 
tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu 
miktar kaybı, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, 
salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı, teminat 
kapsamına  alınabilmektedir. 

Sera Sigortaları: 

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için 
risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, 
Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri teminat kapsamına 
alınabilmektedir. 

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan süt ve erkek besi 
sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu 
sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda; birçok hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya 
cerrahi müdahale, her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır 
otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya 
infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü, 
sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar sigortalanmaktadır. 

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: 

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler 
sigortalanmaktadır. Yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda birçok hayvan hastalıkları ve 
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gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan 
ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve 
güneş çarpması, yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kesimler 
sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar  sigortalanmaktadır. 

Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, bio güvenlik ve hijyen 
tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde 
yetiştirilen kümes hayvanları için birçok kanatlı hayvan hastalıkları, her türlü kaza ve 
zehirlenmeler, her türlü doğal afetler, yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf 
ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar sigorta 
kapsamına alınmaktadır. 

Su Ürünleri Hayat Sigortaları: 

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) 
kayıtlı bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde 
yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları sigortaya kabul edilir. Sigortaya kabul edilen su 
ürünleri tesislerindeki su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve 
zehirlenmeler, her türlü doğal afet, kazalar, predatörler, alg patlaması sebebiyle su ürünleri 
stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigortalanmaktadır. 

Ayrıca kafes ve ağlar her türlü doğal afet, kazalar, predatörler nedeniyle meydana gelen 
maddi zararlara teminat kapsamına alınabilmektedir. 

Arılı Kovan Sigortaları: 

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) 
kovanlar sigorta kapsamındadır. Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların fırtına, hortum, 
yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, vahşi hayvan saldırısı, kovanların 
nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi nedenler sonucu meydana gelen 
zararları karşılamaktadır. 

 İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları 

        Bu sigorta ile kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış 
ile dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki 
risklerin ürünlerde neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.  Çiftçi Kayıt 
Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
tritikale, ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde ilçe genelinde doğrudan 
neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilan ettiği ilçe bazında verim 
değerleri ve ilçe bazında verim değeri bulunmayan ilçeler için söz konusu ürüne ait il, bölge 
veya Türkiye ortalaması verim değerleri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine 
kadar teminat altına  alınmaktadır.  

3. ERDEMLİ’NİN TARIMSAL FAALİYETLERİ

Doğusu Mersin, batısı Silifke, kuzeyi Karaman ve Konya, güneyi Akdeniz ile çevrili olan
Erdemli ilçesinin yüzölçümü 2.078 km²’dir. Bu alanın % 62’si orman, % 17’si tarım alanı, % 
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21’i mera, taşlık ve kayalıktır (http://www.erdemli.gov.tr, 26.02.2018). İlçenin iklim 
koşullarına uygun olarak birçok tropikal ürünün yetişme potansiyeli bulunmakla birlikte ilçenin 
temel tarımsal ürünleri limon ve muzdur. Ayrıca ilçede seracılık faaliyetleri, kivi yetiştiriciliği 
ve özellikle yayla dönemlerinde domates, hıyar ve fasulye yetiştiriciliği de yaygın olarak 
yapılmaktadır. Belirtilen temel tarımsal ürünlerin yanında biber, kabak, buğday, arpa, nohut, 
şeftali, elma, kiraz, üzüm, zeytin, incir, armut, erik, kayısı, vişne, ayva, badem, dut ve egzotik 
meyveler olarak belirtilen ağaç kavunu, papaya ve ananas bölgede yetişen ve bölgeye ekonomik 
katkı sağlayan diğer tarımsal ürünler olarak sayılabilmektedir (a.g.e., 26.02.2018).   

Tablo 1. Türkiye, Mersin ve Erdemli'de Limon ve Muz Üretimi 

Üretilen Ürünler 
 (Ton) Yıllar Türkiye Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e Göre 
Erdemli'nin % 

Değeri 

Limon ve Misket 
Limonu 

2015 750.550 450.878 60,07% 242.869 32,36% 53,87% 
2016 850.600 587.392 69,06% 416.823 49,00% 70,96% 
2017 1.007.133 613.873 60,95% 401.214 39,84% 65,36% 

Muz, Plantain ve 
Benzerleri - Ton 

2015 270.500 195.381 72,23% 5.700 2,11% 2,92% 
2016 305.926 221.064 72,26% 7.500 2,45% 3,39% 
2017 369.009 253.728 68,76% 8.700 2,36% 3,43% 

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere Türkiye’de 2017 yılında limon üretimin %65’ten fazlası 
Mersin’de gerçekleşmiştir. Mersin’de üretilen limonun ise yaklaşık %65’ten fazlası Erdemli’de 
üretilmiştir. Yani Türkiye’de üretilen toplam limonun yaklaşık %40’ının üretimi Erdemli’de 
yapılmıştır. Şekil 1’de de görüldüğü üzere Mersin tarım il müdürlüğü tarafından hazırlanan 
tarım haritasında da limon Erdemli için en önemli tarım ürünü olarak gösterilmiştir. 

Şekil 2. Mersin Tarım Haritası 
Kaynak: https://mersin.tarim.gov.tr (12.03.2018) 

Erdemli, Mersin ilinde turfanda sebzelerin ve turunçgillerin en çok üretildiği ilçedir ve 
ilçenin en önemli ekonomik faaliyetinin tarımsal faaliyetler olduğunu söylemek mümkündür. 
Nitekim 2017 yılsonu itibariyle Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 28 adet Tarımsal 
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Kalkınma Kooperatifi, 22 adet Sulama Kooperatifi ve 1 adet sulama birliği bulunmaktadır 
(ETSO Faaliyet Raporu, 2017:8).  

Tablo 2. Tarım Alanlarının Kullanımı 

Tarım Alanlarının  
Kullanımı Yıllar Türkiye  Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Meyveler, İçecek  
Ve Baharat Bitkileri  
Alanı - Dekar 

2015 32.838.481 1.277.297 3,89% 134.184 0,41% 10,51% 
2016 33.292.166 1.290.306 3,88% 137.904 0,41% 10,69% 
2017 33.433.816 1.316.449 3,94% 134.267 0,40% 10,20% 

         

Nadas  
Alanı - Dekar 

2015 41.139.762 248.218 0,60% 55.328 0,13% 22,29% 
2016 40.499.984 264.686 0,65% 55.551 0,14% 20,99% 
2017 36.974.137 256.286 0,69% 45.440 0,12% 17,73% 

         

Sebze  
Alanı - Dekar 

2015 8.081.714 304.941 3,77% 60.089 0,74% 19,71% 
2016 8.041.419 315.608 3,92% 60.253 0,75% 19,09% 
2017 7.982.650 338.174 4,24% 63.890 0,80% 18,89% 

         

Süs Bitkileri  
Alanı - Dekar 

2015 45.972 475 1,03% 51 0,11% 10,66% 
2016 48.659 532 1,09% 51 0,10% 9,51% 
2017 49.935 527 1,06% 46 0,09% 8,72% 

         
Tahıllar Ve Diğer  
Bitkisel Ürünlerin  
Alanı - Dekar 

2015 157.230.212 1.963.125 1,25% 34.765 0,02% 1,77% 
2016 155.746.391 1.951.936 1,25% 34.144 0,02% 1,75% 
2017 155.317.343 1.784.948 1,15% 33.234 0,02% 1,86% 

         

TOPLAM 
2015 239.336.141 3.794.056 1,59% 284.417 0,12% 7,50% 
2016 237.628.619 3.823.068 1,61% 287.903 0,12% 7,53% 
2017 233.757.881 3.696.384 1,58% 276.877 0,12% 7,49% 

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.  

Erdemli’de 2017 yılı itibariyle toplam 276.877dekar tarım alanı bulunmakta olup, bu alan 
Türkiye’nin %0,12’sini, Mersin’in ise %7,49’unu teşkil etmektedir. Erdemli’deki toplam tarım 
alanlarının %48’den fazlası meyveler, içecek ve baharat bitkileri yetiştiriciliği için 
kullanılmakta olup, Erdemli’de en önemli tarımsal faaliyetler bu grupta bulunmaktadır. 
Türkiye’de toplam 33.433.816 dekar alan meyveler, içecek ve baharat bitkileri yetiştiriciliği 
için kullanılmakta olup, Mersin’de 1.316.449 dekar, Erdemli’de 134.267 dekar alan meyve, 
içecek ve baharat bitkileri üretimi için kullanılmaktadır. 2017 yılında Erdemli’deki tarım 
alanlarının diğer kullanımları ise sırasıyla %23,08’i sebze, %12’si tahıl, %0,02’si süs bitkileri 
yetiştiriciliği için kullanılmıştır. Ayrıca toplam tarım alanlarının %16,41’i de nadasa 
bırakılmıştır.  

Gerek Erdemli, gerekse Mersin ekonomisi için tarımsal faaliyetlerin önemli yer tuttuğu 
açıktır. Buna ilaveten özellikle limon, muz ve turfanda sebze üretimi açısından 
değerlendirildiğinde Erdemli’nin Türkiye’nin tarım faaliyetleri açısından da önemli bir yeri 
olduğunu söylemek mümkündür. Fakat tarımsal üretim faaliyetleri doğal afetlerden,   
insanlardan, üretimden, süreçlerden, politikadan ve piyasadan kaynaklanan risklerle karşı 
karşıya kalmakta, bu risklerin gerçekleşmesi ekonomik ve sosyal birçok sıkıntıyı beraberinde 
getirmektedir. Bu risklerin yönetilmesi gerek sektör gerekse ülke ekonomisi açısından oldukça 
önemlidir. Tarımsal risklerin yönetilmesinde birçok farklı uygulama bulunmakla birlikte, en 
fazla kullanılan uygulamalardan birisi tarım sigortalarıdır.  
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4. ERDEMLİ’DE TARIMSAL SİGORTALARIN KULLANIMI

Tarım sigortalarının başlıca amacını; gelir istikrarsızlığını azaltmak, tarım sektöründe
oluşabilecek olan doğal felaketler ve büyük kuraklıklar için, hem üreticinin hem de devletin 
bütçesinde oluşabilecek olan mali açığı azaltmak olarak belirtmek mümkündür (İsel,2010:12). 
Türkiye’de tarım sigortaları Genel Sigortacılık Kanunu çerçevesinde 1950’li yıllardan itibaren 
yapılırken 2005 yılında yürürlüğe giren Tarım Sigortaları Kanunu ile birlikte sektöre yönelik 
birçok düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde Bitkisel Ürün Sigortası, İlçe Bazlı Kuraklık 
Verim Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat 
Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Arıcılık (Arılı 
Kovan) Sigortası olmak üzere sekiz tarımsal sigorta ürünüyle tarım sigortası yapma imkanı 
bulunmaktadır.  

TARSİM’den elde edilen bilgiler neticesinde 2013-2017 yılları arasında olan son beş 
yılda Mersin’de düzenlenen Kümes Hayvanları Hayat Sigortası sayısı oldukça sınırlı iken bu 
süre zarfında Erdemli’de hiç Kümes Hayvanları Hayat Sigortası yapılmamıştır. Bununla 
birlikte 2013 yılından itibaren hem Mersin’de hem de Erdemli’de hiç su ürünleri sigortası 
yapılmadığı görülmektedir. Yeni bir ürün olan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına yönelik 
ne Mersin’de ne de Erdemli’de poliçe düzenlenmemiştir.  

Tablo 3. Bitkisel Ürün Sigortalarının Kullanımı 
Bitkisel Ürün Sigortası 

Türkiye Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Poliçe 
Sayısı 

2013 841.694 13.619 1,62% 589 0,07% 4,32% 
2014 1.029.586 17.886 1,74% 693 0,07% 3,87% 
2015 1.311.373 18.448 1,41% 770 0,06% 4,17% 
2016 1.366.550 21.024 1,54% 922 0,07% 4,39% 
2017 1.493.392 25.171 1,69% 1.045 0,07% 4,15% 

Toplam 
Prim 

2013 327.212.053 18.696.437 5,71% 864.576 0,26% 4,62% 
2014 456.725.441 26.278.265 5,75% 1.093.283 0,24% 4,16% 
2015 694.991.072 32.282.635 4,65% 1.387.599 0,20% 4,30% 
2016 974.001.780 41.870.148 4,30% 1.810.836 0,19% 4,32% 
2017 1.160.546.158 49.631.019 4,28% 1.863.137 0,16% 3,75% 

Toplam 
Sigorta 
Bedeli 

2013 7.566.681.641 255.263.051 3,37% 10.880.058 0,14% 4,26% 
2014 9.287.591.094 328.184.549 3,53% 12.525.202 0,13% 3,82% 
2015 12.568.120.564 362.707.445 2,89% 13.619.181 0,11% 3,75% 
2016 15.186.084.440 478.508.172 3,15% 19.634.464 0,13% 4,10% 
2017 18.654.875.618 743.187.686 3,98% 32.872.783 0,18% 4,42% 

Sigortalı 
Alan 

2013 14.302.885 150.628 1,05% 4.192 0,03% 2,78% 
2014 16.012.883 171.521 1,07% 4.827 0,03% 2,81% 
2015 19.270.670 175.526 0,91% 5.102 0,03% 2,91% 
2016 21.151.186 218.356 1,03% 5.651 0,03% 2,59% 
2017 23.281.168 249.956 1,07% 6.870 0,03% 2,75% 

Ödenen 
Tazminat 

2013 255.403.975 18.582.669 7,28% 405.538 0,16% 2,18% 
2014 398.823.656 23.828.659 5,97% 588.554 0,15% 2,47% 
2015 585.692.529 26.667.482 4,55% 1.001.934 0,17% 3,76% 
2016 665.536.255 36.700.836 5,51% 1.105.101 0,17% 3,01% 
2017 599.803.400 89.174.921 14,87% 1.389.363 0,23% 1,56% 
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Kaynak: TARSİM’den temin edilen verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 3’de de görüldüğü üzere Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında bitkisel ürün 
sigortası poliçe sayısı artış göstermiş olup, 2017 yılında toplam 1.493.392 adet poliçe 
düzenlenmiştir. Aynı periyotta Mersin’de ve Erdemli’de de düzenlenen poliçe sayısı artmıştır. 
Buna paralel olarak toplam prim ve toplam sigorta bedeli artmıştır. Sigortalı alan açısından 
değerlendirildiğinde ise 2017 yılında Mersin Türkiye’deki toplam tarım alanlarının %1,58’ini 
oluştururken sigortalı alan oranı %1,07’de kalmıştır. Aynı şekilde Erdemli Türkiye’deki tarım 
alanlarının %0,12’sine sahipken sigortalı alan oranı %0,03’te kalmıştır. Bu bağlamda hem 
Mersin’in hem de Erdemli’nin sigortalı alan açısından Bitkisel Ürün Sigortasında Türkiye 
ortalamasının altında kaldığını belirtmek mümkündür.  

Tablo 4. Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Kullanım Durumu 
Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası 

Branş Türkiye Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Poliçe 
Sayısı 

2014 6.824 141 2,07% 31 0,45% 21,99% 
2015 7.720 140 1,81% 20 0,26% 14,29% 
2016 9.998 251 2,51% 52 0,52% 20,72% 
2017 9.803 313 3,19% 63 0,64% 20,13% 

Toplam 
Prim 

2014 3.035.347 78.660 2,59% 20.907 0,69% 26,58% 
2015 3.554.995 79.989 2,25% 13.071 0,37% 16,34% 
2016 5.549.143 175.414 3,16% 40.436 0,73% 23,05% 
2017 5.345.055 220.301 4,12% 44.872 0,84% 20,37% 

Toplam 
Sigorta 
Bedeli 

2014 241.219.825 6.130.250 2,54% 1.598.275 0,66% 26,07% 
2015 282.566.485 6.165.200 2,18% 1.002.675 0,35% 16,26% 
2016 435.842.005 13.437.900 3,08% 3.129.525 0,72% 23,29% 
2017 428.381.275 17.142.825 4,00% 3.567.375 0,83% 20,81% 

Ödenen 
Tazminat 

2014 150.093 
2015 479.808 22.768 4,75% 
2016 579.746 
2017 1.008.517 91.267 9,05% 

Kaynak: TARSİM’den temin edilen verilerinden derlenmiştir. 

TÜİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de toplam 83.210 adet arıcılık yapan işletme 
bulunmakta olup, bu işletmelerin 395’i Erdemli’de faaliyet göstermektedir. 2017 yılında 
Erdemli’de 53.560 adet kovanla toplam 428,48 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Tablo 4’te 
görüldüğü üzere Türkiye’de 2017 yılında toplam 9.803 adet Arıcılık Sigortası poliçesi 
düzenlenmiş olup, düzenlenen poliçenin 313’ü Mersin’de düzenlenmiştir. Erdemli’de ise 
toplam 63 poliçe düzenlenmiştir. Arıcılık Sigortası kapsamında Mersin ilinde düzenlenen 
poliçenin, toplam primin ve toplam sigorta bedelinin %20’den fazlasını Erdemli 
oluşturmaktadır. Erdemli’de toplam 395 arıcılık yapan işletme bulunmasına rağmen sadece 63 
adet arıcılık poliçesi düzenlenmiş olup, işletmelerin sadece %16’lık kısmının Arıcılık Sigortası 
yaptırdığı görülmektedir.  
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Tablo 5. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Kullanım Durumu 
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası 

Türkiye Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Poliçe 
Sayısı 

2013 25.683 90 0,35% 7 0,03% 7,78% 
2014 23.320 72 0,31% 4 0,02% 5,56% 
2015 26.636 173 0,65% 3 0,01% 1,73% 
2016 35.777 250 0,70% 2 0,01% 0,80% 
2017 54.856 441 0,80% 11 0,02% 2,49% 

Toplam 
Prim 

2013 146.521.812 325.528 0,22% 100.268 0,07% 30,80% 
2014 160.443.601 385.698 0,24% 30.306 0,02% 7,86% 
2015 200.893.425 757.535 0,38% 160.079 0,08% 21,13% 
2016 239.537.841 1.220.298 0,51% 148.294 0,06% 12,15% 
2017 353.246.073 1.711.820 0,48% 34.175 0,01% 2,00% 

Toplam 
Sigorta 
Bedeli 

2013 1.746.983.995 4.857.150 0,28% 1.415.500 0,08% 29,14% 
2014 1.950.250.230 4.046.450 0,21% -223.950 -0,01% -5,53%
2015 2.474.850.643 8.530.000 0,34% 1.499.950 0,06% 17,58% 
2016 3.496.848.720 15.097.790 0,43% 1.352.700 0,04% 8,96% 
2017 5.441.028.015 22.253.628 0,41% -679.800 -0,01% -3,05%

Ödenen 
Tazminat 

2013 117.250.207 229.209 0,20% 23.611 0,02% 10,30% 
2014 87.395.032 155.472 0,18% 36.520 0,04% 23,49% 
2015 88.318.714 239.467 0,27% 0,00% 0,00% 
2016 117.618.287 439.089 0,37% 103.526 0,09% 23,58% 
2017 145.947.027 574.865 0,39% 160.708 0,11% 27,96% 

Kaynak: TARSİM’den temin edilen verilerinden derlenmiştir. 

Türkiye’de 2017 yılında manda ve sığır (Kültür, Melez ve Yerli) olmak üzere toplam 
16.105.025 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Mersin’de bulunan büyükbaş hayvan sayısı 
115.120 adet olup, Erdemli’de 8.550 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır (TÜİK, 
15.03.2018). Yani Türkiye’deki büyükbaş hayvan sayısının sadece  %0,05’i Erdemli’de 
bulunmaktadır.  Türkiye’deki büyükbaş hayvanın %0,05’i Erdemli’de bulunurken, Erdemli’de 
düzenlenen Büyükbaş Hayvan Sigortası ise Türkiye’de düzenlenen poliçelerin sadece 
%0,02’sini oluşturmuştur.  

Tablo 6. Küçükbaş Hayvan Hatay Sigortası Kullanım Durumu 
Küçükbaş Hayvan Hayat 

Türkiye Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Poliçe 
Sayısı 

2013 8.054 272 3,38% 32 0,40% 11,76% 
2014 9.815 280 2,85% 48 0,49% 17,14% 
2015 11.863 152 1,28% 15 0,13% 9,87% 
2016 12.026 219 1,82% 22 0,18% 10,05% 
2017 15.441 241 1,56% 27 0,17% 11,20% 

Toplam 
Prim 

2013 26.479.208 758.068 2,86% 95.508 0,36% 12,60% 
2014 30.396.807 665.627 2,19% 140.827 0,46% 21,16% 
2015 25.594.433 247.553 0,97% 31.996 0,13% 12,92% 
2016 27.591.687 396.611 1,44% 41.461 0,15% 10,45% 
2017 35.985.010 472.630 1,31% 50.054 0,14% 10,59% 
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Toplam 
Sigorta 
Bedeli 

2013 236.423.865 6.592.930 2,79% 865.730 0,37% 13,13% 
2014 327.908.415 7.129.300 2,17% 1.516.330 0,46% 21,27% 
2015 343.117.422 3.294.410 0,96% 411.940 0,12% 12,50% 
2016 564.161.880 7.579.615 1,34% 546.040 0,10% 7,20% 
2017 917.105.832 11.514.582 1,26% 679.525 0,07% 5,90% 

Ödenen 
Tazminat 

2013 2.821.895 26.216 0,93% 578 0,02% 2,20% 
2014 4.218.599 49.688 1,18% 449 0,01% 0,90% 
2015 5.508.163 42.391 0,77% 5.015 0,09% 11,83% 
2016 5.809.777 52.474 0,90% 16.531 0,28% 31,50% 
2017 8.862.939 77.163 0,87% 16.195 0,18% 20,99% 

Kaynak: TARSİM’den temin edilen verilerinden derlenmiştir. 

Türkiye’de 2017 yılında Keçi (Kıl, Tiftik) ve Koyun (Yerli, Merinos) olmak üzere toplam 
44.312.308 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Mersin’de bulunan küçükbaş hayvan sayısı 
1.321.761 adet ile Türkiye’deki küçükbaş hayvanların  %2,98’ini oluşturmaktadır. Erdemli’de 
ise toplam küçükbaş hayvan sayısı 218.768 adettir (TÜİK, 15.03.2018). Türkiye’deki küçükbaş 
hayvanların sadece %0,49’luk kısmı Erdemli ilçesinde yetişmektedir. Düzenlenen poliçeler 
açısından bakıldığında Tablo 6’da da görüldüğü üzere 2017 yılında Erdemli’de sadece 27 poliçe 
düzenlenmiş olup, bu rakam Türkiye toplamının %0,17’sini oluşturmaktadır. Türkiye’deki 
küçükbaş hayvanların %0,49’luk kısmı Erdemli’de bulunmasına rağmen düzenlenen poliçe 
açısından Türkiye’nin %0,17’sinin, toplam primin %0,14’ünün ve sigorta bedelinin 
%0,07’sinin Erdemli’den kaynaklı olması Erdemli ilçesinin Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 
kullanımı açısından Türkiye ortalamasının altında kaldığını göstermektedir.  

Tablo 7. Sera Sigortası Kullanım Durumu 
Sera Sigortası 

Türkiye Mersin 

Türkiye'ye 
Göre 

Mersin'in 
%'si 

Erdemli 

Türkiye'ye 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Mersin'e 
Göre 

Erdemli'nin 
% Değeri 

Poliçe 
Sayısı 

2013 16.252 3.312 20,38% 109 0,67% 3,29% 
2014 16.890 3.549 21,01% 98 0,58% 2,76% 
2015 17.557 3.747 21,34% 89 0,51% 2,38% 
2016 19.640 3.493 17,79% 179 0,91% 5,12% 
2017 24.139 4.859 20,13% 364 1,51% 7,49% 

Toplam 
Prim 

2013 23.383.478 3.345.759 14,31% 37.905 0,16% 1,13% 
2014 28.329.138 4.478.941 15,81% 63.472 0,22% 1,42% 
2015 36.341.155 6.276.143 17,27% 50.745 0,14% 0,81% 
2016 47.780.675 8.119.957 16,99% 158.413 0,33% 1,95% 
2017 65.784.135 13.836.300 21,03% 430.174 0,65% 3,11% 

Toplam 
Sigorta 
Bedeli 

2013 1.599.847.365 267.064.464 16,69% 6.802.847 0,43% 2,55% 
2014 1.961.150.453 334.837.736 17,07% 7.242.118 0,37% 2,16% 
2015 2.542.975.400 483.762.389 19,02% 8.413.706 0,33% 1,74% 
2016 3.210.687.752 583.710.244 18,18% 20.897.297 0,65% 3,58% 
2017 4.594.633.662 994.603.648 21,65% 49.532.193 1,08% 4,98% 

Ödenen 
Tazminat 

2013 10.173.845 416.234 4,09% 0,00% 0,00% 
2014 10.829.525 1.163.525 10,74% 0,00% 0,00% 
2015 10.676.340 779.883 7,30% 0,00% 0,00% 
2016 10.527.760 1.455.513 13,83% 43.340 0,41% 2,98% 
2017 35.370.641 7.989.350 22,59% 422.649 1,19% 5,29% 

Kaynak: TARSİM’den temin edilen verilerinden derlenmiştir. 
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Tablo 7 Türkiye, Mersin ve Erdemli’deki Sera Sigortalarının kullanım durumun 
göstermekte olup, 2017 yılında Türkiye’deki düzenlenen toplam Sera Sigortası poliçesi 
sayısının 24.139 adet olduğu görülmektedir. Mersin’de aynı yıl 4.859 adet, Erdemli’de ise 364 
adet Sera Sigortası poliçesi düzenlenerek son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılmıştır. Fakat 
yine de 2017 yılında Mersin’de düzenlenen poliçelerin sadece %7,49’luk, Türkiye’de 
düzenlenen poliçelerin ise %1,51’lik kısmının Erdemli’de düzenlendiği toplam prim ve sigorta 
bedelleri açısında ise bu oranların da altında kalındığı görülmektedir.  

5. TARIMSAL SİGORTALARIN KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR 
TARAMASI 

Tarım sigortaları, Türkiye’de tarım sektöründe kullanılan en yaygın risk yönetim 
uygulamalarından birisi olmasına rağmen, gerek düzenlenen poliçeler, gerekse üretilen prim 
açısından arzu edilen düzeylerde olduğunu belirtmek mümkün değildir. Tarım sigortaları 
açısından Mersin ili Erdemli ilçesinin de Türkiye gibi hatta bazı ürünler konusunda Türkiye 
ortalamasının da altında sigorta kullanımı olduğu görülmektedir. Türkiye’de tarım sigortalarına 
ilişkin birçok araştırma yapılmış olup, bu araştırmalarda çiftçilerin risk algıları, sigorta yaptırma 
eğilimleri ve sigorta yaptırmama nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalardan bazılarını 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

  Akçaöz vd. (2006)  Antalya İlinde Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası 
Uygulamalarına yönelik çalışmalarında, Antalya ilinde 143 çiftçiye anket yapılmış ve 
çalışmanın sonucunda işletmelerin %77,6’sında düzenli olarak tarımsal amaçlı sigorta 
yaptırılmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca gelir yetersizliği, primlerin yüksekliği ve zarar 
ödemelerindeki aksaklıklar işletmelerin sigorta yaptırmamasındaki temel nedenler olarak 
belirtilmiştir.  

Şahin vd. (2008) çalışmasında çiftçilerin tarımsal üretimde karşılaştıkları risk faktörleri 
ile bunlara karşı uyguladıkları risk stratejileri arasındaki ilişkiyi Yapısal Eşitlik Modeli ile 
incelemişlerdir. Bu amaçla 2006 yılında İzmir’de 162 çiftçiye anket uygulamışlardır. Çalışma 
sonucunda üreticilerin karşılaştıkları risk faktörleri ve bunlara karşılık uyguladıkları risk 
stratejileri arasındaki ilişki katsayısı 0.80 olarak belirlenmiştir. Tarımsal üretimi en çok 
etkileyen risk faktörünün, üretim tekniği olduğu, en etkili stratejik önlemin ise yeni üretim 
teknikleri kullanmak olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca üreticinin doğru politikalarla 
yönlendirilmesi durumunda tarımsal yeniliklere açık olduğu sonucuna varmışlardır. 

Ertan ve Gök (2012) çalışmalarında Eğirdir ilçesinde tarım sigortası uygulamasının 
bilinirlik düzeyini ve çiftçilerin tarım sigortası yaptırma kararı vermelerinde etkili olduğu 
düşünülen faktörlerin tarım sigortası yaptırmadaki etkilerini ve etki düzeylerini ortaya koymaya 
çalışmışlardır. Çalışmada tarım üreticilerinin %57’lik bir kesiminin tarım sigortası konusunda 
hiç bilgilendirilmediklerini belirtilmiştir. Bununla birlikte çiftçilerin yaşları ile tarım sigortası 
yaptırma oranları arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca çiftçilerin eğitim 
seviyelerinin de tarım sigortası yaptırmadaki etkisi önemli bulunmuştur. Araştırma 
kapsamındaki yerleşim yerlerine göre tarım sigortası yaptırma düzeyleri ilçe merkezinde % 49 
ile en yüksek seviyede olduğu, bunu % 31’le köylerin, % 12’yle de belde ve kasabaların takip 
ettiği belirmiştir. Araştırmacılar çalışmada tarım sigortalarındaki devlet desteği hususunda 
bilgilendirmenin artırılmasının tarım sigortası yaptırma oranını artıracağı sonucuna 
varmışlardır.  
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Sıray vd. (2015) çalışmalarında Ordu ve Trabzon illerinde 122’si tarım sigortası yaptıran, 
112’si tarım sigortası yaptırmayan olmak üzere toplam 234 fındık üreticisine 2011 yılı üretim 
sezonuna ilişkin anket uygulamışlardır.  Araştırma sonucunda üreticilerin tarım sigortası 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, henüz sigorta bilincinin üreticiler tarafından 
kavranamaması nedeniyle tarım sigortası gereksiz bir maliyet olarak görüldüğü tespit 
edilmiştir. Ayrıca arazilerin parçalı ve küçük olması, üreticilerdeki gelir sıkıntıları da tarım 
sigortası yaptırma oranını düşüren diğer nedenler olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte tarım 
sigortasında devlet desteğinin olumlu etkisinin olduğu ve devam etmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır. İlgili araştırma alanında üreticilerin en çok maruz kaldığı risklerin doğal afet riski 
olduğu ve doğal afet risklerinden sırasıyla don, fırtına ve kuraklığın temel riskler olduğu tespit 
edilmiştir.  

Çarkacı vd.(2016) çalışmalarında sigorta yaptıran 62 ve sigorta yaptırmayan 62 olmak 
üzere toplam 124 üreticiye anket uygulamıştır. Çalışmada sigorta yaptırmayan üreticilerin 
sigorta yaptırmama nedenlerini gereksiz bir maliyet unsuru olarak görme % 38,71, gelir 
yetersizliği ve primlerin yüksek oluşu % 19,35 arazilerin hisseli oluşu (tapu sorunu) % 11,29, 
hasar bedelinin ödeneceğine dair inancın olmayışı % 9,68, arazi azlığı % 9,68, dini inanç örf ve 
adetlerle örtüşmemesi % 4,84 olarak belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada genel olarak hisseli 
arazileri işleyenler ve bulundukları alanlarda önemli bir doğal riskle karşı karşıya olmayanların 
sigorta yaptırma konusunda kararsızlık yaşayanların önemli bir kısmını oluşturduğu 
belirtilmiştir.  

Terin, M. vd. (2016) çalışmalarında 2005 yılında çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları 
Kanunu kapsamında Van ili ve ilçelerinde 2007-2015 Ağustos döneminde gerçekleştirilen 
tarım sigortası uygulama sonuçlarını ortaya koymuşlardır. Bu kapsamda devlet destekli tarım 
sigortası uygulamalarının Van ili ve ilçelerinde yavaş ta olsa giderek yaygınlaşmaya başladığı 
ve özellikle küçükbaş hayvan hayat sigortası ve arıcılık sigortası açısından ilin önemli bir 
potansiyele sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

Aydın vd. (2016) çalışmalarında  Edirne ilinde sigorta yaptıran 80, sigorta yaptırmayan 
92, Kırklareli ilinde sigorta yaptıran 68, sigorta yaptırmayan 77 üretici olmak üzere toplam 317 
üreticiden elde edilen verilerle  üreticilerin tarım sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla Logit regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada üreticilerin eğitim 
düzeylerinin, tarımsal deneyimlerinin, toplam yıllık gelir ve toplam tarımsal gelirlerinin, arazi 
miktarlarının ve tarımsal örgütlere üyelik durumlarının tarım sigortası yaptırma durumu 
üzerinde pozitif yönde, tarım dışı faaliyetle uğraşma durumlarının ise negatif yönde etkisi 
olduğu belirlenmiştir. 

Kızıloğlu (2017) çalışmasında Konya ili Akşehir ilçesindeki üreticilerin tarım sigortası 
yaptırması ve tarım sigortası yaptırmasını etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi amacıyla 90 
üretici ile görüşülmüştür. Çalışmada üreticilerin ortalama arazi büyüklüğünün 117,47 dekar 
olduğu ve 43,26 dekarla en fazla buğday yetiştirildiği tespit edilmiştir. Üreticilerin 
%58,89’unun sigorta yaptırdığı ve en fazla sigorta yaptırılan ürünlerin sırasıyla buğday, kiraz 
ve erik olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Tarım sigortasını yaptırmada etkili olan faktörler 
binary logit analizi ile test edilmiş ve üreticilerin sigorta yaptırmadaki olası etkilerin; 
üreticilerin ilkokul mezunu olma durumu, sahip oldukları arazi büyüklüğü, yıllık toplam 
gelirleri ve sürekli afet riski olduğu belirlenmiştir. 
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SONUÇ  

Erdemli ilçesinin en önemli ekonomik faaliyetleri içinde belirtilen tarım faaliyetler, tüm 
dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi birçok risk faktöründen etkilenmektedir. Riskler dönemsel, 
geçici, sürekli, doğadan kaynaklı, tekniklerden, politikalardan ve süreçlerden kaynaklı 
olabileceği gibi oluşması durumunda sosyal ve ekonomik olarak birçok kaybı ve sıkıntıyı 
beraberinde getirmektedir. Çalışma kapsamında bu risklerin yönetilmesi için Erdemli 
ilçesindeki tarım sigortalarının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında 2013-2017 yılları arasında Türkiye, Mersin ve Erdemli’nin tarım 
sigortaları durumu ele alınmış olup, ilçenin tarımsal yapısına bağlı olarak Erdemli’de en önemli 
tarımsal sigorta ürünün Bitkisel Ürün Sigortası olduğunu söylemek mümkündür. Bununla 
birlikte ilçede Kümes Hayvanları Sigortası ve Su Ürünleri Sigortasının son beş yılda hiç talep 
görmeyen sigorta ürünleri olduğu tespit edilmiştir. Yeni bir ürün olan İlçe Bazlı Kuraklık Verim 
Sigortasına yönelik ise 2017 yılsonu itibariyle bir talep oluşmamıştır.   

Bitkisel Ürün Sigortası yıllar itibariyle düzenlenen poliçe ve sigortalı alan açısından 
istikrarlı bir artış göstermesine rağmen, 2017 yılında Erdemli Türkiye’deki tarım alanlarının 
%0,12’sine sahipken sigortalı alan oranı %0,03’te kalmıştır. Bu bağlamda Erdemli’nin sigortalı 
alan açısından Bitkisel Ürün Sigortasında Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Benzer 
durumda Erdemli’de talep gören Arıcılık Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, 
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Sera Sigortası için de görülmektedir.  

Erdemli’de tarımsal ürün üreticilerinin tarım sigortası yaptırmama nedenleri Türkiye 
genelindeki çiftçilerin sigorta yaptırmama nedenlerine paralel olmakla birlikte Erdemli’ye özgü 
bazı unsurların da sigorta yapılmamasında etkili olduğu görülmektedir. Tarım sigortalarına 
başvurmama nedenlerini; tarım sigortası konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, sigorta 
primlerinin gereksiz bir masraf olarak düşünülmesi, gelir yetersizliği ve düzensizliği, 
fiyatlardaki dalgalanmalar, sigortanın yeterli teminatları içermemesi, zarar bedelinin 
ödeneceğine inanılmaması vb. olarak saymak mümkündür. Bunlara ilave ekilen arazilerin 
parçalı bir yapıya sahip olması (küçük alanlar halinde), özellikle sera sigortalarında seraların 
önemli bir kısmının teknik şartnameye uygun olmayan derme çatma olarak tabir edilen şekilde 
kurulmuş olması da Erdemli özelinde sigorta yaptırmadan kaçınma nedenleri olarak 
belirtilmektedir.  
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Mersin/TURKEY 
TARİHTE ERDEMLİ VE ÇEVRESİNDEKİ YÖRÜK ÇADIRLARIN SOSYAL 

HAYAT İÇİNDEKİ YERİ 
 

                                                               Sinan DOĞAN1 
                                                                                                                   
 
                                                                      ÖZET 
         
         Eski Türk toplumunun içinde bulunduğu coğrafi ve ekonomik koşullar, yaşamlarının her alanında olduğu 
gibi barınma konusunda da etkili olmuştur. Konar‐göçer hayatın gereği olarak sabit barınakların aksine kolay 
taşınan ve sökülüp kurulması bir o kadar pratik olan çadırlar tercih edilmiştir. Çin kaynaklarına göre  Hunlar ve 
Göktürklerin keçe çadırlı arabalarından söz edilmektedir. Uygurlar da aynı geleneği sürdürmüştür. Türklerde var 
olan ve “…yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış…” 
cümleleri ile tarihe kazınan gök kubbe ile örtülü dünya anlayışı, çadıra olan bakış açısına da yansımıştır. Bu 
noktada gök kubbe altında devlet düzeni, çadır kubbesi altında ise aile düzeni yer almış; gök kubbe devletin, 
çadır ise ailenin birer örtüsü olarak düşünülmüştür. Çadırlar, Türk tarihi içinde önemli bir kültürel kimlik öğesi 
olarak yer almışlardır. Gündelik yaşamda, savaşta, gelenek ve törenlerde renk ve çeşitleri ile farklı anlamlar 
içeren birer sembol olarak varlık göstermişlerdir. Türkler barınak ihtiyacına cevaben oluşturdukları çadırlar 
dışında düğün, sünnet gibi eğlenceler ya da cenaze törenleri için de özel çadırlar kurmuşlardır. Yurt tipi çadır, 
Türk toplum hayatında oldukça uzun süre etkili olmuştur. O kadar ki yerleşik düzene geçildikten sonra dahi çadır 
geleneğinden tam olarak terk edilmemiştir. Çadır geleneği, mezar yapılarına önemli derecede nüfuz etmiş ve 
kümbet mimarisine büyük katkı sağlamıştır. Çadır dini, sosyal ve sanatsal alanlardaki etkinliği ile konar‐göçer 
yaşam kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuş; toplumun bakış açısını yansıtan ve karakterini ortaya koymaya 
katkı sağlayan önemli bir figür halini almıştır. Erdemli ve çevresinde konargöçer Türklerin kullandıkları 
çadırların içsel ve dışsal özellikler taşımış, kendisinde manevi semboller barındırmıştır. Bu makalemizde, 
Erdemli ve çevresinde konargöçer Türklerin kullandıkları maddi kültür değerlerinden biri olan çadırların sosyal 
hayat içindeki yeri incelenecektir. 
Anahtar kelimeler: Erdem ve Çevresi, Çadır, Yörükler, Sosyal hayat 
 
 

 
HISTORY ERDEMLİ AND ENVIRONMEN  YÖRÜK TITLES PLACE IN SOCIAL 

LIFE 

                                                                  SUMMARY 

        Geographical and economic conditions in the old Turkish society, as in all areas of your life It also has an 
effect on the marriage. Unlike fixed shelters, Konar-tents which are easy to transport and to dismantle and install 
are preferred. According to Chinese sources  It is mentioned in the felt tent cars of the Huns and the Göktürks. 
Uighurs also pursued the same tradition. Reflected in the point of view of the tent as it is in the Turks, "... the 
blue sky above, the sky above is created, the humankind is created between the two ..." At this point, the state 
structure under the sky dome and the family structure under the tent dome; the sky is the dome of the state, and 
the tent is thought to be the cover of the family. Tents have been an important cultural identity item in Turkish 
history. In everyday life, in war, in traditions and ceremonies, they have existed as symbols with different 
meanings with their color and variety. In addition to the tents they have built in response to the need for shelter, 
the Turks set up special tents for entertaining weddings, circumcisions, or funerals. The domestic tent has been 
effective in Turkish society for a long time. So much so that the tent has not been completely abandoned from 
the tradition even after the installation has been completed. The tradition of the tent has penetrated tomb 
structures considerably and has contributed greatly to the architecture of the kümbet. The tent has become an 
integral part of the cultural and immigrant life culture with its activity in religious, social and artistic areas; has 
                                                           
1 Uzman,   s.sinan1339@hotmail.com 
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become an important figure that reflects society's point of view and contributes to revealing its character. Virtue 
and its surroundings  The tents used by the Turks had internal and external characteristics, it has embraced 
spiritual symbols. In this article, we will examine the place of tents in social life, one of the material cultural 
values used by the Turks in the vicinity of Erdemli. 
Key Words:Erdemli, Tent, Social life, Yörükler 

GİRİŞ 

         İnsanoğlunun ilk mimari eseri, çadır olarak bilinir. Türkler barınma ihtiyacını, içinde 

bulunduğu koşullara uygun bir çözüm üretmiştir. Türkler barınak ihtiyacına cevaben 

oluşturdukları çadırların dışında, düğün, sünnet gibi eğlenceler ya da cenaze törenleri için de 

özel çadırlar üretmişlerdir. Çadır kelimesinin etimolojisi ile ilgili farklı görüşler söz 

konusudur. Çadır kelimesi Türkçe’ye “örtü” anlamındaki Farsça “çatur” kelimesinden 

geçmiştir. Diğer görüş ise kelimenin aslının “şemsiye, gölgelik” anlamındaki Sanskritçe 

“çhattra” olduğu yönündedir.2 Yapı ve anlam bakımından Türkçe “çat” kökünden türediğine 

dair bir varsayımın da bulunduğunu belirtmek gerekir.3 Türk dilinin en kıymetli yadigarı olan 

Divanü Lûgat‐it Türk’te “çaçır/çatır” kelimelerinin yanı sıra “alaçu” ve “otağ” da çadır 

anlamında verilmiştir.“Keregü” için çadırın yanı sıra kışlık ev manasının belirtilmesi yazlık 

ve kışlık çadırların ayrı özellikler taşıdığına işaret etmektedir.4 “çatır” ve “yurt” kelimelerinin 

çadır anlamına geldiği görülmektedir.5 Dede Korkut’ta sıradan çadır için “çadır”, “çetir, 

“şâmî” ve “otağ” kelimeleri kullanılırken “ban” çok süslü, altın başlı büyük çadır,“bargah” 

otağ anlamındadır. “Gerdek” zifaf çadırı olarak kullanılmıştır. “Günlük” ise şemsiyeli çadır 

anlamındadır.6 Türkistan’da yaşayan Türk kavimleri arasında en çok kullanılan çadır tipi 

“yurt” adı verilen çadırlardır. “Topak ev” veya “kiyiz üy” de denilen bu çadırlar en eski 

dönemlerde “keregü” 7 olarak adlandırılmıştır. 

        Çadır anlamına gelen birçok farklı adın mevcut olması, çadır türlerinin çeşitliliği ya da 

geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk topluluklarının her birinin farklı dilsel özelliklere 

sahip olmasıyla alakalıdır. Çadır adlarında görülen çeşitlilik biçimsel özelliklere de yansımış 

durumdadır. 

2 Nebi Bozkurt,“Çadır”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993.s. 158 
3 Hasan,Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara,1999,s.75;Taciser  Onuk, Osmanlı

Çadır Sanatı (XVII‐XIX. Yüzyıl), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005,s.13 
4 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat‐it‐Türk(çev. Basim Atalay), C. I‐II‐III, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Birleştirilmiş Birinci Baskı, Ankara 2013,s.406,447 
5 K.Grönbech,  Kuman Lehçesi Sözlüğü,(çev. Kemal Aytaç), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992. 48,235 
6  Muharrem Ergin , Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları(46. Baskı), İstanbul 2011,s. 21‐23, 61; Onuk, 
2005;13-14). H.Çalışkan. 17. Ve 18. Yüzyıl Osmanlı Çadırları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz 
Eylül Üniversitesi, İzmir.2013, s.3 
7 DLT, I: 447 
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1.İlk Türk-İslam Devletleri’nde Çadır 

         Çadır, özellikle bozkır bölgelerinde bulunan, hayvancılıkla geçinen ve “yaylak” ile 

“kışlak” arasında belirli yerlerde ibadet ve törenlerini yapan yarı yerleşik Türk toplulukları ve 

diğer bozkır topluluklarından günümüze kadar kullanılagelmiş, sükûnet yeridir.8. 

      Tarih boyunca Türk ordularının hareketli savaş taktiği uygulaması nedeniyle Hükümdar 

ve askeri birliklerin meskenlerinin hızla yer değiştirebilme özelliğine sahip olması 

gerekiyordu. Hun Devleti’nde şehirler büyük savaşlar nedeniyle “Çadırlı Ordugâh” 

şeklindeydi. Ordugâhta hükümdar ile maiyeti, aileleri, saray memurları, büyük bürokratlar ile 

muhafız birliği bulunuyordu. Bütün İç Asya ve Orta Asya’yı siyasi bir birlik haline getiren 

Hunların (M.Ö.220.M.S.216) sanatında Türk mimarisinin ilk gelişmiş örneklerini oluşturan 

kurganlar ve çadırlar görülür.9         

      Çin kaynaklarında Hunlar ve Göktürklerin keçe çadırlı arabalarından söz edilmektedir. 

Uygurlar da aynı geleneği sürdürmüştür.10 Herhangi bir konar‐göçerin çadırı, Çinli bir şairin 

dizelerine şu şekilde yansımıştır: “…alınıp binlerce koyunun yünü hazırlandı iki yüz altın 

yüzüğü…bu çadır ki bozulmaz boradan kırılmaz ipi yağmurdan kardan…soğumaz tan 

atıncaya kadar çadır, ocak yanı deliksiz uykuya hazır.11 Çadırlar içinde en dikkat çekicileri en 

eski çağlardan beri hiç kuşkusuz hükümdar çadırları olmuştur. Nitekim elçi kabulünün de 

yapıldığı bu çadırlar diğerlerine nispeten çok daha özenli bir şekilde hazırlanmıştır ve başlı 

başına bir ihtişamın eseridir. Zemarkhos önderliğindeki Bizans elçilik heyetinin 568 yılında 

İstemi Han’ı ziyaret ettiğinde, Köktürk çadırında ağırlanmıştır. Bizans elçilik  heyeti, Köktürk 

çadırlarının ipek kumaştan hazırlandığı, kırmızı renk boyalarla süslendiği, hükümdar tahtı 

başta olmak üzere içindeki tüm malzemelerin altından oluştuğu söylemektedir.12 

        Barınak olarak, kurulup sökülmesinin yanı sıra taşınması da bir o kadar kolay olan ve 

bireylerin hareket yetisini sınırlandırmayan çadır tipi evler öncelikli tercih olmuştur.’’ Türk 

çadırı sahip olduğu bu işlevsel özelliklerle sadece Türk devletlerinin hayatlarını 

                                                           
8 Çürük, Çiçekçiler,1983:13 
9 Çoruhlu, 207:117 
10 Bahattin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, C. I, Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985,s. 401; 
Yaşar  Yaşar Çoruhlu  Türk Sanatının ABC’si, Simavi Yayınları, İstanbul 1993.,s.28: Çin tarihine ait belgelerde 
Göktürklerin arabalı otağlar kullandıkları belirtilmektedir. Göktürkler olası bir Çin saldırısına karşı sürekli savaş 
ve seferberlik halindeydiler(Çürük- Çiçekçiler , 1983: 15). 
11 L.N.Gumilev,Eski Türkler, (çev. Ahsen Batur), Selenge Yayınları,(6. Baskı),İstanbul,2007.s.98‐99). 
12 L. Ligeti,Bilinmeyen İç Asya, C. , (çev. Sadrettin Karatay), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1970.,s.78‐79; 
Ögel,1984;51‐53; Gumilev, 2007: 78‐79 
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kolaylaştırmakla kalmamış onların yerleşik komşularının da oldukça dikkatini çekmiştir. VII. 

Yüzyıl’da Orta Asya’da bir Türk çadırı modası başlatmıştır.13 

       Arabalar üzerine yerleştirilen çadırlar İslam öncesi dönemde Türkistan coğrafyasında 

yaşayan Türk devletlerinin yanı sıra yüzyıllar sonra Doğu Avrupa sahasında da görülmüştür. 

Nitekim XIII. yüzyıl ortalarında Deşt‐i Kıpçak coğrafyasından geçen Plano Carpini, çadırların 

hayvan sırtında ya da arabalar üzerinde taşındığına bizzat tanıklık etmiştir.14 Aynı coğrafyayı 

XIV. Yüzyıl’da ziyaret eden İbn Battuta, at, öküz veya deve tarafından çekilen arabalı 

çadırlardan bahsetmiştir.15 

       Türkler, keçeden mamul kubbeli çadırlarda (genellikle tekerlekli arabaların üstüne 

kurulan) yaşarlardır. Bu evlerin ve aksamına ait isimler Türkçedir. Araplar bu çadırlara 

Kenture yani Türk çadırı diyorlardı.”16 Kırkızlar, keçeleri birleştirerek reisleri için çok büyük 

çadırlar yani otağlar kurarlardı. Kabile reislerinin çadırı etrafına halka ait çadırlar 

kurulurdu.17 Menkıbelere göre ilk çadırı yapan Türk Han’dır. 

        Orta Asya geleneklerini devam ettiren Osmanlılar, çadır kültürünü de en iyi şekilde 

sürdürmüşler ve çadırı bir göçebe kültürü olmaktan çıkarıp imparatorluk seviyesinde 

geliştirmişlerdir.18 Uygur hakanının altın sırmalı çadırının 900 kişiyi alabilecek büyüklükte 

olduğu, Hazar Hakanı’nın tekerlekler üstünde taşınan atlas otağının tepesinde altın bir nar 

bulunduğu ve Timurlulardan Gazan Han’ın en mahir ustalara altın bir çadır yaptırdığı gibi 

bilgiler yer almaktadır. Hükümdar otağlarının en ünlüsü ise Osmanlıların ‘otağ-ı 

hümayunudur’19 

         Türk göçerleri Anadolu’ya gelince, değişen coğrafi şartlardan dolayı koyunculuğun 

yerini, davarcılık almıştır.(keçi besleme).Çadırların yapıları ve şekilleri de bu değişime göre 

şekillendi. Keçe çadırlar terk edilerek yerini kıl çadırları almıştır. 

 

2.Çadırların Kültürel Özellikleri 

       Türkler, yazın yaylalara göç ettikleri gibi kışın da oturmak için sabit evler kurmuşlardır. 

Çadır hayatı, iklim şartlarına göre şekillendiği gibi çadırın içerisi de halkın ruh yapısına göre 

                                                           
13 Gumilev, 2007: 224). 
14 Plano Carpini, , Moğolistan Seyahatnamesi(1245‐1247), (çev. Ergin Ayan), Gece Kitaplığı, Ankara 
2014.s.41,42 
15 Capini,2000: 31,32 
16 Zeki Velidi Togan “Umumi Türk Tarihine Giriş-I” İstanbul.l947,s.34 
17 Bahaddin Ögel”İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi”Ankara.1962.s.204,209 
18 Atasoy, N. Otağ-ı Hümayun Osmanlı Çadırları, İstanbul: Aygaz Yayınları. 2004-2005, s.1 
19 M.Kutlu Yaşayan Bir Alt-Kültür Geleneği: Anadolu Göçer Kültürü, IV. Milletler arası Türk Halk Kültürü 

Kongresi Bildirileri, Ankara: Feryal Matbaası. 1992, s.64 
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şekillendirilmiştir. Çadır, topluluklar arasında kendine has farklı kültürlere göre şekillenen 

yapısıyla iç ve dış dizayn olarak değişikliklere sahip olmuştur. Çadırların yapısı, bulunduğu 

toplumun gelenek ve göreneklerini, inançlarını, hayat tarzlarını yansıttığından tarihî bir 

kaynak olma açısından da önemlidir.’’Çadırlar Türk Tarihi içinde önemli bir kültürel kimlik 

öğesi olarak yer almışlardır. Gündelik yaşamda, savaşta, gelenek ve törenlerde renk ve 

çeşitleri ile farklı anlamlar içeren birer sembol olarak varlık göstermişlerdir.’’20  

        Çadırın herkes tarafından görülebilen kısımlarına o çadırda yaşayan kabile bireylerinin 

kendine ait işareti motif şeklinde işlenir ve bu şekilde hangi çadırda kimlerin yaşadığı 

dışarıdan bakıldığında bilinir hale getirilir.21  Çadır üzerlerinde değerli madenlerden meydana 

getirilmiş hayvan biçiminde “töz”ler (idoller) bulunmaktadır.22 Türklerin İslamiyet’i kabul 

etmeden önceki dönemde, çadırlarının tepelerine ayı temsil ettiği düşünülen ve “küçük ay” 

anlamında “monçuk” denilen küre şeklinde âlemler taktıklarını belirtmektedir23 

        Halk ile bir boy beyinin çadırı arasında ciddi farklar söz konusudur. Sıradan halkın çadırı 

mümkün olduğunca küçük, basit ve ayrıntısızdır. Ev eşyaları da aynı şekilde az sayıda, hafif 

ve basittir.24 

       Birkaç ailenin beraber çadırlarını kurarak yaşadıkları yere “avul” adı verilmiş ve böylece 

aileden sonraki en küçük içtimai birlik oluşturulmuştur.25 Türkler’de barınma ihtiyacı 

dışındaki tüm sosyal hayat, çadırın dışında, çadır önünde gerçekleşmiştir. Bu noktada 

geleneksel Türk çadır hayatının, “çadır içi” ve “çadır önü” olmak üzere kabaca iki kısımdan 

oluştuğu söylenebilir.26 

        Hatun veya gelin çadırlarının içlerinin kırmızı olduğu düşünülebilir.27 Çadırın özellikle 

mezar geleneği ile sıkı bir bağlantısı olmuştur. Zira ölüm törenlerinde ölü ilk olarak çadırlarda 

muhafaza edilmiş, dolayısıyla ölen kişinin ilk mezarı çadır olmuştur.28 

                                                           
20 Cenap Çürük ‐Ergin Çiçekler, Örnekleriyle Türk Çadırları, Askeri Müze Yayınları, İstanbul,1983.s.3 
21Celal Esad Arseven Sanat Ansiklopedisi, C. I. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, (4. Baskı), ‐İstanbul 1975.s. 3 
22 Nejat Diyarbekirli,, Hun Sanatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1972.s. 44‐45 
23 Ögel,1993: 160 
24, Önder Küçükerman ,Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi, Apa Ofset Basımevi, İstanbul,1985.s. 27, 39, 
79‐80) 
25 Diyarbekirli,1972:45 
26 Emel Esin , “İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş”, Türk Kültürü El Kitabı, Edebiyat 
Fakültesi  Matbaası, İstanbul 1978.s. 48; Abdullah Köse , “Türkiye’de Geleneksel Kırsal Konut Planlarında 
Göçebe Türk Kültürü İzleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. VII, sayı 2, Afyon 2005, 
s.178,ss.158‐191. 
27 Ögel,1984: 23 
28 Josef  Strzygowski, ve H. Gluck, Fuad Köprülü(1973). Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi, (çev.: A. Cemal 
Köprülü), İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973.,s.28‐29;Ünver Günay,Harun Güngör, Başlangıçlarından 

Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınları(5. Baskı), İstanbul ,2009,Ss.94, 101, 109; Jean‐Paul  Roux, 
Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (çev. Aykut Kazancıgil), Kabalcı Yayınevi,İstanbul ,2011,s. 280‐281). 
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        Türklerde var olan ve “…yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında, ikisinin 

arasında insanoğlu yaratılmış…” cümleleri ile tarihe kazınan gök kubbe ile örtülü dünya 

anlayışı29 çadıra olan bakış açısına da yansımıştır. Bu noktada gök kubbe altında devlet 

düzeni, çadır kubbesi altında ise aile düzeni yer almış; gök kubbe devletin, çadır ise ailenin 

birer örtüsü olarak düşünülmüştür.30 

       Türkler çadır kubbesindeki deliği göğün kapısı olarak kutsallaştırmışlardır. Göğün direği 

ile Türklerde var olan evrenin merkezi anlayışını yansıtmaya çalışmışlardır.. “Göğün göbeği 

yerde, yerin göbeği göktedir. Göğün direği olarak “demir kazık”veya “altın kazık” dedikleri 

kutup yıldızını düşünmüşlerdir. Bu anlayışa göre kutup yıldızı gök ile yeri, ruh âlemi ile 

madde dünyasını ve insan ile tanrıyı birbirinden ayıran bir kapı, bir sınırdır. Bu anlayışın bir 

devamı olarak çadırın direği de tıpkı göğün direği gibidir.31 

        Çadırın tam ortasında yer alan ocak, bir devamlılık sembolüdür. Türk aile yapısı içinde 

evlenen oğullar baba evinden/baba ocağından ayrılırken çadır içinde yanan ocaktan aldıkları 

odun veya közlerle kendi çadırlarına baba ateşini taşımışlardır.32 Aileye yeni katılan gelinin 

başının üç kez ocağa vurulması ya da ocağa saygı göstermek zorunda olması gibi uygulamalar 

da ancak bu şekilde açıklanabilir.33 

        Yurt tipi çadır Türk toplumlarının hayatında oldukça uzun süre etkili olmuştur. O kadar 

ki yerleşik düzene geçildikten sonra, çadır geleneğinden tam olarak terk edilmemiştir. 

Geleneksel Türk mimarisinin şekillenmesinde yurt tipi çadırların bir takım özellikleri 

belirleyici rol oynamıştır.34 Çadırlar, geleneksel Türk evinin ilk evre özelliklerini taşıdığı için   
35Türk mimarisi de birçok biçim ve işlevini çadırdan almıştır36 Çadır formunun, kendisinden 

sonraki İslami ve sivil mimaride kümbet, kubbe, eyvan gibi mimari biçimlerine esin kaynağı 

olduğu düşünülebilir.37 Çadır geleneği, mezar yapılarına önemli derecede nüfuz etmiş ve 

kümbet mimarisine büyük katkı sağlamıştır.38Ayrıca günümüz modern mimarisinin 

şekillenmesinde de etkili olmuştur. Yapılan araştırmalar Türk evinde bulunan oda ile 
                                                           
29 V.Thomsen, Orhon Yazıtları Araştırmaları(çev. Vedat Köken), Türk Dil Kurumu Yayınları,Ankara 2002,127; 
Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları(4. Baskı), Ankara 2010.s.51 
30 Günay‐Güngör, 2009:86, 88; Ögel, 2010: 169). 
31 İsmai Taş, Türk Düşüncesinde Kozmogoni‐Kozmoloji, Kömen Yayınları, Konya 2002.s.148; B.Ögel,,Türk 

Mitolojisi, C. II, Türk Tarih Kurumu Yayınları,(4. Baskı), Ankara,2010,s. 170, 174,184, 251‐253). 
32 Ögel, 2010: 495‐505, 510) 
33 Abdülkadir İnan , “Türk Mitolojisinde ve Halk Edebiyatında Kadın”, Makaleler ve İncelemeler,C. I, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998, ss. 274‐280.  275;Günay‐Güngör, 2009: 77 
34 Strzygowski‐Gluck vd. 1973: 43,45 
35 Köse, 2005;161 
36 Bozkurt, 1993:158 
37 Kutlu,1992;64 
38 Kadriye Figen Vardar, “Anadolu’da Türk Çadır Sanatı ile İlgili Mezar Yapıları”, Sanat Tarihi Yıllığı, No: 15, 
2002, s. 91‐114. 
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konar‐göçer çadırı arasında, bağımsız bir yaşam birimi olma noktasında benzerlik 

kurmaktadır.39 

 
2.1.Mezar Anıtlarının Ortaya Çıkmasında Çadırların Etkisi 
      Türbe ve kümbetlerin plan menşeinin otağlardan geldiği yaygın bir görüştür.“Ölen birinin 

cesedinin bir çadır içine yerleştirilmesi ve arkadaşlarının atlarıyla ağıt yakarak çadırı tavaf 

etmeleri” 40 gibi Orta Asya ölü gömme gelenekleri, birer ziyaretgâh niteliği taşıyan Türk 

mezar yapılarının öncüsü olarak çadırlar düşünebilir. Ayrıca,‘’göçebe Türk toplumlarının 

mezar yerinin üzerine çadır kurmaları veya ev yapmaları ve evin duvarlarını ölüye ait 

çizimlerle süslemeleri gibi uygulamaların, özellikle Göktürkler devrinde sıklıkla tatbik 

edildiği bilinmektedir.’’41 Bu düşünceyi destekleyen yapısal özelliklerin başında; türbe ve 

kümbetlerin, “yurt” olarak adlandırılan çadırların üstünü anımsatan külah örtüsü, renkli 

keçelerle süslenmiş çadırları hatırlatan tuğla süslemeleri ve yine çadırların dışına dolanan 

bezlerin püsküllü kenarlarını çağrıştıran saçaklar gelmektedir.42 Kubbeyle örtülü yuvarlak 

kümbetlerin Orta ve Önasya Türk çadırlarını temel alınarak, çadırlarda pencere süsü olarak 

kullanılan saçaklı perdelerin kümbetlerdeki frizlere denk geldiği ve bu tip detayları kumaşın 

taşa yansımasıdır.43 Zira keçe ve kumaşla örtülen ahşap iskeletli çadırların, biçimsel bir 

değerlendirmeye tabi tutulduğunda, taş ve/veya tuğla malzeme ile inşa edilmiş mezar 

anıtlarında yeniden hayat bulduğu, günümüzde de varlığı bilinen maddi kültür kanıtları 

üzerinden tespit edilebilmektedir.44    

      

3.Çadırların Erdemir ve Çevresindeki Sosyal Hayat İçindeki Yeri   

       Türkiye’de yaygın olan kara çadır gibi uzun köşeli çadırlardır. Kara çadır, bugün Anadolu 

Yörükleri’nin arasında da kurulur. Ancak kara çadır, keçe türünde farklılık taşımaktadır. 

Anadolu’da yaşayan göçebe Yörükler arasında kullanılan çadır, keçi kılından dokunmuş 

düzenli bir plan şeması göstermeyen çadır tipidir.45 Yaylak ve kışlaklar arasında konar-göçer 

hayat süren Türkmen Yörükleri, kıl çadıra çok önem verirler. Çünkü bilirler ki, kıl çadırlar 

Türkmen kültürünün dokusunu, mayasını saklar.‘’Kara çadır demek, Türkmen demektir, 

                                                           
39 Köse, 2005: 165‐200; Ayşegül, Demirbulak  “Erken Devir Türk Sanatının Kaynakları” Marmara Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, sayı 3, İstanbul 2012,s.6. 
40O.,Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul: İş Bankası Yayınları.1995s.15 
41 Ögel,1984;131 
42 N. Diyarbekirli, Halk Sanatımızın Değeri, Akademi – Mimarlık ve Sanat, 1, 1964,s.26,29. 
43 Strzygowski,Glück,Köprülü,1975;.s.11,69 
44 M. O. Arık, Erken Devir Anadolu - Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, Anadolu (Anatolia), XI, 1969,s.94 
45 Türklerde Çadır, 1995,s.11 
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Yörük demektir.’’46 Erdemli Yörükleri’nin kullandığı çadırlar kara çadır ve kıl çadır denilen 

çadırlardır. Çadırlar direk sayısına göre çeşitlere ayrılmışlardır. Çadırlardaki direk sayısı 

2.3.4.5 arasında değişmektedir. Tüm çadırlar siyah renktedir.47 Kara çadırın en büyük özelliği 

su geçirmemesidir. Hava şartları ne olursa olsun içinde yaşayan insanları etkilemez. Yazları 

serin kışları ılık tutar. Erdemli ve Mersin havalisinde çadırı bırakan Yörükler, iskâna 

geçtiklerinde,“huğ” yapar. Huğ üç duvarı kamıştan bir duvarı taştan, çatı kısmı da kamıştan 

bir kulübedir. Huğlar yanında, tuğla ve briket, kâğıt evler de vardır. Taşın bol olduğu yerlerde 

ise taştan evler vardır.48 

        Yörük tasasını, sevincini, zayıflığını, güçlülüğünü onun içinde paylaşır. Aşını onun 

içinde yer. Sütünü orada içer, oracıkta rahat uyur. Aşkını, çadırının içinde tadar. Din, iman, 

kararlılık, otorite, yüreklilik, adalet, şefkat, sevecenlik gibi sıfatlarla ağalık ve beylik ruhunu 

taşımış olurlar. Düğünler çadırın içinde yapılır, gelin oraya iner. Kız; telli duvaklı oradan 

çıkar. Kısacası obalar onun içinde doğmuş oracıkta büyümüş yaşamış, orada ölmeyi 

beklemiştir. Yörük kadını, çadırının içine öyle bir süs verir ki görenler, hayran kalır. Bin bir 

renkli çuvallar, göz çaputunun önüne dizilir. Kapıya doğru un çuvalları konur. Bu yüklerin 

üstüne nakışı görünecek şekilde yük üstü örtülür.49 

       Çadır kapısından girince sol taraf erkeklere, sağ taraf kadınlara ayrılmış durumdadır. 

Erkek tarafının kapının tam karşısına denk gelen kısmına“tör” adı verilir. Burası en kıymetli 

(yaşlı, sözü geçen, saygı duyulan) erkek misafirler için hazırlanmıştır. “Başköşe” ya da “şeref 

mevkii” addedilen bu kısım ağırlanacak misafirlerin ağırlığına yaraşır şekilde “koşma” adı 

verilen nakışlı keçe örtüler veya “ocakçı” adı verilen özel halılarla kaplanmıştır. Sıradan erkek 

misafirlerin yeri ise kapının solunda bulunmaktadır. Aile efradının, kadın misafirlerin 

oturacağı yerler hep ayrı ayrı belirlenmiş durumdadır. Sağ arka taraf ev sahibi, ev hanımı, 

çocuklar ve akrabalar olmak üzere aile üyelerine aittir. Sağ ön taraf ise kadın misafirlere 

ayrılmıştır. Fakirlerin ve hizmetçilerin yeri kapının hemen kenarıdır.50 Çadırın iç düzeninin 

oluşturulmasında hiyerarşik yapı ve dini inançlar etkili olmuştur 51 

          Kullanılan eşyaların konulacağı bölümler de aile bireylerinin oturma yerleri gibi kesin 

şekilde belirlenmiştir. Bu kesinlik, sınırlı bir mekân içinde geniş imkânlar elde edilebilmesini 

                                                           
46Toroslarda Yörükler, Kargıpınarı Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Kargıpınarı 2010,s.103-104 
47Toroslarda Yörükler, s.75-76-77 
48Toroslarda Yörükler, s.40-41 
49 Dürgen,agt,Ss.94 
50W. Radloff, , Sibirya’dan, (çev.: Ahmet Temir), Maarif Basımevi, İstanbul 1956,s.281; Diyarbekirli, 1972: 53; 
Arseven, 1975: 20‐30 
51 Jean‐Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık(çev. Lale Arslan), Kabalcı Yayınevi, (2. Basım),İstanbul 
2006,s.50‐51). 
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sağlamıştır.52 Çadır içinde yatağın yeri, aile kısmının hemen arkasındadır. İhtiyaç duyulan 

mahremiyet, yatağın ön tarafına gerilen örtü ile sağlanır. Yatağın hemen yanında elbise ve 

silah gibi eşyaların asılabilmesi için demir veya gümüş kaplı bir kazık vardır. Yatağın sol 

tarafında, çadır duvarının dip kısmında bir veya iki sıra halinde dizilmiş sandıklar, keçe ve 

halıdan bohçalar, heybeler, çuvallar bulunmaktadır ki, aslında bu kısım yurt sahibinin tüm 

servetidir. Zira söz konusu sandık, bohça ve çuvalların içleri kıyafet, tahıl, yün, hayvan yemi 

gibi malzemelerle doludur. Tüm bunların üzerine halıların serilmesi ile sedir şeklinde oturma 

yerleri elde edilmiştir. Hemen üst kısma kötü ruhlara karşı koruyucu olması amacıyla çeşitli 

semboller asılmış durumdadır. Kapı girişinin sağ tarafında etrafı nakışlı hasırlarla çevrilmiş 

bölümde kımız ve su tulumu ile çeşitli kap kacak bulunur. Girişin sol tarafında ise eyer ve 

koşumlar asılıdır. Böylelikle bazı eşyalar yurdun duvarlarına asılırken bazı eşyalar da heybe, 

çuval ve torbaların içlerine yerleştirilerek yerden tasarruf sağlanmıştır.53 

        Zemin, ocak için ayrılan kısım dışında keçe veya halı ile örtülüdür. Yine çadır 

duvarlarına da kadınların el emeği ile işlenmiş keçeler asılmıştır. Çeşitli malzemelerin 

konulduğu heybe ve çuvallar ince bir zevkle nakış nakış işlenmiş durumdadır.54 

 

3.1.Kara Çadır( kıl çadırların) Yapılışı 

      Havaların ışınmasıyla keçilerin kılları kırkılmaya başlanır. Kıllar toplandıktan sonra kıl 

tarağında taranır. Yayın üzerine bir kiriş gerilir. Kıllar kirişe atılır. Eğirtmeç denilen bir alete 

eğilerek ip haline gelir. Çarptığı iğe sararken iki kat bükülür. Buna melik denir. Melikler 

sarılarak top halinde yumaklar oluşur. Belirli aralıklarla iki tane büyük çivi çakılır. Bu çivilere 

ipler sarılır, yani çözülür. Istar komşuların yardımıyla kurulur. İpler çözülerek istara sarılır. 

Melik, ıstara döşenen iplerin arasından geçilerek çadır dokunmaya başlanır. Istarda bir metre 

eni yedi metre uzunluğunda çadır enleri dokunur. Çadırın oluşması için dört en artı bir de arka 

en olmak üzere beş en gereklidir. Yan taraflardan soğuk girmemesi için yan etekler dokunarak 

çadırın üzerine eklenir. Çadırın dokunma aşaması bitmiştir. Sıra kara çadırı kurmaya 

gelmiştir. Her iki enin arasında patla konur. Patlanın ortasındaki oyuğa direkler girdirilir. 

Direkler dikilir. Çadırın kenarlarına bağcık denilen iplerden 8-10 tane bağlanır. Bağcıkların 

bir ucu çadırın dışında, diğer ucu ise çadırın çevresine çiviler yardımı ile çakılır. Çadır 

tamamen yapılarak içi döşenir. Ev haline geldiğinde çadıra girmeden önce kurban kesilir. 

Kur’an-ı Kerim okunur, zengin olan bir kişiye çadırın ocağında ateş yaktırılır. Çadırda 
                                                           
52 Onuk, 2005: 27 
53 Radloff, 1956: 282‐283; Diyarbekirli, 1972: 52‐53; Küçükerman,1985: 29 
54 Ögel, 2010: 166 
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ocakların yanında mantızlar yapılır. Mantız, boş bir tenekenin ön tarafı açılır, ortasına üç tane 

demir konulur. Kovanın içi beyaz toprak ve saman karışımıyla yapılan çamurla sıvanarak 

yapılır.55 

 

 

SONUÇ  

         Türklerin en erken maddi kültür ürünleri, ihtiyaca yönelik fiziki ortamları sağlamaya 

yarayacak mekân düzenleri şeklinde gelişirken; konfor ve yaşamsal ihtiyaçlar, göçebe hayat 

şartlarının izin verdiği ölçüde sağlanmaya çalışılmıştır. Dönemsel yerleşmelere veya sürekli 

göçe dayalı yaşam biçiminin zorunlu kıldığı bir ortamda; doğadan bulunacak malzemelerle 

oluşturulabilen, kolay toplanabilir, taşınabilir ve yeniden kurulabilir özelliklere sahip en 

uygun barınaklar, çadırlarda hayat bulmuştur. 

            Eski Türk toplumunun içinde bulunduğu coğrafi ve ekonomik koşullar yaşamlarının 

her alanında olduğu gibi barınma konusunda da etkili olmuştur. Konar‐göçer hayatın gereği 

olarak sabit barınakların aksine kolay taşınan ve sökülüp kurulması bir o kadar pratik olan 

çadırlar tercih edilmiştir. Bu yapılar deve, katır gibi hayvanlar üzerinde taşınabildiği gibi 

tekerlekli araçlar üzerinde de bir yerden diğer yere nakledilebilmiştir. Uyuma ve dinlenme 

gibi yaşamsal ihtiyaçlara cevap veren çadırlar konar‐ göçer insan için bir barınaktan çok daha 

fazlasıdır. Zira sahip oldukları renk ve büyüklükleri ya da içlerindeki oturma düzeni ile 

toplumdaki sosyal statüyü yansıtmaktadır. Gerek içinde gerekse dışında kullanılan halı, kilim, 

keçe gibi nesneler sanatsal bir değer taşımasına fırsat vermekte ve toplumun sanat zevkine 

ışık tutmaktadır. Cenaze törenleri, hükümdar seçme merasimleri gibi önemli gelişmeler hep 

çadır etrafında yapılmaktadır. Gök kubbenin devleti, çadır kubbesinin ise aileyi örttüğüne 

inanılmıştır. Çadır tipi yapılar yerleşik hayata geçildikten sonra da hemen terk edilmemiş bir 

süre daha varlık göstermiş, dahası mimarinin gelişmesine ilham kaynağı olmuştur. Sonuç 

olarak çadır dini, sosyal ve sanatsal alanlardaki etkinliği ile konar‐ göçer yaşam kültürünün 

ayrılmaz bir parçası olmuş; toplumun bakış açısını yansıtan ve karakterini ortaya koymaya 

katkı sağlayan önemli bir figür halini almıştır. 
 

 

 

                                                           
55Gülşah Akırdağ Dürgen,’’Mersin İli Erdemli İlçenin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Yapısı’’ Niğde Üniversitesi, 
Eğitim Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2012 s.191,192, 
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Abstract 
The ethical dilemma arises from the complexity between two values in a situation that must be decided 

during an action. Working in Turkey by going backwards from the 2018 "Ethical Dilemmas Faced by Nurses" 

with the revision of the research on and conducted in a systematic manner in order to examine the data obtained 

from the study. 
Keywords: Ethical dilemma, Dilemma, Nurse 

 

Özet 
Etik ikilem bir eylem sırasında karar verilmesi gereken bir durumda iki değer arasındaki karmaşadan 

kaynaklanır. Çalışma Türkiye’de 2018 yılından geriye doğru gidilerek “Hemşirelerin Karşılaştıkları Etik 

İkilemler” ile ilgili yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik 

biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Etik ikilem, İkilem, Hemşire 

 

1. Gereç ve Yöntem 
Çalışma, konuyla ilgili yayınların geriye dönük olarak taranması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Literatür 

incelemesi formatında yapılan bu çalışmada amaca uygun olarak mevcut literatür “Etik İkilem”, “Hemşirelerin 

En Sık Karşılaştığı Etik İkilemler”, makale başlığı ve makale özü olarakta “İkilem, Hemşire” anahtar kelimeleri 

verilerek taranmıştır. Tarama süresi 2018 yılından geriye dönük olarak belirlenmiştir. Tarama 3 farklı Türkçe 

yayınların taranmasına uygun olarak Türkçe arama motorunda (Akademik Google, YÖK Tez ve Dergi Park 

Akademi) yapılmıştır. Literatür tarama sürecinde on-line tam metnine ulaşılabilen ilgili konu başlıklarını 

barındıran dergi, makale ve tezler incelemeye alınmıştır. Konuyla ilgili kongrelerde sunulan sözel ya da poster 

bildiriler, tam metin yayınlanmamış olan çalışmalar, Türkçe dilinde yazılmamış olanlar, yalnızca bir hemşirelik 

dalına ait etik ikilemleri içeren yayınlar çalışma kapsamına dâhil edilmemiştir. Tarama sonucu anahtar kelimeleri 

içeren 2.138 yayına ulaşılmıştır. 2.138 yayında “Hemşirelikte En Sık Karşılaşılan Etik İkilem” başlığı incelendiği 

için bu kriteri sağlamayan 2.137 yayın inceleme dışı bırakılmıştır. 

 

2. Bulgular 
Hemşirelikte en sık karşılaşılan etik ikilemlere yönelik 1 adet çalışma bulunmaktadır. İnceleme 

sonucunda konuyla ilişkili araştırmaya dâhil edilen çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan, tabakalı rastgele 
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ve basit rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 198 hemşire ile hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemlerin 

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışma sonucunda ise hemşirelerin karşılaştıkları en 

yüksek etik ikilem puan ortalaması X:2.3±1.3 ile “hastanede kullanılan malzemelerin teminine ilişkin etik 

ikilemler” olarak belirlenmiştir. 

 

3. Sonuçlar 
Hemşirelikte en sık karşılaşılan etik ikilemleri belirlemeyi amaçlayan çalışmaların literatürde yeterli 

sayıda olmadığı görülmektedir. Hemşirelikte en sık karşılaşılan etik ikilemlerin belirlenmesi ve bu ikilemlere 

yönelik yapılacak girişimlerin, hemşirelerin sunacakları sağlık hizmeti ve bakımın kalitesini önemli ölçüde 

etkileyecektir. 

Kaynaklar 
1. Elçigil. A. (2011). Hemşirelerin Karşılaştıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık 
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Abstract 

In this study, the results of the biosynthesis and characterization studies of silver nanoparticles (AgNPs) from Ficus 

elastica leaf extract for catalytic reduction of Cationic Red X-GRL dye were presented. The characterization studies 
showed that the synthesized particles were determined to be AgNPs in nanoscale, porous, spherical, and face-centered 
cubic structure. After that, the color removal studies of CR-X were carried out with only NaBH4, only AgNPs, and 
AgNPs in the presence of NaBH4. The maximum color removal percentage of 89 % was obtained by the biosynthesized 
AgNPs in the presence of NaBH4. The effect of environmental conditions such as temperature, initial dye 
concentration, and catalyst concentration was investigated for the catalytic reduction of CR-X with AgNPs in the 
presence of NaBH4. The optimum initial dye concentration, temperature, and catalyst concentration were determined 
to be 300 mg/L, 40 °C, and 1.0 g/L, respectively. The calculated ΔH, ΔS, and ΔG parameters indicated that the catalytic 
reduction reaction of CR-X with AgNPs in the presence of NaBH4 was a spontaneous, exothermic, and decreasing in 
randomness of the reduced species system. The order and rate constant of the catalytic reduction reaction of CR-X with 
AgNPs in the presence of NaBH4 were determined to be 2.70 and 4.2246x10-5 [(mg dye)-1.70 (g cat)1.70 min-1], 
respectively. 
 
1. Introduction 

Cationic Red X-GRL (CR-X), a mono-azo dye, 
is widely used in acrylic, wool, and polyester textile 
printing area and frequently exists in their 
wastewaters [1]. The aromatic structural stabilities 
and the high resistances to light, acids, bases, and 
oxygen of these types of dyes make them popular 
and practicable in the forenamed industrial areas. 
However, the wastewaters including azo dyes are 
harmful for human health and they are hazardous to 
environmental as well. For these reasons, they are 
considered as one of the major wastewater pollutants 
in the environment when discharged to receiving 
waters without treatment [2, 3]. Several conventional 
treatment methods such as coagulation, adsorption, 
and reverse osmosis have been used for the dye 
removal [3]. But, these methods solely transfer the 
pollutant from the liquid to the solid phase; thus, they 
may cause secondary pollution and further treatment 
is required. Therefore, in the recent years, 
researchers have mainly focused on reduction and so 
decolorization of the azo dyes by using metallic 
nanoparticles. The reduction can be defined as the 
process in which atom or group of atoms taking part 
in a chemical reaction gain one or more electron [4]. 
In some cases, there may be a large redox potential 
difference between the electron donor and acceptor 
species, which can obstruct electron transfer. The 
chemical reduction of the azo dyes can be generally 

performed in the presence of metallic nanoparticles 
and BH4

―; here, the nanoparticles can catalyze the 
reduction reaction by enhancing electron relay from 
the donor (BH4

―) to the acceptor species (azo dye) 
in order to overcome the kinetic barrier [5]. Among 
the metallic nanoparticles, silver nanoparticles 
(AgNPs) are commonly preferred in particular 
catalysis applications because it can considerably 
facilitate the interaction between reactants and 
catalysts due to its outstanding electrical, optical, 
and physico-chemical properties [4]. Metallic 
nanoparticles are synthesized by various methods 
such as, physical/chemical vapor deposition, sol–gel 
method, microwave-assisted synthesis, 
ultrasonication method, electrochemical synthesis, 
and chemical reduction. The chemicals used in these 
methods are toxic, costly, and environmentally 
hazardous. Therefore, the biosynthesis method using 
fungi, microorganisms, plant extracts is developed 
and it has some advantages such as the ease of 
operation, moderating reaction conditions, working 
at facile experimental conditions, using of non-toxic 
chemicals, environmentally friendly nature, and the 
formation of greater stable nanoparticles. The plant-
mediated biosynthesis is more preferred due to the 
abundance of plants and simplicity of the method [6, 
7]. The one of the abundance plants is F. elastic. In 
the literature, there is too few studies with F. 

elastica, which are about the investigation of the 
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biological activities of the leaf extract [8], 
biosynthesis and characterization of rubber particles 
[9], the production of latex and investigation of its 
rheological properties [10], the investigation of anti-
inflammatory effect of the root bark extract [11], the 
isolation of thermophilic Bacillus ASU7 strain from 
the its soil [12], the production of some compounds 
such as protease, ceramide, cerebroside, triterpenoid 
saponin, and polyisoprene [13-15]. But, it has not 
been found a study involving the nanoparticle 
biosynthesis with F. elastica as a reducing agent. In 
these regards; in the present work, Ficus elastica leaf 
extract was used as a reducing and capping agent in 
the biosynthesis of AgNPs. After that, the 
characterization studies of biosynthesized AgNPs 
were performed by XRD, EDX, SEM, and FT-IR. 
Also, the reduction of CR-X dye using the 
biosynthesized AgNPs as catalyst in the presence of 
NaBH4 has been investigated.  

2. Materials and Methods

2.1. Materials 

AgNO3 (Merck), NaBH4 (Across), Cationic Red 
X-GRL (Sigma Aldrich) were used in the experiments.
All of them were of analytical grade and they were used 
without further purification.  

1.0 g of the dyestuff was dissolved in 1 L of pure 
water in order to prepare 1.0 g/L of the stock solutions 
of CR-X. The certain concentration of the dye solution 
was prepared with required dilutions from the stock 
solution. 

2.2. Preparing of Ficus elastica leaf extract 

The aqueous leaf extract, as a biological reducing 
and capping agent, was prepared for the biosynthesis 
of AgNPs. For this purpose; 10 g of the purified and 
dried leaves of Ficus elastica were boiled in 500 mL 
of distilled water at 100 oC for 3.0 h. After cooling at 
room temperature, the dark brown aqueous leaf 
extract was filtered using by Whatman no. 1 filter 
paper and then it was stored in a refrigerator at +4 oC 
for further experiments. 

2.3. Biosynthesis and Characterization of AgNPs 

100 mL of the aqueous leaf extract was added to 
100 mL of 1 mM AgNO3 solution in the conical 
flasks. Then, the mixture was stirred magnetically at 
room temperature for 1 h. It was allowed to stand at 
the room temperature for 1.0 day to be accomplished 
the synthesis. After that, the resulting mixture was 
centrifuged at 4000 rev/min for 10 min and the 
precipitated AgNPs were washed with pure water. 
They were dried at 110 oC in an oven for 24 h, and 
were stored at +4 oC in the refrigerator [16]. The 
characterization studies of AgNPs were performed 
by X-ray Diffractometer (XRD- Philips XPert, 
Netherlands), Energy Dispersive X-ray 
Spectroscopy (EDX- Zeiss/Supra 55, Germany), 

Scanning Electron Microscope (SEM- Zeiss/Supra 
55, Germany), and Fourier Transform Infrared 
Spectrometer (FTIR- Perkin Elmer, Shelton).  

2.4. Reduction of Cationic Red X-GRL by AgNPs 

The reduction experiments were carried out into 
100 mL- conical flasks. Firstly, 0.005 g NaBH4 was 
dissolved in the dye solution at the natural pH=7.13 
and at the desired initial dye concentration. 
Subsequently, the required amounts of AgNPs 
catalyst were added to the as-prepared solution and 
the conical flasks were agitated in a water bath at 
constant temperature for required times. The 
samples were taken at predetermined time intervals 
and were centrifuged to separate supernatant and 
solid phase.  Then, to determine the residual dye 
concentration, the absorbance was recorded by UV-
vis spectrophotometer at 530 nm [17]. The 
percentage of CR-X decolorization was calculated 
according to Equation (1): 

Y (%) = 
𝐶0− 𝐶𝑡

𝐶0
 x 100 = 

𝐶

𝐶0
 x 100 (1) 

where Y (%) shows the decolourisation 
percentage, Co, Ct, and C (mg/L) are the initial, 
residual, and reduced dye concentrations, 
respectively. 

3. Results and Discussion

3.1. Characterization of AgNPs 

The typical powder XRD pattern of AgNPs 
showed (Figure 1) the diffraction peaks at 2θ= 
38.10◦, 44.54◦, 64.31◦, 77.25◦ and 81.84◦, which can 
be indexed to (111), (200), (220), (311) and (222) 
planes of face-centered cubic structure (JCPDS Card 
no. 89-3722) [18]. In addition, there were some 
peaks that did not match with the obtained phase and 
it suggested that the crystallization of bio-organic 
phase due to the leaf extract occurred on the surface 
of AgNPs. Hence from XRD pattern it was clear that 
AgNPs biosynthesized using F. elastica were 
essentially crystalline [19]. 

It was determined from EDX spectrums (Figures 
2 (a) and (b)) that AgNPs involved Ag, C, O, S, N, 
Mg, and Ca elements before the reduction. The 
strong signal in the silver region shown in Figure 2 
(a) affirmed the formation of AgNPs whilst the
presence of C, O, S, N, Mg, and Ca elements resulted
from the extracellular organic moieties of F. elastica

extract on the catalyst surface. The new peak (Br)
related to the dye (C18H21BrN6) showed that CR-X
and/or its degradation products were attached to the
surface of AgNPs.

In order to determine the functional groups of 
AgNPs, FT-IR analysis was performed and it was 
presented in Figure 3. The peaks related to O–H 
group in polyphenols or proteins/enzymes or 
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polysaccharide (3286 cm-1), -COOH carbonyl group 
(C= O at 1598 cm-1 and C-O at 1374 cm-1), N–H 
amide II (1535 cm−1), C–N amines (1000 cm-1), 

phenol groups, aromatics, and carboxylic acids (823 
and 598 cm-1) were observed from FT-IR spectra of 
AgNPs [10, 11]. 

 
Figure 1. XRD pattern of AgNPs 

 

 
Figure 2. EDX spectrums of AgNPs (a) before and (b) 

after reduction reaction 

 
Figure 3. FT-IR spectrums of AgNPs before and after 

reduction reaction 

Also, the total phenolic content of F. elastica extract 
was determined by Folin-Ciocalteu colorimetric 
method adapted from Slinkard and Singleton (1977) 

in order to reveal the leaf extract content and it was 
found as 1.483±0.84 mg gallic acid equivalents/g dry 
F. elastica leaf. Consequently, the obtained FTIR 
peaks and the calculated phenolic content confirmed 
that the aforementioned compounds in the aqueous 
leaf extract played important roles in the reduction 
of Ag1+ (AgNO3) into Ag0 (AgNPs). After reduction 
reaction, the peaks at 3281, 1374, and 823 cm-1 

disappeared and also the peaks at 1598 and                    
1514 cm-1 shifted to 1592 and 1508 cm-1. This case 
may suggest that polyphenols, carbonyl group, 
amides, phenol groups, aromatics, and carboxylic 
acids are responsible for the reduction reaction. 

The formation of AgNPs was determined by 
UV–vis spectrophotometer, as well. UV-vis 
spectrums of AgNPs solution and the leaf extract 
were given in Figure 4. As is known, peak position 
of the absorption band from 400 to 500 nm 
represents the dipole component of the Surface 
Plasmon Resonance (SPR) of silver nanoparticles 
[20]. According to Figure 4, F. elastica leaf extract 
had a peak at 355 nm whilst a characteristic 
absorption peak exhibited for AgNPs was at 415 nm 
due to SPR. The peaks between 280 and 380 nm are 
related to π  π* transitions, which can be attributed 
to the presence of polyphenolic compounds as 
reducing agent for biosynthesis of nanoparticles. By 
obtaining characteristic SPR value of AgNPs, the 
reduction of silver ions by F. elastica leaf extract and 
the formation of AgNPs were confirmed by UV–vis 
spectroscopy [21]. The biosynthesis of AgNPs with 
F. elastica was also illustrated in Figure 5. 

The morphology of AgNPs was characterized by 
SEM analysis and its image was presented in Figure 
6. It was observed from Figure 6 that AgNPs had 
porous and mostly spherical-like structures in 
nanoscale, and their growths were irregular.  

3.2. Color Removal of CR-X  

The color removal of CR-X was investigated 
with only AgNPs, only NaBH4, and AgNPs in the 
presence of NaBH4. The color removal percentage vs 
contact time was plotted for the three removal 
processes in Figure 7. As can be seen from Figure 7, 
the color removal reaction with AgNPs in the 
presence of NaBH4 reached to equilibrium in a 
shorter time than the other two studied processes. 
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Figure 4. UV-vis spectrums of AgNPs solution and F. 

elastica leaf extract 

Figure 5. The illustration of the biosynthesis of AgNPs 

 

 
Figure 6. SEM images of AgNPs at different 

magnifications 

It was also seen from Figure 7 that the color 
removal percentages at the end of 120 min were 
obtained as 89 %, 29 %, and 25 % with only AgNPs, 
only NaBH4, and AgNPs in the presence of NaBH4, 
respectively. Accordingly, it was concluded that 
AgNPs biosynthesized using Ficus elastica leaf 
extract could be used as an effective catalyst for the 
catalytic reduction of CR-X in the presence of 
NaBH4. 

3.3. Color Removal Mechanisms 

The color removal mechanisms were 
investigated by recording UV-vis spectrum of CR-X 
with time for the three color removal processes and 
the results were exhibited in Figures 8-10. From 
Figures 8-10, it was seen that the maximum peak of 
CR-X was at 530 nm. This absorption peak was 
assigned to n-π* transition of –N=N– (azo) bond 
[22]. The peak intensities decreased with time 
depending on the weakening of the azo bond, 
resulting in the disappearance of the red color of CR-
X. As it was expected, the maximum decrease in the 
intensity of the peak was observed for the color 
removal with AgNPs in the presence of NaBH4. 
Also, CR-X had a small peak at 290 nm and the peak 
intensity remained constant for the color removal 
with only AgNPs, increased slightly for the color 
removal with only NaBH4, and increased 
significantly for the color removal with AgNPs in the 
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presence of NaBH4. The increase in the intensity of 
the peak at 290 nm was related to the breakage of the 
–N=N– bond and thus, the colorless aromatic amine 
degradation products formed as a result of the 
breakage of the azo bond [22]. But, the constant 
intensity of peak at 290 nm in the presence of AgNPs 
was due to the fact that the color removal was not 
base on the degradation of the dye. 

 
Figure 7. The change of color removal percentages (%) 
with contact time (initial CR-X concentration: 300 mg/L, 
temperature: 40 oC, and catalyst concentration: 1.0 g/L) 

 
Figure 8. UV-vis spectrum of CR-X in the presence of 
only AgNPs  

 
Figure 9. UV-vis spectrum of CR-X in the presence of 
only NaBH4 

 
Figure 10. UV-vis spectrum of CR-X in the presence both 
of AgNPs and NaBH4 

According to the results, the predicted color 
removal mechanisms of CR-X with the 
biosynthesized AgNPs, NaBH4, and the 
biosynthesized AgNPs in the presence of NaBH4 
were summarized below: 

 In the mechanism of color removal with AgNPs; 
CR-X molecules are adsorbed onto AgNPs 
surface and the color removal is obtained without 
the degradation of the dye. 

 In the mechanism of color removal with NaBH4 
in the absence of AgNPs; the reduction of CR-X 
is provided with the electron transfer from BH4

– 

ions (donor) to dye molecules (acceptor) and so, 
the color removal could be achieved. But, the 
electron transfer is quite slow and low in this case 
because there is large redox potential difference 
between the donor and acceptor. For this reason, 
the lower color removal could be achieved by 
partially reduction of CR-X. 

 In the mechanism of color removal with AgNPs 
in the presence of NaBH4; the biosynthesized 
AgNPs acted as an electron relay system to 
overcome the kinetic barrier and catalyzed this 
reaction by facilitating the electron transfer 
between BH4

― donor and CR-X acceptor. In this 
way, a large amount of hydrogen released by 
NaBH4 can result in the quick reduction of dye 
molecules. Thus, the faster and higher color 
removal could be achieved by catalytic reduction 
of CR-X by AgNPs in the presence of NaBH4. 

Due to the fact that the maximum color removal 
percentage was obtained with the biosynthesized 
AgNPs in the presence of NaBH4, the effects of 
temperature, initial dye concentration, and catalyst 
concentration on the catalytic reduction of CR-X 
were studied and the results were presented in the 
sub-sections. 

3.4. Effect of Environmental Conditions  

The effect of temperature on the catalytic 
reduction of CR-X with AgNPs in the presence of 
NaBH4 was investigated for different initial dye 
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concentration and the results were presented in 
Figure 11.  

According to Figure 11; the reduced dye 
concentration increased up to 40 oC, and thereafter it 
was decreased with further increase in temperature. 
So, the optimum temperature was obtained as 40 oC 
for all initial dye concentrations. 

 
Figure 11. Effect of temperature (natural pH, catalyst 

concentration: 1.0 g/L, and contact time: 120 min) 

The effect of initial dye concentration on the 
catalytic reduction of CR-X was investigated in the 
range of 100-500 mg/L at 40 oC, 1.0 g/L catalyst 
concentration, and 120 min contact time. The 
changes of reduced dye concentrations with initial 
dye concentration were exhibited in Figure 12. As 
seen from Figure 12, the reduced dye concentration 
increased up to 300 mg/L, and thereafter it remained 
almost constant with further increase in initial dye 
concentration. This can be explained by the electron 
transfer capacity of AgNPs. While AgNPs can 
transfer a certain amount of electrons up to the initial 
dyestuff concentration of 300 mg/L, the electron 
transfer capacity of AgNPs limited the color removal 
hereafter so the color removal remained 
approximately constant after 300 mg/L. So, the 
optimum initial dye concentration was obtained as 
300 mg/L.  

The effect of catalyst concentration on the 
catalytic reduction of CR-X was investigated in the 
range of 0.5-3.0 g/L at 40 oC, 100 mg/L initial dye 
concentration, and 120 min contact time. The plot of 
reduced dye concentration vs catalyst concentration 
was given in Figure 13. As shown in Figure 13, the 
reduced dye concentration increased up to 1.0 g/L, 
and thereafter it remained almost constant with 
further increase in catalyst concentration. This case 
may be due to particle aggregation at higher than 1.0 
g/L catalyst concentration, that causing decrease in 
effective surface area of the catalyst. Thus, the 
capability of electron transfer of AgNPs diminished 
and the color removal remained nearly constant after 
1.0 g/L. So, the optimum catalyst concentration was 
obtained as 1.0 g/L. 

Consequently, the optimum environmental 
conditions for the catalytic reduction of CR-X with 
AgNPs in the presence of NaBH4 were determined to 
be; 40 oC temperature, 300 mg/L initial dye 
concentration, and 1.0 g/L catalyst concentration.  

3.5. Color Removal Kinetics 

The reduction rate of CR-X dye based on catalyst 
mass (–rd=(−

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
)) was expressed by Equation (2). 

Accordingly, the graphical differential method was 
examined to find the reaction order and rate constant. 
By the linearization of the reduction rate expression 
(Equation (3)), ln(−

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
) vs ln(𝑞𝑡) was plotted (Figure 

14) and the reaction order and rate constant were 
calculated from the slope and intercept of the linear 
line equation [23], respectively.  

– rd =  −
1

𝑤
 
𝑑𝐶𝑡

𝑑𝑡
= − 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘. (𝑞𝑡)𝑛     (2) 

ln (−
𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
) = ln𝑘 + 𝑛. ln 𝑞𝑡     (3) 

where qt is the residual dye amount based on 
catalyst mass (solid concentration; mg/(g cat) ), k is 
the reduction rate constant, n is the order of  
reduction reaction.   

The reaction order and rate constant were 
determined to be 2.7029 and 4.2246x10-5 [(mg dye-

1.7029) ( g cat.)1.7029 min-1), respectively. Accordingly, 
the reaction rate expression was given below 
(Equation 4): 

− rd  = 4.2246x10-5 ( g cat 1.7029

mg dye1.7029.min
).qt

2.7029   (4) 

 
Figure 12. Effect of initial dye concentration (natural pH, 
temperature: 40 oC, catalyst concentration: 1.0 g/L, and 

contact time: 120 min) 
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Figure 13. Effect of catalyst concentration (natural pH, 
temperature: 40 oC, initial dye concentration: 100 mg/L, 

and contact time: 120 min) 

 
Figure 14. Determination of the reaction order and rate 
constant by graphical differential method (at optimum 
environmental conditions: natural pH, 300 mg/L initial 

dye concentration, 40 oC temperature, and 1.0 g/L 
catalyst concentration) 

4. Conclusions 
By using Ficus elastica leaves grown at 

Çiftlikköy Campus of Mersin University as a 
reducing agent in AgNPs biosynthesis, it is possible 
to convert an environmentally-friendly source into 
economic value. Also, it was found that AgNPs 
biosynthesized in this way could be effectively used 
as cheap, environmentally-safe, eco-friendly, and 
desirable catalyst for the catalytic reduction of 
various azo dye pollutants.  
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Abstract 

Today, architectural and fashion design continue to inspire each other. However, it is clear that this 
interaction is also present between historical buildings and traditional clothing in the past. In this study, we tried 
to reveal the variety of ornaments and motifs in traditional clothing and historical building areas, field studies and 
screening studies have been tried to put forward. The study is limited to 9 historical buildings selected by the 
random system in Eskişehir and 8 ornamental pieces of traditional clothing. 

It is emphasized that motifs and ornaments are symbolic language when traditional works and historical 
works are examined. Some motifs came out of the court palace, and when the indigenous people were banned to 
use these motifs, the idea that the motifs could be used for abstraction and likened to the locals could also be used. 
With the idea that traditional clothing and historical building areas are two fields that affect the past and the present, 
both the motive and the building characteristics are aimed to keep cultural conscious alive by bringing a perspective 
to today's designers by putting cultural elements of these two fields. The transfer and protection of working cultural 
values from generation to generation is also important in terms of vaccinating cultural consciousness among 
designers. At the end of the study, Eskişehir province reveals the way of life, traditions and customs, socio-
economic level, beliefs and beliefs of the period in which these motifs, which are found in similar patterns in 
ornaments and motifs in traditional clothing and historical structures, bear the traces of past life at the same time. 

The motifs and patterns used are generally treated with symbols related to beliefs, and the meaning of 
fertility, protection from harm, family life, reproduction and reproduction are emphasized, and there is a similarity 
between traditional clothes and patterns and motifs of historical buildings. 

 
Keyword: Cultural Heritage, Eskişehir,  Historical Buildings, Motifs, Traditional Dress 

 
GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHİ YAPILARDA 

SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ 
 

Özet 

Günümüzde mimari ve moda tasarımı alanları birbirlerinin esin kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Bunun yanında geçmişteki tarihi yapılar ve geleneksel giysiler arasında da bu etkileşimin olduğu açıktır. Bu 
çalışmada geçmişten günümüze birbirinden etkilenen geleneksel giyim ve tarihi yapı alanlarındaki süsleme ve 
motif çeşitliliği, yapılan alan araştırmaları ve tarama çalışmalarıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma 
Eskişehir’de bulunan random sistemiyle seçilmiş 9 tarihi yapı ve 8 adet geleneksel giysi parçası süslemesi ile 
sınırlıdır.  

Geleneksel giyim ve tarihi yapılarda geçmişten günümüze ulaşılan eserler incelendiğinde motif ve 
süslemelerin bir sembol dili olduğu üzerinde durulmaktadır. Bazı motiflerin sarayda nakkaşhanelerden çıktığı ve 
yerli halkın bu motifleri kullanma yasakları düşünüldüğünde motiflerin soyutlama yoluna gidilerek, benzetmeyle 
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 yerli halk tarafından da kullanılabileceği fikri üzerinde durulmuştur. Geleneksel giyim ve tarihi yapı alanlarının 
geçmişten günümüze gerek motif gerek yapı özelliklerinin birbirini etkileyen iki alan olduğu fikriyle, bu iki alanın 
kültür öğeleri ortaya konularak günümüz tasarımcılarına bir bakış açısı kazandırarak kültürel bilincini canlı tutma 
amacı güdülmüştür. Çalışma kültürel değerlerin nesilden nesle aktarılması ve korunması, ayrıca tasarımcılara 
kültürel bilincin aşılanması açısından önemlidir. 

Çalışma sonunda, Eskişehir ili geleneksel giyim ve tarihi yapılarında süsleme ve motiflerinde benzer 
motiflere rastlanmış, aynı zamanda geçmiş yaşamın izlerini taşıyan bu motifler kullanıldığı dönemin yaşayış 
biçimini, gelenek ve göreneklerini, sosyo-ekonomik düzeyini, inanç ve inanışlarını bir sembol diliyle açıklar 
niteliktedir.  

Kullanılan motif ve desenlerde genel olarak inançlarla ilgili semboller işlenerek, bereket, nazardan 
korunma, aile hayatı, üreme ve çoğalma anlamları üzerinde durulmuş olup, geleneksel giysiler ve tarihi yapı desen 
ve motifleri arasında benzerlik vardır denilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Eskişehir, Geleneksel Giyim, Kültürel Miras, Motif, Tarihi yapılar. 

 

1. Giriş 
Geçmiş yıllardan bu yana tüm sanat dalları 

arasında yoğun bir etkileşim bulunmaktadır. Bu 
etkileşim geleneksel giyim ve tarihi yapı 
tasarımlarında da görülmektedir. Günümüzde 
mimari yapı ve süslemelerinden de esinlenerek moda 
ve tekstil tasarımları yapılmaktadır.  

 Alexander McQueen, Vivienne Westwood, 
Comme des Garcons, Yohji Yamamoto gibi pek çok 
tasarımcı moda ve mimariden esinlenerek 
oluşturdukları çalışmaları sergilerler. Bu tasarımlar 
ve fikirler ışığında yeni fikirler üretilmekte, 
tasarımlara farklı bir boyut kazandırılmaktadır.  

Moda ve mimari, iki farklı tasarım alanı 
gibi gözükse de yakından incelendiğinde, geçmişten 
günümüze kadar süregelmiş birçok ortak noktaya 
sahip oldukları görülmektedir. İki alanında ortak 
çıkış noktası insan bedenidir. Koruma ve barındırma 
işlevlerinin yanı sıra bu alanlar kimi zaman kişisel, 
siyasal veya kültürel kimliği sergilemek için bir araç 
olmuştur [1]. 

 ‘’Moda sosyologlarının birçoğu, yarattığı 
görsel etkinin giysinin en önemli yönü olduğu ve 
moda, görünümü ile bir imaj yarattığı için görsel 
sanatların bir formu olarak görülmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır’’ tezinden yola çıkılarak 
mimarinin; modanın görsel iletişim ve dikkat çekme 
özelliklerinden yararlanarak proje ve tasarımlarını 
sunuşu açısından farklı bakış açıları edinmekte 
denilebilir [2]. 

Sözsüz anlatım dilleri arasında yer alan 
moda ve mimari alanları sosyal, kültürel, ekonomik 
ve tarihi faktörlerden etkilenerek yaratıcılık 
çevresinde şekillenir. Özellikle desen, form ve 
süsleme açısından gerçekleşen etkileşimi tarih 
boyunca görmek mümkündür. Her iki disiplinde de 
insan ölçüleri esas alınarak, kullanılan malzemeye 
geometrik kapsamda boyut kazandırılmaktadır. 
Sanatsal alanda da faaliyet gösteren moda tasarımı 

ve mimariyi, bedenin üzerine kurgulanmış strüktürel 
yapılar oluşturmaktadır [3].  

Aynı zamanda geçmiş yıllarda, giyim 
süslemeciliği ve işlemelerinde de tarihi yapı öğelerin 
esintilerinden bahsetmek mümkündür. Tarihi 
yapılardaki kalemişi, çini, ahşap, bezeme vb. işlerde 
kullanılan motif ve desenlere, giysilerdeki dokuma 
örneklerinde veya işlemelerde rastlamak mümkün 
olmaktadır. İnsanoğlu yaradılışı gereği kendini ifade 
etme arzusunu ilkçağlardan bu yana varlığını 
sürdürmüştür. Sanatın henüz var olmadığı 
dönemlerde ilk insanların yapmış olduğu mağara 
resimleri ve yazıları incelendiğinde geçmişten 
günümüze kuşaklar arası bir iletişim aracı olarak 
sembol ve işaretler kullanılmıştır.  Yaşama biçimi, 
inanışları, ekonomik düzeyi, sosyal statüsü gibi pek 
çok bilgiyi geçmiş yıllarda duvarlara kazınan yazı ve 
sembollerden öğrendiğimiz gibi, günümüzde de, 
geleneksel giysilerin ve tarihi yapıların süsleme 
özellikleri bizlere dönemin özelliklerini, inanç ve 
inanışları ile ilgili gerekli bilgileri vermektedir.  

İnsanın süslemeye olan ihtiyacı, neredeyse 
korunmaya duyduğu gereksinim kadar eskidir. İlk 
yapılan mimari örneklerinde bile süslemeler 
mevcuttur. Ancak bu anlamda kullanılan süsleme, 
binayı estetik anlamda güzelleştiren unsurlar 
değildir. Bu süslemeler, binanın kendisiyle ilişkili ve 
sembolik değere sahiptir. Bu süslemelerin amacı, 
binanın formunu da belirleyen ana fikrini, strüktürel 
olmayan diğer kısımlarında da yansıtabilmektedir. 
Yunan tapınakları üzerinde kabartma ve heykeller 
asla günümüzde kullanılan dekorasyon anlamında 
değildi. Bu süslemelerin amacı belli bir hikayeyi 
anlatmak, mabedi tapınılan Tanrıça’nın simgesi 
yapmak ve tapınağın inşa dönemindeki öyküsünü 
anlatmaktır. Bu motifler, yapının strüktürel 
öğelerinin anlatımından aciz olduğu şeyleri 
anlatmaktaydı. Yapının kolon ve krişleri gibi bu 
motifler de binanın bir parçasıydı [4].  
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13. Yüzyılda, fazla soyutlama yoluna 
gidilmeden, yapılardan giysilere direkt olarak 
aktarılan detaylar, günümüzün "Mimari Moda" 
kavramının temelini oluşturuyor. Romada, Antik 
Yunanda Dor ve İyon giysileri açıkça mimari 
yapılara benzetilerek tasarlanmıştır. İnsan bedeni bir 
kolon gibi ele alınmış ve mimari düzenlerde görülen 
tasarım anlayışı bu giysilerin tasarımında da 
kullanılmıştır. Yunan'da kolonlarda kullanılan 
oluklu alanlar, aynı dönemin en popüler giysisi olan 
'chiton'un drape katlarına ve silindirik formuna 
referans olmuştur. Eski Yunan'da kıyafet ve 
mimarinin insan figürü oranlarıyla bir harmoni 
içinde tasarlandığını görmekteyiz [5].   

Motifler gelişip belirli üsluplarda o milletin 
sanat simgesi ve temsilcisi olmuştur. Ayrıca Türk 
milleti doğanın güzelliğini en iyi şekilde kullanarak 
gerçek bir sanatçı olarak doğayı aynen taklit etme 
yerine onu üsluplandırarak uygulamışlardır. Tarihi 
gelişim içinde farklı kültürdeki sanatçıların 
birbirinden etkilenip, binlerce çeşidini ürettikleri 
motifler süsleme sanatının temel unsurları 
olmuşlardır. İslamiyetin canlı figür yasağıyla Türk 
sanatçıları süsleme unsuru olarak kullandıkları 
motiflerin bitkisel olmasına dikkat etmişler ve 
zamanla ortaya çıkan motifler daha çok stilize 
olmuşlardır [6]. 

16. yy ortalarından itibaren Türk sanatının 
en büyük başarısı olan natüralist üsluptaki çiçekler 
her sanat dalında uygulama alanı bulmuştur. Türk 
kumaşlarında birbirinden güzel ve çeşitli çiçek 
kompozisyonları bilhassa oval madalyon ve şemalar 
içinde kullanılmıştır. Üçlü yuvarlaklar içine 
yerleştirilen ikinci yuvarlakla oluşan dekoratif motif, 
yuvarlak madalyon, ay-yıldız, tavus tüyü, ender 
olarak hayvan motifi 16. Yy kumaş desenlerinin 
süsleme repertuarını oluşturur [7].   

Kumaş dokuma sanatı, deseni yaratan 
nakkaşların ve o deseni dokuyan dokuma ustalarının 
uyumlu çalışmalarından oluşan kompleks bir sanat 
koludur. Ustalıkla çizilen desenlerin uygulanması, 
ancak usta dokumacılar sayesinde gerçekleştirilir. 
Osmanlı imparatorluğunda sanat erbabının iyi 
örgütlenmesi sayesinde usta- çırak ilişkileri çok iyi 
gelişmiş ve çok sayıda hünerli usta ve sanat erbabı 
yetişmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu 
merkeziyetçilik sistemi içerisinde Yeni Saray da 
kurulan Saray nakkaşhanesi imparatorluk sınırları 
içerisinde değişik sanat kollarında değişken olmayan 
üslup ve bezeme motiflerinin egemen olmasını 
sağlamıştır [8].   

Kumaş süsleme sanatının büyük bir itibar 
kazanması ve gelişmesinin sebeplerinden birisi de 
insan figürlerinin yasak edilmesi ve bütün 
nakkaşların ve sanatçıların doğaya yönelmesidir. 
Dar bir alanda sıkışıp kalmış sanatçı doğadan 
beslenmiş ve durmadan yeni motifler bulmuştur. 
Böylelikle o zamandan itibaren 16.yy gelen 

dönemlerde her yüzyılda bir önceki dönemden daha 
ustalaşmış ve mükemmellik derecesine ulaşan 
desenler çıkmıştır [9].   

19. Yüzyılda tüm sanat dalları üzerindeki 
Batı etkisi, 1830 yılında zincir işi yapan makine ve 
1851 yılında da İsaac M. Singer’in geliştirdiği dikiş 
makinasının getirdiği kolaylıklar, işlemelerin 
üzerinde yapıldığı dokuma kumaşları yapanların 
azalması ve kullanılan işleme ipliklerinin 
doğallıktan uzak olması gibi nedenlerle 19. YY ’da 
işleme sanatında kayıp yaşanmıştır. Ancak, 
Anadolu’da çeyiz verme geleneği hala devam 
etmekte olduğundan, bu sanatımız daha önceki 
yıllardaki gibi olmakla beraber hala az da olsa 
sürmektedir [10]. Kişinin ölümünden sonra 
eşyalarının yakılması geleneği bu yok oluşu 
hızlandırmaktadır. Bu gelenek, geçmişten günümüze 
bir bağ olan motiflerin ve kalıpların değişebilmesi 
ihtimalini doğurabilmektedir. Bu geleneğe karşı 
çeyiz hazırlama geleneği ile birlikte günümüze kadar 
ulaşmış özgün örnekler mevcuttur.  

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte artan 
rekabet ortamı ve tasarımda farklı bakış açıları 
arama isteği, disiplinler arası çalışmayı beraberinde 
getirmiştir. Tasarımcıların farklı olma isteği 
geleneksel giyim ve mimari yapı alanlarında kendini 
önemli derecede göstermiştir. Geçmişten günümüze 
birbirinden etkilenen bu iki alan yeni bakış açıları 
kazandırılarak ortak düşünceler ve görüşler altında 
birleşmektedir. Geçmişten günümüze dikkat 
çekmek, esin kaynağı oluşturmak adına bu iki alan 
birbirinden beslenmiştir. 

Bu çalışmada, geleneksel giyim ve tarihi 
yapı kavramlarının ortak çıkış noktalarının ortaya 
konması amaçlanmıştır. Ayrıca günümüzde varlığını 
sürdüren ağır rekabet ortamları, hızla değişen ihtiyaç 
ve istek kavramları doğrultusunda moda ve mimari 
tasarımlarda günümüz tasarımcılarına yeni bir bakış 
açısı kazandırmak ve geleneksel giyim ve tarihi 
yapılarda bir görüş bildirmek, kültürel bir bilinç 
oluşturarak geçmiş ve gelecek tasarımlar arasında bir 
bağ oluşturmak hedeflenmiştir. Geçmişte kullanılan 
geleneksel giyim ve tarihi yapıların bize sosyo-
ekonomik düzey, yaşam tarzı, adet ve geleneklerin 
ipuçlarını verdiği düşüncesinden yola çıkılarak, bu 
çalışma geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi 
oluşturmanın yolunu açabilmektedir. 

Bu çalışma, geleneksel giyim ve tarihi 
yapılarda yapılmış süsleme, motif ve sembollerle her 
birinin taşıdığı anlamlar, verdikleri mesajlarla ilgili 
kalıcılık sağlamak, ayrıca günümüz moda ve 
mimarlık tasarımcılarına bir fikir vermesi ve kültürel 
miras bilincinin aşılanması açısından önemlidir. 

 ‘’Bir cepkenin işlenmesinin günlük en az 2-3 saat 

vakit ayırarak yaklaşık 3 ay sürdüğü ve ödenen 

ücretlerin emeği karşılamadığı, maliyet yükselince 

ise alıcıların fiyatı pahalı bulduğu belirtilmiştir. 

Sarka işlemesi yaptırmak isteyen kişiler fiyatı daha 
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düşük olması için daha kolay desenler tercih etmekte 

ve bu durumda kişilerin kendilerine özgü 

oluşturdukları yeni motiflerin oluşmasına neden 

olmaktadır. Böylece eski desenler zamanla 

kaybolarak, anlam, mesaj ve duygu yüklenmiş bu 

desenler yerini yeni desenlere bırakmaktadırlar’’ 

[11] ifadesinden yola çıkılarak günümüzde giysi 
işlemeciliği ve mimari yapı süslemeciliği zanaatını 
yapan kişilerin azlığı, işlemeciliğin çok büyük bir 
emekle hazırlanması, çok zaman alması ve bununla 
ilişkili olarak pahalı olması nedeniyle motiflerin 
günümüz şartlarında daha kolay olabilecek şekilde 
değiştirilmesi ihtimaline karşı motiflerin 
orijinalliğinin korunması ve sonraki çalışmalara 
kaynak olması bakımından önemlidir.  

Geçmişten günümüze mimari yapıların ve 
geleneksel giyimin birbirini beslediği aşikârdır. Bu 
iki alan geçmişte desen ve motif yönünden birbirini 
beslemiş ve etkilemiştir. 

 Günümüzde ise ifade ettiği gibi ; 
‘’Tasarımcının yaratıcı düşünebilmesi için, 

olaylara, olgulara çok yönlü bakması ve farklı 

çözüm yolları bulması gerekmektedir. Çevresine 

yaratma adına bakmalı ve tüm kaynaklardan 

yararlanmalıdır. Doğa, kültür, sanat, bilim, madde 

ve teknoloji olanakları ile sezgiler beklentiler ve 

üretilen her şey yararlanacağı kaynaklar arasında 

olmalıdır’’ [12] yeni tasarım fikirlerinin bulunması, 
iki alanı da besleyeceği düşüncesi açısından 
önemlidir.  

Bu çalışmada Eskişehir il ve ilçelerinde 
geleneksel giysilerde kullanılmış olan süsleme, 
motif ve semboller, tarihi yapılardaki süslemelerle 
kıyaslanıp, ortak noktalar ve fikirlerle ortaya 
konulmaktadır. Araştırmada ‘genel tarama modeli’ 
kullanılmıştır. Aynı zamanda Eskişehir il ve 
ilçelerindeki geleneksel giysi ve tarihi yapılara 
ulaşmak için saha çalışmaları yapılmıştır. Bu 
çalışma, Eskişehir il ve ilçelerinde ulaşılan 
geleneksel giysi örnekleri ile random sistemiyle 
seçilen 9 tarihi yapı ve süslemesiyle sınırlı olup, bu 
konudaki çalışmalara örnek teşkil etmek ve 
araştırmacılara bir bakış açısı kazandırılması 
amaçlanmıştır.  

2. Geleneksel Giyim ve Tarihi 
Yapılarda Süsleme Özellikleri 

Bir toplumun kültürel kimliğinin 
belirlenmesinde birinci sırada etkili olan sanatsal ve 
kültürel mirasıdır. Türkler, geniş bir coğrafya 
üzerinde sürekli hareket halinde oldukları için 
birbirinden çok farklı toplumlar ile karşılaşmışlar ve 
karşılıklı olarak kültürel etkileşimde bulunmuşlardır. 
Bu kültürel etkileşim Türk kültürüne dinamik bir 
yapı sağlamıştır. Böylece Anadolu ve çevresinde her 
bölgede ve yörede biçim, malzeme, kullanım ve 
süsleme özellikleri ile oldukça zengin bir çeşitlilik 
gösteren halk giysileri, Türk giyim- kuşam kültürünü 

oluşturmakla birlikte, önemli kültürel miraslarımız 
arasında yer almıştır [13]. 

Geleneksel giysiler ve tarihi yapılar 
geçmişten günümüze atalarımızın bize bıraktığı 
kültür miraslarımız olup, kültürümüzde önemli bir 
yere sahiptir. Geleneksel giysiler ve tarihi yapılar 
biçimsel ve fonksiyonel özellikleriyle geçmişten 
günümüze kültür değerlerini taşıma görevi 
üstlenirken aynı zamanda süsleme özellikleriyle de 
döneminin özelliklerini yansıtmaktadırlar. 
Geçmişten günümüze temeli tasarım ve sanata 
dayanan tüm dallar arasında bir etkileşim 
görülmektedir. Süslemeciliğin önemli olduğu 
mimari ve giysi öğelerinde de bu etkileşimden 
bahsetmek mümkündür.  

Halk biliminin kültür unsurlarından birisi 
olan giyimin, Türk kültüründe de önemli bir yeri 
vardır. Geleneksel olarak kullanılagelmiş olan 
giysiler, gelecek kuşakların milli kimliklerini 
öğrenmeleri bakımından oldukça önem arz 
etmektedir. Türk kültürünün en zengin ve gösterişli 
dallarından birisi olan kadın giyimi yöresel giysiler 
içinde önemli bir yere sahiptir[14]. Günümüzde 
ulaşılan geleneksel giysi örnekleri geçmişle 
aramızda bir köprü görevi yaparak, milli kültürün 
izlerini taşımaktadır. Benzer durum tarihi yapılarda 
da görülmektedir.  

İnsanoğlu önem verdiği kutsalını hayatının 
her alanında görmeyi, sürekli onunla beraber olmayı 
arzu etmiş ve kutsallarını ölümsüz kılmak için sanat 
eserlerine işlemiştir. İslam sanatında bu düşünceden 
hareketle camilerde, medreselerde, saraylarda, el 
sanatlarında, mezar taşlarında ve birçok yerde hayat 
ağacı motifi tasvir edilmiştir. Günümüzde eskiye 
oranla azalmakla birlikte hala sanat eserlerinde bir 
bezeme unsuru olarak kullanılmaya devam 
etmektedir[15]. Selçukluların yerleşik hayat 
yaşadıkları halde, Orta Asya göçebe kültüründen 
gelen atalarından etkilenerek çadırlarına ve günlük 
hayatta kullandıkları eşyalarına işleme yapma 
geleneğini sürdürdüklerini, o devirlerden günümüze 
kalan minyatürlerden anlıyoruz. 13. Yy. 
minyatürlerinden Varka ve Gülşah Mesnevisi, 
konusu bir aşk öyküsü olmakla beraber o dönemin 
işleme sanatını, göçebe ve çadırlarda yapılan süslü, 
işlemeli çalışmalar ile göstermiştir[16].  

Motif, bezeme ve süsleme gibi işlerde yan 
yana gelerek bir bütünü oluşturan ve kendi başlarına 
birer birlik olan unsurlardan her birine verilen 
addır[17]. Motifler, geçmiş yıllardan bu yana 
geleneksel giysilerde ve moda tasarımlarında 
kullanılmaktadır. Giysilerdeki motifler, kanaviçe 
işlerinde, işlemelerde, aplikelerde görülebildiği gibi 
dokumalarda veya boyama, baskı tekniklerinde de 
görülebilmektedir.   

Motifler bir biçim ya da öge olmanın yanı 
sıra sevinci, mutluluğu, üzüntüyü, kederi, özlemi, 
gücü, olayları, olguları anlatmaktadır [18].  
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Asur dokuma sanatının çok ileri olduğunu 
hatta Asur mimarisi zemin ve duvar süslemesinde, 
dokumada kullanılan motiflerden nilüfer çiçekleri ve 
hurma dalları beğenilerek kullanıldığını ve 
dokumacılıkta büyük bir merkez olduğunu 
görmekteyiz.  Dokuma, mimari ve sanatın ileri 
olmasında imparatorluğun geniş sınırları içinde çok 
eski kültürlerin mirasçıları olmaları ve o zamanın 
ileri medeniyetlerinin sanatkârları da himayelerine 
almaları büyük rol oynamıştır. [19] 

 Böylelikle diğer sanatların yanında 
özellikle dokumacılıkta birçok ileri teknik ve çeşitli 
kalitelerde kumaşların dokunduğu ve işlendiği, 
kabartma heykellerdeki insan figürlerindeki 
kıyafetlerden anlaşılmaktadır[19]. 

Bu bilgiler ışığında, çalışmada Eskişehir ve 
çevresinde geleneksel giyim ve tarihi yapılarda ortak 
noktalar ve bu iki alanın birbirinden etkilenmelerinin 
varlığını ortaya koyma fikriyle yola çıkılmıştır. 
Eskişehir il ve ilçelerinde ulaşılan geleneksel giysi 
ve tarihi yapı süsleme örneklerine bakıldığında 
desen ve motifler yönünden ortak noktalar 
gözlenmiştir ( Bknz. Tablo1).  Eskişehir geleneksel 
giyim ve tarihi yapı süsleme motifleri Tablo 1’de 
dört başlık altında incelenmiştir; 

 Hayvan motifleri; Kuğu, Balık, Domuz, 
Aslan, Kırlangıç, Deve 

 Meyve motifleri; Kiraz, Üzüm, Nar, Elma, 
Armut 

 Bitkisel motifler; Kozalak, Lale, Gül, Asma 
yaprağı, Vazo içinde çiçekler, Karanfil 

 Diğer motifler; Ay, Yıldız, Halka Motifi, 
Süpürge El, Ayna, Mızrak, Bıçak, Hayat 
Ağacı figürü, İbrik 

Saha araştırması yapılan tarihi yapılar 
incelendiğinde; Sivrihisar Kurşunlu Camii’nde 
duvarlara yapılan kalemişi süsleme motiflerinde 
kiraz motifi görülmektedir. Odunpazarı Ak 
Camii’nde ise kiraz, elma, lale ve ay yıldız 
motiflerini kalemişi çalışmalarla görmek mümkün 
olmaktadır.  Sivrihisar Ak Camii’nde lale ve yıldız 
motifleri, Sivrihisar Aziz Mahmut Hüdayi 
Camii’nde de ay yıldız motifi bulunmaktadır. (Tablo 
1 ).  

Eskişehir ili geleneksel giyimini motif ve 
semboller açısından incelendiğinde, sarka 
işlemeciliği ile yapılan giysiler buna iyi bir örnek 
oluşturabilmektedir. Çoğunlukla ‘Sarka’ denilen 
kısa üst cepkenlerde görülen işlemecilik, şalvarlarda 
da kullanılmıştır. Aynı zamanda ‘pesent ’ denilen 
dokuma şalvarlarda ve ipek kumaşlarda motif 
açısından oldukça zengindir. Eskişehir geleneksel 
giysi parçası olan Sarka (Üst cepken) örnekleri 
incelendiğinde, işleme yapılan sarka örneğinde elma 
motifi (Görsel 1),  işleme şalvar örneğinde kiraz 
(Görsel 2) motifine ulaşılmıştır. Ulaşılan bir başka 
örnek ise, erkek yeleğine yapılan işleme olup, lale 
motifi gözlenmiştir (Görsel4). Eskişehir geleneksel 

giyiminin önemli bir parçası olan ipek kuşak 
örneğinde de ay yıldız motifine (Görsel 7) 
rastlanmıştır (Tablo 1).  

2.1. Geleneksel Giysi ve Tarihi yapılarda 

Meyve Motifleri 

Meyveler içinde taşıdıkları taneler 
nedeniyle, dünyanın yumurtası olarak düşünülmüş 
ve farklı yorumları da beraberinde getirmiştir. 
Örneğin, bazen ölümsüzlük, bazen mutluluk, bazen 
de bereket sembolü olmuşlardır. Meyvelerin 
yorumlara yol açan özelliği, çekirdekli bir yiyecek 
maddesi olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü 
çekirdek bir tohumdur ve meyve bu tohumları 
korumaktadır. Diğer bir değişle, neslin sürekliliğini 
güvence altına almaktadır[20].  

Şalvar ve cepken/sarka’dan oluşan 
Eskişehir geleneksel giyiminin en önemli özelliği 
oldukça geniş olan şalvarı ve işlemeleridir. 
Eskişehir’de halen önemli bir meslek halinde sürüp 
giden geleneksel giysi dikimi ve işlemeciliği evlerde 
özel olarak sürdürülmektedir [21]. Eskişehir il ve 
ilçelerinde yapılan alan araştırması sonucu ulaşılan 
geleneksel giysi parçalarının günümüzde halen 
korunduğu ve kına gecesi, düğün, nişan gibi özel gün 
ve gecelerde giyilerek kültürel değerlerin 
yaşatılmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Günümüzde 
halen sürdürülen giysi işlemeciliği motifleri, çeyiz 
yoluyla geçmişten günümüze aktarılmayı 
başarmıştır. Geleneksel giysi parçası sarkanın, 
terden ve sürtünmeden etkilenecek olan kısımları 
hariç tüm kumaş kordon tutturma tekniği ile 
motiflerle doldurulmuştur. Elma motifi bulunan 
Sarka örneğinde görüldüğü gibi tam bir elma motifi 
yerine soyut ifade edilmiştir denilebilir. Özellikle 
motiflerde ikiye kesilmiş elma iç görüntüsü 
görülebilmektedir. Elmanın çekirdek kısımları 
motifin tamamında tüm kumaşı kaplamak amacıyla 
kullanılmıştır (Görsel 1). 

Elma, soyun devamı dileğinin Tanrı’ya 
iletilmesidir. Şifa kaynağı olduğuna inanılan 
elmanın, beşikten mezara, hayatımızın her 
aşamasında verimliliğin, ebediliğin, gençliğin, 
güzelliğin, kuvvetin, sağlığın, sevginin ve hatta 
inancın sembolü olarak kullanıldığı söylenebilir 
[22]. Elma Anadolu’da bolluk, bereket, üreme 
simgesidir. Sağaltma ve iletişim sembolüdür [23]. 
Özellikle çeyiz olarak yeni gelinlere kına kıyafeti 
olarak elma motifli sarkaların hediye edildiği 
düşünüldüğünde, elma çekirdekleri motifi ile 
bolluğun, aile kurmanın, üremenin sembolü olarak 
düşünüldüğü söylenebilir.  Aynı zamanda, elma 
çekirdekleri toprakla buluştuğunda yeni meyvelerin 
tohumu olabileceğinden geleceği sembolize etmiş 
elma ise bir cennet meyvesi olduğundan cennet 
hayatı ile ilişkilendirilmiştir. 

İçi tohumlu meyva sembolleri, 18. Ve 19. 
Yy. Türk işleme motiflerinde, en fazla bolluk, 
bereket ve zenginliği sembolize etmiş olmasına 
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rağmen, tüm Türk işlemelerinde görüldüğü üzere 
İslam diniyle de bağlantılı olarak işleme sembolleri 
kullanılmış, meyvalar daima cennet hayatını, 
tohumlarda geleceği sembolize etmişlerdir[24]. İçi 
çekirdekli nar, üzüm, karpuz, kavun, incir, armut ve 
zeytin gibi meyvalar, insanların çoğalıp üremesinde 
erkeğin rolünün henüz bilinmediği çağlarda, 
doğurganlığın, yaşam için gerekli her şeyin dişi 
Tanrıça (Büyük Ana) tarafından sağlandığına 
inanarak, ona tapmış, onu en ulu olarak görüp, onu 
bu meyve ve ağaçlarıyla özdeştirip, yüceltmiştir 
[25].   

Anadolu zanaatçısının vazgeçemediği, 

bereketi ifade eden meyve sembolleri günlük yaşam 

biçimi içindeki mekânlara yani mimariye de 

yansımıştır. Türkler yaşamın çeşitli görüntülerini 

duvara işleyerek kültürel zenginliklerini gözler 

önüne sermiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını 

sağlamıştır. Bunları yaparken inandığı bereket 

sembolü meyve motiflerine de yer vermiştir. Bu 

bereket sembolleri mimaride bazen bir duvar resmi 

olarak bir sarayı, bazen bir dini mekânı, bazen de 

Anadolu’da bir konağı süslemiştir. Bereket sembolü 

olan bu meyve motifleri yine mimari dekorasyonda 

kalem işi tekniğinde tavan resmi, alçı süsleme, 

mermer rölyef, çini süsleme ve ahşap yontu yanı sıra, 

kapıları açıp kapamaya yarayan kapı 

mandırazlarında, anahtar deliğini çevreleyen demir 

çerçevelerde karşımıza çıkmaktadır [26].  

Türklerde bereket sembolü olarak 
kullanılan meyve motiflerinden özellikle üzüm, nar, 
incir, kavun, karpuz, buğday başağı vb. taneli bitki 
ve meyveler genellikle doğurganlığın, bereketin ve 
hayat ağacının sembolü olarak eski çağlardan beri 
kullanıla gelen süslemeler arasındadır. Söz konusu 
meyve motifleri mimaride dekorasyona yönelik 
olarak duvar ve tavanlarda kalem işi, alçı süsleme, 
taş süsleme, çini süsleme, ahşap yontu ve metal 
süslemeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır [26].   

Mimaride motifler pek çok yerde karşımıza 
çıkmaktadır. Kalemişleri, bezemeler ahşap çini veya 
alçı tekniğiyle oluşturulmuş motifler geçmişten 
günümüze kadar ulaşan örnekleriyle kültürel 
mirasımız olup günümüz tasarımları beslemektedir. 
Eskişehir ili ve çevre ilçelerinde günümüze kadar 
ulaşmış motif ve bezemelere ulaşmak mümkündür. 
Eskişehir ve çevresinde yapılan çalışmalarda 
ulaşılan meyve motiflerinden elma ve kiraz motifi 
tarihi yapıların duvarlarında kalem işi süsleme 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskişehir Odunpazarı 
Ak Camii’nde bulunan kalemişi elma motifi sırt sırta 
oluşturulmuş daire biçiminde görülmektedir. (Görsel 
3). Aynı zamanda kiraz motifi kalem işi 
süslemelerde aynı mekanın duvarlarında görmek 
mümkün olmaktadır. (Görsel 3). Aynı zamanda kiraz 
motifi Eskişehir ve çevresinde kullanılan kadife 
şalvar işleme motifi olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Görsel 2) Şalvarın her iki yanına işlenen kiraz 
motifleri bolluk, bereket, üreme anlamları 

içermektedir denilebilir. . Geçmişten günümüze 
ulaşan kültür mirası örnekleri içerdiği anlam ve 
yüklendiği mesajlar bakımından önemlidir. 

2.2. Geleneksel Giysi ve Tarihi yapılarda 

Bitkisel Motifler 

İnsanın doğa ile kurduğu ilişkinin yanında 
doğaüstü varlıklara olan inancı, halk sembollerinde 
somutlaşır. Giysilerde kullanılmış olan bu motifler 
bedeni süslemenin ötesinde, gelebilecek tehlikelere 
karşı bir koruyuculuk üstlenir [27].  

Eskişehir geleneksel giysi süslemeciliğinde 
bitkisel motiflerden gül, lale motiflerine ulaşmak 
mümkündür. Ayrıca iç içe geçmiş stilize çiçekler ve 
yapraklar görülmektedir. Geleneksel giysi parçası 
yelek işlemesinde lale motifi görülmektedir (Görsel 
4). Lale motifi, tarihi yapı alanlarında ise Eskişehir 
Odunpazarı’nda halk arasında Kümbet Cami 
olarakta bilinen Ak Camii’nde(Görsel 5), Sivrihisar 
Ak Camiinde çini motiflerinde ve Sivrihisar 
Alemşah Kümbetinde (Görsel 6.) taş oyma 
süsmelerinde görülmektedir. 

2.3. Geleneksel Giysi ve Tarihi yapılarda 

Diğer Motifler 

Eskişehir geleneksel giysi ve tarihi 
yapılardaki bir diğer motifler ay, yıldız, iç içe geçmiş 
halka motifi, süpürge, el, ayna, mızrak, bıçak, ibrik 
ve hayat ağacı figürüdür.  

Sivrihisar Alemşah Kümbetinde taş oyma 
tekniği ile çalışılmış yıldız motifi bulunmaktadır 
(Görsel 8). Odunpazarı Ak Camii’de ise ağaç 
oyularak elde edilen ay-yıldız motifleri 
gözlenmektedir (Görsel 8). Sivrihisar Ak Camii’nde 
ise yıldız motifine rastlanırken aynı ilçedeki Aziz 
Mahmut Hüdayi Camii’nde ay yıldız motifi 
görülmektedir (Görsel 9).  

Aynı zamanda ay ve yıldız motifi Eskişehir 
geleneksel giysi parçası olan ipek bel kuşağında 
dokuma motifi olarak karşımıza çıkmaktadır (Görsel 
7).   

İki alanda kullanılan ortak motifler göz 
önünde tutularak ay ve yıldız motifleri ele 
alındığında, iki motifinde gökyüzü ve evrenle ilgili 
motifler olduğu düşünülürse soyutlama yoluyla 
vermek istediği anlam ve mesajlar taşıdığı 
düşünülebilir. Bu  mesaj ve anlamlar gerek tarihi 
yapı gerek geleneksel giysi süslemeciliği ile uğraşan 
zanaatkarların birbirinden desen ve motif özellikleri 
bakımından etkilendikleri ve aynı anlam içeren 
mesajları geleceğe taşıma fikri olduğu 
düşünülmektedir. 

3. Sonuç ve Öneriler  

3.1.  Sonuç  

Eskişehir ve çevresinde yapılan araştırma 
sonucunda, geleneksel giyim ve tarihi yapılarda, 
motif ve desen yönünden bir etkilenme olduğu 
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söylenebilir.  Her iki alanda motiflerde yoğun olarak 
bitkisel üslup üzerinde durulmaktadır. Aynı 
zamanda güç, şans ve bolluğu temsil eden çeşitli 
hayvan motifleri de kullanılmaktadır.  

Eskişehir geleneksel giyim motiflerinde, 
meyve olarak armut, elma, kiraz ve bunların 
çekirdekleri aynı zamanda kırlangıç, deve gibi 
hayvan resimleri ve gül, karanfil, iç içe geçmiş 
kıvrımlı dallar ve çiçekler, ay, yıldız, süpürge, iç içe 
geçmiş halka motifine ulaşılmıştır. 

Eskişehir tarihi yapılarda ulaşılan desenler 
meyve olarak elma, üzüm, kiraz, nar, hayvan 
örneklerinden balık, domuz başı, aslan heykeli, iç içe 
geçmiş iki kuş figürü aynı zamanda yıldız, ay, lale, 
kozalak, hayat ağacı figürü, vazo içinde çiçekler ve 
vazo yanında ibrik yer almaktadır.  

Ulaşılan örnekler karşılaştırıldığında her iki 
alanda da; elma, kiraz, ay, yıldız desenleri 
bulunmaktadır. Motif karşılaştırmaları genel bir 
tablo oluşturularak desteklenmiştir.  Oluşturulan 
tablo, örnekler çoğaltılarak ve araştırma sınırları 
genişletilerek geliştirilebilir. Tablo incelendiğinde 
her iki alanda da kullanılan desenlerin ortak 
noktaları belirlenebilir ayrıca kullanılan motiflerin 
soyutlama yoluna gidilerek bir imge gibi kullanıldığı 
söylenebilir. Geleneksel giyim ve tarihi yapılarda 
kullanılan desen ve motiflerin bir sembol dili olduğu 
düşünülmektedir. Geleneksel giysilerde kullanılan 
çekirdekli meyve motiflerinin, bolluk ve bereketi 
simgelediği, aile hayatına mutluluk, huzur ve bolluk 
getirdiği inancıyla yeni yuva kuracak olan gelinlere 
çeyiz hediyesi olarak verildiği görülmektedir. Tarihi 
yapı süslemelerinde de benzer fikirle bereket, güç, 
ahiret hayatı gibi konularda simge olduğu düşünülen 
motifler kullanılmıştır denilebilir.  

3.2. Öneriler 

 Yapılan bu çalışmada, kapsam 
genişletilerek geleneksek giyim ve tarihi 
yapı alanlarında geçmişten günümüze 
köprü olan desen ve motifler belirlenerek 
günümüz tasarımlarına ilham kaynağı 
olması önerilmektedir. 

 Geleneksel desen ve motiflerin bir araya 
getirilerek bölge ve şehir bazında toplu bir 
katalog oluşturulması önerilmektedir.  

 Süsleme desen ve motifleri oluşturan, gerek 
giysi işlemeciliği yapan zanaatkârlar gerek 
mimari yapılardaki süslemecilikle uğraşan 
ustalar desteklenmeli, bu meslek alanları ile 
ilgili çalışmalar yapılmalı ve usta-çırak 
ilişkisiyle bu mesleklerin geleceğe 
aktarılması sağlanmalıdır. 

 Süslemecilikle ilgili uğraş veren zanaatlar 
desen ve motiflerin orjinalliğinin 
değiştirilmemesi gerektiği konusunda 
bilinçlendirilmelidir.  

 İlgili alanlarla ilgilenen tasarımcı ve 
öğrencilere kültürel öğeler hakkında 

bilgilendirilme yapılmalı ve kültürel bilinç 
oluşturulmalıdır. 
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Eskişehir 
Sivrihisar Ulu 
Camii (1232) 

 
X 

                          

Eskişehir 
Sivrihisar 
Alemşah 
kümbeti(1327) 

 X           X      X         

Eskişehir 
Sivrihisar 
Kurşunlu 
Camii(1492) 

      X         X           X 

Eskişehir 
Odunpazarı Ak 
Camii(15.yy) 

      X X  X  X X     X X       X  

Eskişehir 
Sivrihisar 
Akdoğan 
Mescidi(15.yy) 

       X                    

Eskişehir 
Sivrihisar Ak 
Camii(1793) 

            X      X         

Eskişehir 
Sivrihisar Aziz 
Mahmut Hüdayi 
Camii (1893) 

                 X X         

Eskişehir 
Sivrihisar Ermeni 
Kilisesi(1881) 

  X                         

Eskişehir 
Sivrihisar Pessinus 
Kenti ve Açık 
Hava Müzesindeki 
Mezar Taşları 

   X    X X      X       X X X X   
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Sarka(Üst 
Cepken) 

          X                 

Sarka(Üst 
Cepken) 

     X        X       X       

Şalvar       X                     
Yelek (Erkek için)             X               
Şalvar                 X   X        
Kuşak                  X X         

Tablo 1. Eskişehir Çevresi Geleneksel Giyim ve Tarihi Yapı Süsleme Motifleri 
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Görsel 1. Eskişehir Sivrihisar Sarkası Ön ve Arka Görünüm- Elma Motifi ( Kaynak kişi: Gülümser Öz) 

 

 

 

 
  

Görsel 2. Eskişehir Geleneksel Kadife Şalvarı- Kiraz Motifi (Kaynak Kişi: Hatice Çetinkaya) 

 

 

 

 
 

Görsel 3. Eskişehir Odunpazarı Ak Camii Kalem işi Süslemeleri- Kiraz ve Elma Motifi 
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Görsel 4. Eskişehir İşleme Yelek- Lale Motifi (Kaynak Kişi: Fadime Erer) 

Görsel 5. Solda Eskişehir Odunpazarı Ak Camii- Lale Motifi(Ağaç Oyma)/ Sağda Sivrihisar Ak Camii- Lale 
Motifi(Çini süsleme) 

Görsel 6. Eskişehir Alemşah Kümbeti Lale Motifi 
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Görsel 7. Eskişehir Sivrihisar İpek Bel Kuşağı – Ay Yıldız Motifi (Kaynak Kişi: Nedime Aydoğan) 

  

 

Görsel 8. Sivrihisar alemşah kümbeti –yıldız motifi/ Odunpazarı Ak Camii -Ay Yıldız motifi 

  

Görsel 9. Sivrihisar Ak Camii- Yıldız motifi / Sivrihisar Aziz Mahmut  Hüdayi Camii- Ay Yıldız motifi 
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Özet 
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kaynaklarının bol, ulaşım ve erişebilirliğin kolay veya toprakların verimli olduğu alanlarda kurulduğu görülür. 

Dolayısıyla yerleşmeler kurulurken, bulundukları coğrafyanın sağlamış olduğu imkânlar vasıtasıyla kuruluş 

yerleri seçilir. Ancak coğrafyanın sunduğu bu olanaklara rağmen, insan yaşamını tehdit eden her türlü coğrafi 

unsur da yerleşmelerin yer değiştirmelerine sebep olmaktadır.  

Bu bildiride, Erdemli İlçesinin sınırları içerisinde yer alan Gücüş, Arslanlı ve Harfilli Köylerinin yer 

değiştirme süreçlerinde etkili olan coğrafi faktörlere değinilmiştir. Her üç yerleşme ile ilgili elde edilen 

bulgulardan hareketle Gücüş Köyünün 1949 yılında arazi yapısının yerleşime elverişli olmaması nedeniyle, 

Arslanlı Köyünün 1960 yılında heyelan nedeniyle ve Harfilli Köyünün ise 1954 yılında su kaynaklarındaki 

yetersizlik nedeniyle yer değiştirdiği ortaya konulmuştur. Diğer yandan, üç köyün eski ve yeni yerleşim 

sahalarının coğrafi özellikleri karşılaştırılmış, coğrafi faktörlerin yer değiştirme süreçlerine etkileri incelenmiş ve 

yeni yerleşim sahalarının coğrafi potansiyelleri değerlendirilerek karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm 

önerileri geliştirilmiştir.  

Abstract 

Mankind, necessity of its creation, needs areas where can feel safe and carry out its vital activities in a 

healthy manner. One of the most important conditions for this purpose is that the places of establishment of the 

settlements are convenient in terms of geographical conditions. As a matter of fact, when attention is paid to 

settlements that could protect their existence up to now, it can be seen that these settlements are established in 

areas where land structure and climate are convenient and water resources are abundant, transportation and 

                                                           
1 Erdemli İlçesine bağlı Arslanlı, Gücüş ve Harfilli köylerinin tüzel kişilikleri, 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı 
Büyükşehir Belediye Yasası sonrasında mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Ancak bu yerleşmeler coğrafi sistematiğe göre 
birer köy yerleşmesidir. Bu nedenle bu çalışmada birer köy olarak ele alınmıştır.  
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accessibility is easy or land is fertile. Therefore, while the settlements are being established, the locations of the 

establishments are selected through the possibilities that the geography of which they are located provides. 

However, despite these geographic possibilities, all kinds of geographical factors that threaten human life lead to 

placements of settlements. 

In this study has been mentioned to the geographical factors that are effective in the displacement 

processes of the Gücüş, Arslanlı and Harfilli villages located in the borders of the Erdemli District. According to 

the findings obtained from all three settlements, it has been revealed that the village of Gücüş was replaced in 

1949 due to the fact that the land structure was not suitable for settlements, Arslanlı Village changed its location 

due to landslide in 1960 and the village of Harfilli was replaced in 1954 due to the inadequacy of water 

resources. On the other hand, the geographical characteristics of the old and new settlement areas of three 

villages have been compared and the effects of the geographical factors on the displacement process have been 

examined. Lastly, the solution proposals have been presented for the problems that could be encountered by 

evaluating the geographical potentials of the new settlement areas was developed.

1. Giriş 

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev 

sahipliği yapmış olan Anadolu’nun yerleşme tarihi 

çok eskilere dayanmaktadır. Anadolu’da çeşitli 

faktörlere bağlı olarak kurulup gelişen 

yerleşmelerin bir kısmı zamanla değişen şartlar 

sebebiyle önemini kaybedip harabeye dönüşürken, 

bazı yerleşmeler ise hızla büyüyüp gelişmiştir [1,2]. 

Yerleşmelerin tarih sahnesinden silinmesi veya 

büyüyüp gelişmesi coğrafi şartlarla yakından ilişkili 

olduğu için yerleşmelerin kuruluş yerlerinin 

belirlenmesi aşamasında coğrafi esasların göz 

önünde bulundurulması oldukça önemlidir. 

Yerleşme sahaları seçilirken doğal ve beşeri çevre 

koşullarının yeterince dikkate alınmaması nedeniyle 

yerleşmeler yer değiştirmek zorunda 

kalabilmektedir [3,4].  

Türkiye’de yerleşmelerin yer 

değiştirmesinde en önemli faktör doğal afetlerdir. 

Heyelan, su baskınları, kaya veya çığ düşmesi ve 

depremler bu afetlerin başında gelmektedir [5]. Yer 

değiştirmeye sebep olan bu doğal faktörlerin 

yanında yerleşmeler kurulduktan sonra beşeri 

şartların zamanla değişmesi ve gelişen toplumun 

yeni ihtiyaçlara uyum sağlaması da yerleşmelerin 

yer değiştirmelerine sebep olabilmektedir. Nitekim 

ülkemizde toplulaştırma, ulaşım, ekonomik 

faaliyetler, toplumsal olaylar ve salgın hastalıklar 

gibi beşeri nedenlerle yer değiştirmiş olan 

yerleşmelerin sayısı oldukça fazladır [6]. Doğal 

veya beşeri sebeplerle yer değiştirmiş olan 

yerleşmelere Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce 

örnek verilebilir. Bu yerleşmelerden bazılarındaki 

yer değiştirme süreçleri akademik çalışmalarla 

ortaya konulmuştur. 

Ülkemizde yer değiştiren yerleşmelerle 

ilgili yapılmış olan bildiri, makale veya kitap 

düzeyinde yayınların sayısı fazla değildir. Bu 

çalışmalarda genellikle bir veya birden fazla 

yerleşmeler ele alınıp incelenmiştir. Konuyla ilgili 

ilk çalışmaları Akkan (1971) ve Tuncel (1974) 

ortaya koymuştur.  Akkan, doğal faktörler 

nedeniyle Bingöl şehrinin yer değiştirme süreçlerini 

kaleme almıştır [7]. Tuncel ise bir takım şehir 

örneklerinden hareketle yerleşmelerin yer 

değiştirmelerine neden olan başlıca etmenleri 

sınıflandırmıştır [8]. Tuncel ayrıca bir makalesinde 

doğal faktörlerin yer değiştirme süreçlerine 

etkilerini incelemiştir [9].  Gümüşhane’de bildiri 

olarak sunduğu başka bir çalışmasında ise 

Gümüşhane’nin yer değiştirmesinde etkili olan 

beşeri etmenler üzerinde durmuştur [10]. Şüphesiz 

bütün bu çalışmalar yer değiştiren yerleşmelerle 
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ilgili çalışmaların temelini ve ilk örneklerini 

oluşturmaktadır. 

Kaya (2002),  Ağrı ilinin yönetim 

merkezi olan Doğubayazıt şehrinin yer 

değiştirmesinde etkili olan topoğrafik faktörlere yer 

vermiş ayrıca ulaşım, güvenlik ve ekonomik 

faktörlerin de yer değiştirme sürecinde etkili 

olduğunu vurgulamıştır [11]. Doğal ve beşeri 

sebeplerle yer değiştiren yerleşmeleri Manisa ili 

örneğiyle ele alıp inceleyen Ceylan ise, konuyla 

ilgili daha önceden yapılmış çalışmalardan farklı 

olarak oldukça kapsamlı bir çalışma ortaya 

koymuştur.  Manisa ili genelinde toplam 96 

yerleşmenin yer değiştirdiğini tespit eden Ceylan, 

bu yerleşmelerin eski ve yeni yerleşim sahalarını 

karşılaştırma yoluna giderek yer değiştirme 

süreçleri hakkında detaylı bilgilere yer vermiştir 

[6]. 

Doğal afetler nedeniyle yüzlerce 

yerleşmenin yer değiştirdiği bilinmektedir. Bu 

yerleşmelerden bazıları bilimsel çalışmalara konu 

olmuştur. Gök, 1983 yılında meydana gelen 

Erzurum Kars depremi sonrasında büyük hasar 

gören bazı kırsal yerleşmelerin yer değiştirme 

süreçlerini incelemiştir [12]. Yılmaz ve diğerleri ise 

1940’lı yıllarda Erbaa ve çevresinde yaşanan yıkıcı 

depremler neticesinde Erbaa şehrinin yer değiştirme 

sürecini ortaya koymuştur [13]. Fural ve Cürebal 

(2017), bir bildiride Antalya’nın Serik ilçesine bağlı 

Haskızılören Köyünün sel, taşkın ve kütle 

hareketleri gibi afetler nedeniyle yer değiştirdiğini 

belirtmişlerdir [14]. Ceylan ve Dinç (2017), 

İzmir’de düzenlenen afetler sempozyumu için 

hazırlamış oldukları bildiride Türkiye’de doğal afet 

nedeniyle yeri değiştirilmiş 9 köyü ele alıp 

incelemişlerdir [15]. Diğer yandan Dinç (2017), 

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa 

Köyü’nün sel ve taşkın neticesinde yer 

değiştirdiğini ortaya koymuştur [4]. 

Birer doğal afet türü olarak sıklıkla 

karşılaşılan kütle hareketleri (kaya düşmesi) ve 

heyelanlar neticesinde yerleşmelerin yer değiştirme 

süreçlerini ele alan çalışmalar da vardır. Girgin, 

kütle hareketleri nedeniyle yer değiştiren Gördes 

ilçesinin (Manisa)  yer değiştirme süreçlerini 

incelemiştir [5]. Cürebal (2004), bir çalışmasında 

İzmir İlinin Dikili İlçesine bağlı Kıratlı Köyünün 

kütle hareketleri nedeniyle yer değiştirdiğini tespit 

etmiştir [16].   Sunkar (2010), Elâzığ’ın Baskil 

ilçesine bağlı Kayabeyli Köyünün kaya düşmesi 

başta olmak üzere sel ve çığ gibi afetler neticesinde 

yer değiştirdiğini belirlemiştir [3]. Akbulut (2011) 

ise Malatya’ya bağlı Arguvan ilçe merkezinin 1966, 

1977 ve 1988 yıllarında meydana gelen heyelanlar 

neticesinde yer değiştirdiğini ortaya koymuş ve yer 

değiştirme süreçlerinde karşılaşılan sorunlara 

değinmiştir [17]. 

Ülkemizde baraj inşası nedeniyle yer 

değiştirmiş olan yerleşmeler de akademik 

çalışmalarla ele alınıp incelenmiştir. Bu 

çalışmalardan ikisi Bakırcı’ya aittir. Bakırcı, bir 

çalışmasında Atatürk Barajının inşa edilmesi 

sürecinde Samsat’ın (Adıyaman) yer değiştirme 

süreçlerini ele alırken bir başka çalışmasında ise 

Birecik barajının inşa edilmesi sürecinde 

Halfeti’nin yer değiştirmesini ve sonuçlarını ortaya 

koymuştur [18,1]. Baraj nedeniyle yer değiştiren 

yerleşmelerden üç örnek Koday tarafından ele 

alınmıştır. Koday, Aşağı Çat, Yukarı Çat ve Taşağıl 

Köylerinin (Çat/Erzurum) baraj nedeniyle yer 

değiştirme süreçlerini ele almış ve bu süreçte 

yaşanan bir takım sorunlara değinmiştir [19].  

Orhan ve Gök, Artvin’e bağlı Oruçlu ve Zeytinlik 

Köylerinin Deriner Barajının su toplama havzası 

içerisinde kalmaları nedeniyle yer değiştirdiklerini 

ve bu süreçte sosyo-ekonomik açıdan bazı 

sorunların yaşandığını ortaya koymuşlardır [2].  

Yer değiştiren yerleşmelerle ilgili 

yukarıda verilen çalışmalar, özellikle kırsal 
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yerleşmelerin oldukça dinamik bir yapıya sahip 

olduğunu, doğal ve beşeri sebeplerle yerlerini 

değiştirmek zorunda kalan çok sayıda yerleşmenin 

var olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizin doğal, 

ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan sahip 

olduğu çeşitlilik hemen her bölge ve yörede yeni bir 

yer değiştirme süreciyle karşılaşabileceğinin 

sinyallerini vermektedir. Şüphesiz bu alanlardan 

birini Erdemli ve yakın çevresi oluşturmaktadır. 

Erdemli şehir merkezinden Toroslar’a uzanan 

sahada özellikle yükselti ve eğim farklarının artış 

gösterdiği alanlarda heyelan ve kütle hareketleri 

gibi afetlerle karşılaşma ihtimali yüksektir. Bu 

doğal faktörlerin yanında, su kaynaklarının durumu, 

ulaşım, ekonomik yapı gibi bir takım beşeri 

unsurlar da günlük yaşamı doğrudan 

etkileyebilecek faktörleri oluşturmaktadır. Erdemli 

ve çevresindeki kırsal yerleşmeler bunun birer 

örneğini oluşturmaktadır.  

 

Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası 

Araştırmaya konu olan Gücüş, Arslanlı 

ve Harfilli Köyleri (Mahalleleri), Mersin’in Erdemli 

İlçesine bağlı olup her üç yerleşme de Erdemli İlçe 

merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. Gücüş 

Köyünün ilçe merkezine uzaklığı 19 km iken, 

Arslanlı Köyü ilçe merkezine 20 km, Harfilli Köyü 

ise yaklaşık 41 km uzaklıktadır. Söz konusu köyler 

coğrafi faktörlerin yerleşmelerin yer değiştirme 

süreçlerine olan etkilerine birer örnek 

oluşturmaktadır. Gücüş Köyü 1949 yılında 

elverişsiz arazi yapısı nedeniyle, Arslanlı Köyü 

1960 yılında meydana gelen heyelan olayı 

neticesinde yer değiştirirken ve Harfilli Köyü ise 

1954 yılında su kaynaklarının yetersizliğinden 

dolayı yer değiştirmiştir. 

Materyal ve Metot  

Bu çalışmada, Gücüş, Arslanlı ve Harfilli 

Köylerinden hareketle yerleşmelerin yer değiştirme 

süreçlerinde coğrafi faktörlerin etkileri 

araştırılmıştır. Araştırma sahası ve konusu ile ilgili 

literatür taraması yapılmış, Türkiye’de yer 

değiştiren yerleşmeleri konu olan çalışmalar 

yöntem ve içerik yönünden incelenmiştir. Araştırma 

sahasını oluşturan üç yerleşmede yer değiştirme 

sürecinin tespit edilebilmesi için farklı yıllara ait 

1/25 000 ölçekli topoğrafya haritalarından 

yararlanılmış ve elde edilen ön bulgular gerek uydu 

görüntüleri (Google Earth) yardımıyla gerekse arazi 

çalışmalarıyla desteklenmeye çalışılmıştır. Arazi 

çalışmaları kapsamında köy muhtarlarıyla ve yer 

değiştirme sürecine tanık olmuş yaşlı köylülerle 

mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda, yer 

değiştirmenin ne zaman başladığı, yer değiştirme 

sürecinin ne kadar sürdüğü, eski ve yeni yerleşim 

sahaları arasındaki mesafenin ne kadar olduğu, isim 

değişikliğinin olup olmadığı ve devlet 

yardımlarının sağlanıp sağlanmadığı gibi konular 

üzerinde durulmuştur. 

Coğrafi faktörlerin yer değiştirme 

süreçlerine etkisinin ortaya konulması açısından üç 

köyün eski ve yeni yerleşim sahalarının coğrafi 

özellikleri karşılaştırılmıştır. Yeni ve eski yerleşim 

sahalarının idari yapıları, nüfusları, konum 

özellikleri, hangi yükselti basamaklarında yer 

aldıkları, yerleşim planları, konutların yapı 

malzemeleri ve yürütülen ekonomik faaliyetlerle 

ilgili bilgilere yer verilmiş,   bu sahaların coğrafi 

potansiyelleri değerlendirilmiş ve arazi çalışmaları 

sırasında çok sayıda fotoğraf çekilmiştir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
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Ülkemizde başka bir yerleşmeye taşınan 

veya tamamen terk edilen çok sayıda eski yerleşme 

vardır. Doğal veya beşeri sebeplerle yerleşme 

sakinlerinin bir kısmı veya tamamı herhangi bir 

yerde yeniden bir yerleşme kurma yerine başka 

yerleşmelere göç etmeyi tercih edebilmektedir. 

Ancak yerleşmelerin birer yer değiştiren yerleşme 

kapsamında değerlendirilmesi için her şeyden önce 

yer değiştirme sürecinin yeni bir yerleşmenin 

kurulmasıyla sonuçlanması gerekir [6].  

Bilindiği gibi, ülkemizde kırsal 

yerleşmelerle ilgili verilere ulaşmak oldukça güçtür. 

Bu durum araştırmaya konu olan Gücüş,  Arslanlı 

ve Harfilli Köyleri için de geçerlidir. Her üç köyün 

yer değiştirme süreçleri hakkında herhangi bir 

resmi belgeye veya arşiv kayıtlarına 

rastlanılmamıştır. Bu duruma rağmen 1960 ve 1995 

yıllarına ait topoğrafya haritaları yer değiştirme ile 

ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. 1995 yılı 

topoğrafya haritasında Gücüş ve Arslanlı Köyleri 

için “Eski Yerleşim Yeri” tabiri yer almaktadır. 

Bugünkü Harfilli Köyünün güneyinde ise Eski 

Harfilli olarak isimlendirilen eski bir yerleşim yeri 

bulunmaktadır.  

Gücüş Köyü sakinleri, eski yerleşim 

sahasında arazinin elverişsiz olması nedeniyle 

1949-1950 yıllarında Köstelli mevki olarak bilinen 

sahaya yerleşmişlerdir. Ancak bu mevki adı 1960 

yılı topoğrafya haritasında Küstüllü olarak 

geçmektedir. Bu durumun bir yazım yanlışlığından 

kaynaklanmış olması oldukça muhtemeldir. 

Nitekim söz konusu sahadan farklı bir alanda 

bugünkü Hüsametli ve Karakeşli Köylerinin 

yaklaşık 5 km batısında Küstülü adında bir köyün 

yer aldığı ve birkaç asırdan beri varlığını 

sürdürmekte olduğu bilinmektedir.  Erdem (2017), 

Küstüllü Köyünün 1790 yılında Mut’un Kösereli 

Köyü civarından gelen yörükler tarafından 

kurulduğunu ve köyün ilk adının Yanık Köy 

olduğunu belirtmektedir [20].  Dolayısıyla Eski 

Gücüş Köyü’nden gelenler Küstüllü köyünden 

tamamen farklı olarak halk arasında Köstelli olarak 

adlandırılan alana, orman arazilerini tarıma açma 

suretiyle yerleşmişler ve köy isminin Köstelli 

yerine Gücüş olarak kayda geçirilmesini tercih 

etmişlerdir. Bu nedenle hazine arazisi üzerinde 

kurulan ve daha önce yerleşime açılmamış bu arazi 

üzerinde yer alan Yeni Gücüş Köyü yer değiştirmiş 

bir yerleşmedir.  

Heyelan (1960) olayı sonucunda yer 

değiştiren Arslanlı Köyünün 1960 yılına ait 

haritasına bakıldığında bugünkü yerleşim sahasının 

Akkuyu olarak isimlendirilen mevkide kurulmuş 

olduğu görülür. Bu mevkide, yer değiştirme 

sürecinden önce herhangi bir yerleşmenin olmaması 

Arslanlı Köyü’nün yer değiştiren bir yerleşme 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Arslanlı 

Köyünün yeni yerleşim sahası devlet tarafından 

belirlenmiş ve hazine arazisi üzerinde afet 

konutlarının inşa edilmesiyle yer değiştirme süreci 

başlamıştır.    

Harfilli Köyünün yeni bir yerleşme 

olarak mı kurulduğu yoksa 1960 yılı haritasında 

görüldüğü gibi Cıcık Alanı Mahallesine taşınarak 

bu mahalleyle mi birleştiği sorusunun cevabı arazi 

çalışmaları sırasında gerçekleştirilen mülakatlar 

sonucunda ortaya konulmuştur. Arazi 

çalışmalarından elde edilen bulgulara göre Harfilli 

Köyünde yer değiştirme süreci 1954 yılında birkaç 

ailenin (Kel Osman, Hacı Abdi) öncülüğünde 

başlamış ve bu aileler bugünkü yerleşim sahasında 

Cıcık Alanı Mahallesinin temelini atmışlardır.  

4.Bulgular ve Tartışma 

4.1. Arazi Yapısının Elverişsiz Olması 

Nedeniyle Yer Değiştiren Yerleşmeler 

Ülkemizde kırsal yerleşmeler, memleket 

yüzeyine adeta kum taneleri gibi dağılmış 

durumdadır. Deniz kıyılarından vadi oluklarına, 

plato düzlüklerine, dağ yamaçlarına, hatta çok 

786



International Erdemli Symposium 2018 

yerde dağların zirve kısımlarına yakın yerlere kadar 

yerleşmelerin sokulmuş olduğu göze çarpar [21]. 

Bir yerde iskânın alçalıp yükselmesi ve 

iskânın üst sınırının belirlenmesi üzerinde yükselti 

önemli bir etkiye sahiptir. Ancak eğim değerleri de 

en az yükselti kadar önemli bir rol oynamaktadır. 

Nitekim eğimin fazla olduğu engebeli arazilerde 

ekonomik faaliyetlere imkân vermeyecek 

durumdaki sahalarda iskân, zaruri olarak 

yükseltisini yer yer kaybeder. Diğer yandan yüksek 

saha olmasına rağmen bir takım dağ düzlüklerinin 

bulunduğu aynı zamanda güneye bakan sahalarda, 

geçim sahasının teşekkül ettiği alanlarda belirli 

yükseltilere rağmen iskânın yer aldığı görülür [21].  

Arazi yapısının yerleşme üzerine 

etkilerine Gücüş Köyü güzel bir örnek 

oluşturmaktadır. Alata Çayı Vadisinde oldukça 

engebeli bir alanda yer alan Eski Gücüş Köyü 

sakinleri, ekonomik faaliyetlerin sınırlılıklarından 

dolayı bugünkü yerleşim sahası olan ve nispeten 

daha yüksek bir alanda yer alan plato sathına 

yerleşmişlerdir.  

4.1.1.  Gücüş Köyü 

Gücüş Köyü, Erdemli ilçe merkezinin 19 

km kuzeybatısında bulunmaktadır. Gücüş Köyü, 

çalışma kapsamında incelenen üç köy arasında 

Erdemli ilçe merkezine en yakın köy 

konumundadır.  620-650 metre yükselti 

basamağında yer alan köyün, 2017 nüfusu 274’tür 

[22].  Halkın temel geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır. Tarımsal aktivite olarak özellikle 

sebze tarımı yaygındır. 

Gücüş Köyü, 1949-1950 yıllarında eski 

yerleşim sahasının arazi yapısı bakımından 

elverişsiz olması nedeniyle yer değiştirmiştir. Eski 

Gücüş mevkii bugünkü Gücüş köyünün 1 km kadar 

kuzeydoğusunda yer almakta olup, 380-430 metre 

yükselti basamağında yer almaktadır (Şekil 2). 

Alata Vadisi’nde oldukça engebeli bir sahada 

kurulan Eski Gücüş Köyü’nde tarım, hayvancılık 

vb. gibi ekonomik faaliyetlerin yürütülebileceği 

alanların yetersizliği yer değiştirmenin başlıca 

sebebini oluşturmaktadır (Foto 1). Nitekim 

ormancılık faaliyetiyle uğraşan eski köy 

sakinlerinin arazilerinin elverişsiz olmasından ve 

yürütülen faaliyetlerin güçlüğünden sık sık 

yakınmaları köy isminin halk arasında “Güç-İş” 

olarak adlandırılmasına neden olduğu 

belirtilmektedir. Zamanla köy ismi Gücüş olarak 

değişime uğramış ve bu şekilde kullanılmaya 

başlamıştır.  

Şekil 2. Eski ve Yeni Gücüş Köyü 1960 ve 1995 

Paftaları; G1: 1960 yılında bugünkü Eski Gücüş;, 

G2: 1960 yılında bugünkü Gücüş, G3: 1995 yılında 

Eski Gücüş, G4: 1995 yılında bugünkü Gücüş 

Foto 1. Alata Çayı Vadisinde Yer Alan Gücüş 

Köyünden Bir Görünüm 

 Büyükşehir Belediye Yasasının 2012 

yılında yürürlüğe girmesinden sonra tüzel kişiliği 

mahalleye dönüştürülen Gücüş Köyünün idari 

sınırları içerisinde Gücüş ve Sarılar olmak üzere iki 
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yerleşme yer almaktadır. Bugünkü Gücüş Köyü 

halk arasında Köstelli olarak bilinen mevkide 

kurulmuştur. Bu yerleşim sahasına 1950’li yılların 

başlarında gelen köylüler ormanlık arazileri tarıma 

açmış ve Gücüş’ün bugünkü yerleşim sahası bu 

şekilde kurulup gelişmiştir. Diğer yandan Gücüş’ün 

yeni yerleşim sahasının tercih edilmesinde Erdemli 

’den Toroslara uzanan yayla yollarına yakınlık 

önemli bir rol oynamıştır. Bu yolun kenarında 

özellikle göçebelerin uğrak yerlerinden olan ve halk 

arasında “Bacın” olarak adlandırılan bir kuyunun 

varlığı yerleşim sahasının belirlenmesinde su 

kaynaklarının da dikkate alındığını göstermektedir.  

Gücüş Köyünün yer değiştirme süreci köy 

sakinlerinin kendi istekleri ile başlamıştır. Arazi 

çalışmaları sırasında Yeni Gücüş yerleşim sahasına 

yapılan gözlemler, ilk konutların 1950’li yılların 

başında inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Nitekim 

kendi konutlarını inşa eden köylüler bu konutların 

üzerine konut yapım tarihini de yazmışlardır (Foto 

2). Yapı malzemesi olarak duvarları kâgir (taş 

blokların harç malzemesi ile örülmesinden oluşan 

yapı) ve çatısı ahşap olan bu konutlar yer 

değiştirme sürecinin ilk yıllarında tek kat olarak 

inşa edilmiştir. 1950’li yılların sonlarına doğru ise 

tek katlı konutlara ikinci katlar ilave edilmiştir. Bu 

konutların üst katlarında iki veya üç oda yer 

almaktadır ve alt katları ahır olarak kullanılmıştır. 

Tamamı 1950-1960 yılları arasında inşa edilen bu 

taş ve ahşap yapılı konutlarda ikamet eden yaşlı 

nüfusun vefat etmesi sonrasında konutlar tamamen 

kullanım dışı olarak kalmıştır. Gücüş Köyünün 

bugünkü sakinleri taş yapılı konutların yakınlarında 

modern yöntemlerle inşa ettikleri kerpiç evlerde 

yaşamaktadır. Konutların yapı malzemesinde 

yaşanan bu değişim yer değiştirme sürecinin ilk 

yıllarında köy sakinlerinin doğal şartlara daha fazla 

bağlı olduğunu ancak zamanla bu bağlılığın 

azaldığını ortaya koymaktadır. Köylüler hazine 

arazisi üzerinde inşa ettikleri konutların tapularını 

2001 yılında almışlardır.  

 
Foto 2. Gücüş’ün Yeni Yerleşim Sahasında İnşa 

Edilen İlk Konutlardan (1950 yılı) 

Gücüş Köyünün eski yerleşim sahasına ait 

kalıntılar neredeyse tarih sahnesinden silinmiş 

durumdadır. Eski köy mezarlığı orman tahribatı 

nedeniyle büyük zarar görmüş ve birkaç mezar 

taşından başka bir kalıntı kalmamıştır. Eski köy 

sahasında yer alan bir çeşme ise varlığını günümüze 

kadar korumaktadır (Foto 3). 

 
Foto 3.. Eski Gücüş Köyünde Bir Çeşme ve 

Mezarlık Sahası 

Gücüş Köyünün eski ve yeni yerleşim 

sahaları ekonomik faaliyetler açısından 

karşılaştırıldığında eski köyde arazinin elverişsiz 

olması ve köyün ormanlarla kaplı olması nedeniyle 

temel geçim kaynağının ormancılığa dayalı olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğer yandan tarımsal faaliyetlerin 

yapılabileceği kadar elverişli arazilere sahip yeni 

yerleşim sahasında ise temel geçim kaynağını tarım 

ve hayvancılık oluşturmaktadır. Özellikle sebze 
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tarımının yoğun olarak yapıldığı köyde, yetiştirilen 

ürünler komisyoncular aracılığı ile satılmaktadır.  

4.2. Heyelan Nedeniyle Yer Değiştiren 

Yerleşmeler  

Heyelan, ülkemizde en sık karşılaşılan 

kütle hareketlerinden birini oluşturmaktadır. 

Heyelan olayının bir doğal afet haline dönüştüğü 

çok sayıda yerleşme örnekleri vardır [15].  Heyelan 

“doğal kaya, zemin, yapay dolgu ile bunlardan 

oluşmuş döküntülerden ve topraktan meydana gelen 

malzemenin yerlerinden ayrılarak yer çekiminin de 

etkisiyle yamaç boyunca yer değiştirmesi olayı” 

olarak tanımlanmaktadır [23]. Büyük miktarda 

toprak kütlesinin yerleşim sahalarına doğru hareketi 

önemli can ve mal kayıplarına sebebiyet vermekte 

ve bu durum yerleşmelerin yer değiştirmelerini 

gündeme getirmektedir. Ülkemizde heyelan 

nedeniyle tahribata uğramış ve yeri değiştirilmiş 

yüzlerce yerleşme söz konusudur.  

Erdemli’nin kuzey kesimleri, heyelanların 

sıklıkla meydana geldiği bir sahadır. Bu alanlarda 

farklı dönemlerde meydana gelmiş ve 

çoğunluğunun aşırı yağışların tetiklemesi 

sonucunda gerçekleştiği bilinen heyelan olayları 

yaşanmıştır [24]. Erdemli’nin kuzeyinde yer alan 

yerleşmelerden biri olarak Arslanlı Köyü de 1960 

yılında yaşanan heyelan nedeniyle büyük tahribata 

uğramış ve köy bugünkü yerleşim sahasına 

taşınmıştır.  

4.2.1. Arslanlı Köyü 

Erdemli İlçe merkezinin 20 km 

kuzeybatısında bulunan Arslanlı köyünün 2017 

nüfusu 551’dir [22]. 850-900 metre yükselti 

basamağında bulunan Arslanlı köyü, Erdemli-

Güzeloluk yolu üzerinde kurulmuş olup, Doğanay 

(2014)’ın tasnifine göre, tipik bir yol boyu köyü 

özelliği taşımaktadır [25]. Sahip olduğu coğrafi 

özellikleri nedeniyle yayla özelliği gösteren köyün 

nüfusu Türkiye’nin hemen her yerinden gelenlerle 

beraber yaz aylarında belirgin bir biçimde 

artmaktadır. Nitekim köyün temel geçim kaynağı 

tarım ve hayvancılık olmasına rağmen, sayfiye 

yaylacılığından ötürü köyde; turist ve 

günübirlikçilere yönelik dinlenme tesisleri, 

restoranlar, yazlık evler gibi çeşitli yapılar 

bulunmaktadır (Foto 4). Arazi çalışması 

kapsamında mülakat yoluyla bilgi alınan köy 

muhtarı da bu durumu teyit edip, durumun ortaya 

çıkmasında hem köyün sahip olduğu coğrafi 

şartların, hem de konum olarak diğer yayla 

yollarının üzerinde bulunmasının etkili olduğunu 

belirtmiştir.  

 
Foto 4.a. ve b. Villa Tipi Yayla Evleri; c. Dinlenme 
Tesisi 

 Arslanlı Köyü, 1960 yılında eski yerleşim 

sahasında (Bölükini Mevkii) meydana gelen 

heyelan olayı neticesinde yer değiştirmiştir. Eski 

Arslanlı, bugünkü yerleşim sahasının 1.5 km 

kuzeybatısında oldukça engebeli bir sahada yer 

almaktadır (Şekil 3).  Köyün bugünkü yerleşim 

sahası belirlenirken muhtemel bir heyelan olayıyla 

yeniden karşılaşılmaması için eski köy sahasından 

farklı olarak eğimi daha az olan bir saha tercih 

edilmiştir.  
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Şekil 3. Eski ve Yeni Arslanlı Köyü 1960 ve 1995 

paftaları A1: 1960 yılında bugünkü Eski Arslanlı, 

A2: 1960 yılında bugünkü Arslanlı, A3: 1995 

yılında Eski Arslanlı, A4: 1995 yılında bugünkü 

Arslanlı 

Diğer yandan bu sahanın Erdemli ’den 

Toroslara uzanan yayla yollarının kenarında olması 

yeni yerleşim sahasının belirlenmesinde ulaşımın 

elverişli olmasına dikkat edildiğini ortaya 

koymaktadır.  

Eski Arslanlı’da yaşanan heyelan 

sonucunda konutları kullanılamayacak duruma 

gelen köy sakinleri, 1960’lı yılların başlarında 

Akkuyu Mevkiinde devlet yardımlarıyla inşa edilen 

afet konutlarına yerleştirilmişlerdir (Foto 5).  İki 

oda, bir tuvalet, bir banyo ve mutfaktan oluşan afet 

konutları ortalama 49 m2’lik bir alana sahip olup, 

konutu çevreleyen bahçe ile birlikte toplam alan 

250 m2’dir  (Şekil 4).  Yer değiştirme sürecinin 

başlarında bu konutlarda yaşayan köylüler zamanla 

nüfusun artmasına bağlı olarak kendi imkânlarıyla 

yeni konutlar inşa etmişlerdir.  

 

Foto 5. Arslanlı Köyünde İnşa Edilen Afet 

Konutlarından Bir Görünüm 

 

Şekil 4. Afet konutlarının planı 

Arslanlı Köyünün eski yerleşim sahasında 

özellikle konutlara ait kalıntılar varlığını günümüze 

kadar koruyabilmiştir (Foto 6). Köyün camisi ise 

tamamen ortadan kalkmış olup, caminin yer aldığı 

saha daha sonraki süreçte ağıl olarak kullanılmıştır. 

Eski köyün hemen girişinde yer alan tarihi çeşme 

bugün de ayaktadır. Eski köy mezarlığı köyün 

yaklaşık 1 km kadar güneyinde yer almaktadır. 

Gerekli hassasiyet gösterilmezse mezarlığın 

tamamen ortadan kalkması muhtemeldir.  

 
Foto 6. Eski Arslanlı’da Heyelan Sahası ve Konut 

Kalıntılarından Bir Görünüm 

Eski ve Yeni Arslanlı’da yürütülen 

ekonomik faaliyetlerin zamanla değişim gösterdiği 

dikkati çekmektedir. Bu değişimin başlıca 

sebeplerinden biri şüphesiz her iki yerleşim 

sahasının konumudur. Tarım ve hayvancılıkla 

geçinen Eski Arslanlı’dan farklı olarak yeni 

yerleşim sahasında başlıca ekonomik faaliyeti 

sayfiye yaylacılığı oluşturmaktadır. Özellikle yaz 

aylarında önemli nüfus artışlarının yaşandığı 

Arslanlı’da yaylacılık faaliyetleri konut mimarisine 

yansımakta ve villa tipi konutlar her geçen gün 

yaygınlık kazanmaktadır. Ayrıca yayla yolunun 
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Arslanlı’nın merkezinden geçmesi dinlenme 

tesislerinin de gelişmesini sağlamaktadır.  

4.3. Su Kaynaklarındaki Yetersizlik 

Nedeniyle Yer Değiştiren Yerleşmeler 

İnsanoğlunun en büyük hayat kaynağı olan 

su, bütün canlılar için hayati öneme sahiptir. Bu 

nedenledir ki insanlar tarihin her döneminde su 

kaynaklarının bulunduğu alanları yerleşim yeri 

olarak tercih etmişlerdir [26]. Ancak su 

kaynaklarının olmadığı veya yılın sadece belirli 

dönemlerinde var olduğu yerleşmelerde su, 

yaşamsal faaliyetler açısından en önemli sorunu 

oluşturmaktadır. Bu sorun, yerleşmelerin yer 

değiştirmelerine ve eski yerleşim sahalarının 

tamamen terk edilmesine neden olmaktadır.  

Karstlaşmanın yoğun bir şekilde 

gerçekleştiği Toros Dağlarında karstik sahalar yayla 

veya mera sahası olarak kullanılmaktadır. 

Yaylalarda yürütülen faaliyetler arazi yapısından 

oldukça etkilenmektedir. Özellikle Haziran ve Eylül 

ayları arasındaki dönemde yaylalarda yaşam, su 

temininin güç olması nedeniyle oldukça zordur. Bu 

nedenle karstik arazilerde doğal veya beşeri 

etkilerle oluşan düdenler su temini açısından önemli 

görevler üstlenmektedirler [27]. 

Toros Dağlarında karstik araziler üzerinde 

kurulmuş olan yayla yerleşmelerinde özellikle 

yörükler, kış aylarında düdenlerde biriken karları 

eritme suretiyle su teminini sağlayıp hayvancılık 

faaliyetlerini yürütmektedirler. Bazı yerleşmelerde 

karların yaz sonlarına kadar erimemesi bu 

yerleşmelerde yıl boyunca ikamet edilmesini 

sağlamaktadır [27]. Bazı yerleşmelerde ise su 

kıtlığının yoğun bir şekilde hissedilmesi 

yerleşmelerin yer değiştirmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Harfilli Köyü, söz konusu 

yerleşmeler için bir örnek teşkil etmektedir.  

4.3.1. Harfilli Köyü 

Harfilli köyü Erdemli’nin kuzeybatısında 

ve 41 km uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün 2017 

nüfusu 328’dir. Çalışma kapsamında yer alan diğer 

iki yer değiştiren yerleşmeye nazaran daha yüksekte 

yer alıp, yükselti basamağı olarak 1350-1400 

metrede bulunmaktadır. Dolayısıyla Harfilli’de 

diğer iki yer değiştiren yerleşmeye göre kış şartları 

daha çetin geçmektedir. Bu durum, hem köy 

halkının ekonomik aktivitelerine, hem de köydeki 

inşa edilen yapılara yansımıştır.  

 
Foto 7. Harfilli Köyü’nün bugünkü yerleşim sahası 

 Eski Harfilli köyü mevkii, bugünkü 

Harfilli’nin 4 km kadar güneyinde bulunmaktadır. 

Yani diğer iki yer değiştiren yerleşmeden faklı 

olarak Harfilli’de yer değiştirme hareketi kuzey 

yönünde meydana gelmiştir. Harfilli’nin eski ve 

yeni yerleşim sahasında arazi yapısı oldukça 

düzdür. Eski Harfilli, Adalarboğazı Dere’sinin 

yanında karstik bir sahada yer almaktadır. (Şekil 5.) 

 

Şekil 5. Eski ve Yeni Harfilli Köyü 1960 ve 1995 

Paftaları; H1: 1960 yılında bugünkü Eski Harfilli, 

H2: 1960 yılında bugünkü Harfilli, H3: 1995 
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yılında Eski Harfilli, H4: 1995 yılında bugünkü 

Harfilli  

Harfilli Köyü 1954 yılında eski yerleşim 

sahasında özellikle yaz mevsiminde yaşanan su 

sıkıntıları nedeniyle yer değiştirmiştir. Karstik bir 

saha üzerinde kurulmuş olan Eski Harfilli’de su 

ihtiyacı, insan eliyle oluşturulduğu düşünülen 

(hemen her evin önünde bir kuyunun varlığı bu 

kuyuların yapay birer kuyu olduğunu 

göstermektedir) yaklaşık 8-10 metre derinliğe sahip 

kuyulardan karşılanmıştır. Ancak bu kuyulardaki su 

seviyelerinin yılın belirli dönemlerinde oldukça 

azaldığı hatta tükendiği bilinmektedir. Bu durum, 

köy halkını su kaynakları açısından yeni arayışlara 

sokmuş ve dolayısıyla Harfilli’nin bugünkü 

yerleşim sahası belirlenirken tamamen su 

kaynaklarına yakınlığın dikkate alındığı 

anlaşılmaktadır.  

Eski Harfilli köyünün sakinlerinden yaşlı 

bir kadının Yeni Harfilli’de içi su dolu bir kuyu 

bulması ve “cıncık gibi su buldum” demesi üzerine 

1954 yılından itibaren köyün yer değiştirme süreci 

başlamıştır [20]. 

Yer değiştirme sürecinin başında birkaç 

aile (Kel Osman, Hoca Abdi) yeni yerleşim 

sahasına yerleşmiş ve böylece Cıcık Alanı 

Mahallesinin temeli atılmıştır. 1960 yılı haritasında 

bu mahalle görülmektedir. Daha sonraki süreçte 

Eski Harfilli’nin tamamen boşaltılması sonrasında 

köy, eski ismini yeni yerleşim sahasında da 

sürdürmüştür.  

Eski Harfilli’de köy camisinin bir kısmı, mezarlık 

sahası ve kuyular (susuz) varlığını günümüze kadar 

koruyabilmiştir.  

 

Foto 8. Eski Harfilli Köyü’nün Cami ve Mezarlığı 

Bu yapılar ve hanelerin parsel izleri 

dışında eski yerleşim sahasına ait belirtiler silinmiş 

durumdadır. Eski ve Yeni Harfilli’de yürütülen 

ekonomik faaliyetlerde önemli değişimler 

yaşanmamış ve Eski Harfilli’de olduğu gibi yeni 

yerleşim sahasında da başlıca ekonomik faaliyeti 

tarım ve hayvancılık oluşturmuştur. 

Sonuç 

Araştırma sahası olarak belirlenen üç 

yerleşmeden Gücüş Köyü, arazi yapısının elverişsiz 

olması nedeniyle, Arslanlı Köyü heyelan nedeniyle, 

Harfilli Köyü ise su kaynaklarının yetersiz olması 

nedeniyle yer değiştirmiştir. Her üç yerleşmede yer 

değiştirme süreci 1950 yılı ve sonrasında 

gerçekleşmiştir. Sürecin uzunluğu ve kısalığını 

belirleyen başlıca faktör,  yer değiştirmenin hangi 

nedenlerle gerçekleştiğidir. Bilindiği gibi doğal 

afetlerle yer değiştiren yerleşmelerde genellikle 

devlet yardımlarının sağlanması nedeniyle bu 

yerleşmelerin sakinleri nispeten daha kısa sürede 

yeni yerlerine taşınmaktadır. Diğer iki köyden farklı 

olarak Arslanlı köyü heyelan afeti sonrasında devlet 

eliyle yerleştirildiği için yerleşme süreci daha kısa 

sürmüştür. Diğer yandan Gücüş ve Harfilli Köyleri 

tamamen köylülerin kendi istekleri doğrultusunda 

gerçekleştiği için süreç daha uzun sürmüştür. 

Önceleri birkaç aile ile başlayan ve yavaş işleyen 

süreç daha sonra köyün diğer sakinlerinin de yeni 

yerleşim sahasına taşınmaları neticesinde hız 

kazanmıştır.  

Her üç köyde yeni yerleşim sahaları 

belirlenirken genellikle eski yerleşim yerlerinden 

çok uzaklaşılmamıştır. Eski yerleşim sahasına en 

yakın köy Gücüş iken (1 km), en uzak köy ise 

Harfilli Köyü’dür (4 km). Mesafenin kısa olmasının 

başlıca sebeplerinden biri köylülerin eski köy 

sahasıyla özellikle ekonomik faaliyetler açısından 

bağlantılarının bulunmasıdır. Her ne kadar bazı 
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alanlar yerleşmeye uygun olmasa da bu alanlarda 

ekili dikili arazilerin veya mera alanlarının varlığı 

eski köy sahalarıyla iletişimi koparmamıştır. Bunun 

bir sonucu olarak da yer değiştiren yerleşmelerin 

eski ve bugünkü yerleşim alanları arasında 

ekonomik aktiviteler açısından çok ciddi farklılıklar 

gözlemlenmemiştir. Diğer yandan köylerinden çok 

fazla uzaklaşan köylüler kendilerini psikolojik 

olarak rahat hissetmeyeceklerinden ve ayrıca bir 

takım mülkiyet sorunlarının baş gösterme 

ihtimalinden dolayı eski yerleşim sahalarından çok 

uzaklaşmamışlardır.  

Gücüş, Arslanlı ve Harfilli Köylerinin 

sakinleri, eski yerleşim sahalarını tamamen terk 

etmişlerdir. Her üç köyün önceki yerleşim 

sahasında bazı kalıntılar yer almaktadır ancak 

yaşamsal faaliyetler sürdürülmemektedir. Eski köy 

alanlarında yer alan kalıntılar doğal ve beşeri 

etmenler neticesinde büyük oranda tahrip olmuştur. 

Eski Gücüş’te birkaç evin temeli, köy çeşmesi ve 

büyük tahribata uğramış köy mezarlığı yer 

almaktadır. Eski Arslanlı’da bazı evlerin 

kalıntılarının yanı sıra, ağıllar, köy çeşmesi ve 

mezarlık sahası halen ayaktadır. Köyün camisi ise 

tamamen yıkılmıştır ve yok olmuştur. Eski 

Harfilli’de ise evlerin parselasyon sistemleri 

gözlemlenebilme, eski dönemlerden kalan kuyular 

varlığını sürdürmektedir. Köyün camisi ise büyük 

oranda tahrip edilmiştir. Yaklaşık 1 metrelik minare 

kalıntısı halen ayaktadır ve etrafı tellerle 

örülmüştür.  

Her üç köy, yer değiştirme sonrasında eski 

isimlerini korumuştur. Gücüş köyü sakinleri 

Köstelli mevkiye taşındıktan sonra bu mevkiinin 

ismini kullanmamışlardır. Köyün bugünkü sahası 

Gücüş olarak varlığını sürdürmektedir. Arslanlı 

Köyü ise Akkuyu mevkiine taşınmış ve yine bu 

mevki adını kullanmak yerine köyün ismi Arslanlı 

olarak kullanılmaya devam etmiştir. Eski Harfilli 

Köyünden bugünkü yerleşim sahasına taşınan 

köylüler zamanla Cıcık Alanı Mahallesinin 

temellerini atmış olsalar da bu mahalle Yeni Harfilli 

Köyünün bir mahallesi olarak kalmış ve köyün ismi 

Harfilli olarak kullanılmıştır. 

Gücüş, Arslanlı ve Harfilli Köylerinden 

sadece Arslanlı Köyü sakinleri, yer değiştirme 

sürecinin başlarında daha planlı bir yerleşim 

sahasına yerleştirilmişlerdir. Bunun başlıca sebebi 

yer değiştirmenin devlet yardımlarıyla 

gerçekleştirilmesidir. Gücüş ve Harfilli Köyleri ise 

halkın kendi imkânlarıyla yer değiştirdiği için bu 

yerleşmeler daha plansız olarak gelişmiştir.  

Her üç yerleşmenin eski ve yeni yerleşim 

sahalarındaki konutların yapı malzemeleri ve 

sürdürülen ekonomik faaliyetlere bakıldığında bir 

takım değişimlerin yaşandığı dikkati çeker. Eski 

Gücüş, bir ormancı köyü iken yeni yerleşim 

sahasında orman açma faaliyetleri sonrasında tarım 

ve hayvancılığın yürütülmeye başlandığı 

görülmüştür. Gücüş’ün bugünkü yerleşim sahasında 

yer değiştirme sürecinin henüz başlarında 

(1950’lerin başları) konutların yapı malzemesinde 

önemli değişimlerin yaşanmadığı anlaşılmaktadır. 

Yeni yerleşim sahasında ilk inşa edilen konutlar, 

duvarları kâgir üstü ahşap şekilde inşa edilmiş ve 

konutların alt katları ahır olarak kullanılmıştır.  

Eski Arslanlı Köyünde yürütülen tarım ve 

hayvancılık gibi ekonomik faaliyetler bugünkü 

yerleşim sahasına yerleştikten sonra da devam 

etmiş ancak özellikle son yıllarda köyün ekonomik 

fonksiyonunda önemli değişimlerin yaşandığı 

dikkati çekmiştir. Yeni Arslanlı’nın Erdemli ’den 

Toroslara uzanan yayla yolları üzerinde bulunması 

nedeniyle son yıllarda sayfiye yaylacılığı hızla 

gelişmeye başlamıştır. Köyde sayıları günden güne 

artış gösteren dinlenme tesisleri, restoranlar, villa 

tipi yayla evleri vb. gibi yapılar bu durumu açıkça 

göstermektedir.   

Harfilli Köyünün bugünkü yerleşim 

sahasında eski köy sahasında olduğu gibi tarım ve 
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hayvancılık temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. 

Harfilli Köyünün Gücüş ve Arslanlı’dan daha 

yüksek bir sahada yer alması, bu köyde konutların 

yapı malzemesinin daha farklı olmasına neden 

olmuştur. Kışları daha soğuk ve sert geçmesi 

nedeniyle Harfilli köyü konutlarının çatıları 

alüminyum ve sac gibi metalik unsurlardan 

oluşmaktadır.  

Gücüş, Arslanlı ve Harfilli Köylerinin eski 

ve yeni yerleşim sahalarındaki yükselti basamakları 

karşılaştırıldığında her üç yerleşmenin alçak 

kesimlerden yüksek kesimlere doğru yer 

değiştirdiği dikkati çekmektedir. Eski ve yeni 

yerleşim sahalarında yükselti farkının en fazla 

olduğu köy Gücüş Köyü’dür (yaklaşık 250 m). 

Alata Çayı Vadisi’nde yer alan Eski Gücüş 

sakinleri, ortalama yükseltisi 620-650 metre 

arasında değişen bir plato sahasına yerleşmişlerdir. 

Gücüş, Arslanlı ve Harfilli köylerinin 

bugünkü yerleşim sahalarına yapılan arazi 

çalışmalarında her üç köyün Erdemli ‘den Toroslara 

uzanan yayla yollarının kenarlarında kurulduğu 

dikkati çekmiştir. Bu yönüyle yerleşim sahaları 

belirlenirken ulaşım şartlarına dikkat edildiği 

anlaşılmaktadır. Araştırma konusu ve başlığı, yayla 

yolu boyunca güneyden kuzeye doğru sıralanmış 

olan her üç köyün konumları dikkate alınarak 

konulmuştur.  

Öneriler 

Yer değiştirme sürecinin başında 

yerleşilecek arazilerin coğrafi ve ekonomik 

potansiyelleri, bünye ve imkânları etraflıca tespit 

edilmelidir. Bu durum dikkate alınmazsa 

yerleşmelerin yeni bir yer değiştirme olayıyla 

karşılaşma ihtimalleri oldukça yüksektir.  

Eski yerleşim sahalarında tarihi yapıların 

korunması en önemli sorunlardan birini 

oluşturmaktadır. Tarihi yapılar tescil edilerek 

koruma altına alınmalı, yapıların insan etkisine açık 

hale gelmesi önlenmeli, etrafı çitlerle veya tellerle 

örülmelidir. Ayrıca eski köy sahalarının bir bütün 

olarak korunması bu sahaların yeniden eski 

günlerine kavuşturulması açısından önemlidir. 

Hatta turizm faaliyetlerine hizmet etmesi açısından 

bu sahalar açık hava müzelerine dönüştürülebilir.  

Gerekli hizmetler sunulduktan sonra eski 

yerleşim sahaları yeniden yerleşilebilecek durumda 

olursa bu sahalar canlandırılmalıdır. Bilindiği gibi 

2012 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediye 

Yasası, belediyeler tarafından bütün kırsal 

yerleşmelere hizmet götürmek gibi bir işlevi yerine 

getireceğinden eski köy sahaları yeni yerleşim 

süreçlerine sahne olabilir. 

Eski yerleşim sahalarına yeniden yerleşme 

durumu mümkün olmadığı durumlarda bu sahalarda 

zipline, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trecking, 

bisiklet turları vb. gibi sportif faaliyetler 

yürütülebilir ve böylece bu sahaların önemine 

dikkat çekilebilir.  

Bu çalışmada Gücüş, Arslanlı ve Harfilli 

Köylerinin yer değiştirme süreçleri ortaya 

konulmuştur. Ancak bu yerleşmeler dışında 

Erdemli ve çevresinde çeşitli nedenlerle yer 

değiştirmiş olan başka yerleşmeler de söz konusu 

olabilir. Şüphesiz Erdemli’nin doğal, toplumsal, 

kültürel ve ekonomik açıdan çeşitlilikler sunan bir 

yerleşme olması yörede yer değiştirmiş veya yer 

değiştirmesi muhtemel olan çok sayıda yerleşmenin 

olduğu konusunda ipuçları vermektedir. Bu nedenle 

söz konusu yerleşmelerin tespit edilmesine yönelik 

akademik çalışmalar yapılmalıdır.  
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Abstract 
Noise is defined as "unpleasant, unwanted, uncomfortable sound". To the sources causing noise in 

schools; air conditioning, sanitary installation systems, noises coming from adjacent classes or corridors, noises 

from sports halls and music rooms, noises from students, noises from industrial buildings, construction noises, 

human activities, noisy, entertainment and commercial noises for example. In the investigations, there was a 

decrease in the performance of hearing loss, hearing loss, blood pressure abnormalities, pulse height, general 

autonomic vascular changes, fatigue, increase in cortisol secretion, psychological disturbances, deterioration in 

sleep quality, impaired attention control and speech function, adverse effects on child health were identified. 

Although legal arrangements have been made in our country to protect children from noise, it seems that there are 

limited studies evaluating the effects of noisy primary school children on their health. For this reason, it is 

considered that the evaluation of the effects on health by determining the exposure to noise in primary school 

children will serve as a guide for the establishment of relevant policies besides guiding the researches to be done 

in order to prevent noise. 
Keywords: Noise pollution, Noise and health, Noise pollution in primary school 

 

Özet 
Gürültü, “hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlanmaktadır. Okullarda gürültüye 

sebep olan kaynaklara; ulaşım gürültüleri, endüstri, yapım gürültüleri, insan etkinliklerine ilişkin gürültüler, 

eğlence ve ticari amaçlı gürültüler, bina içinde bulunan ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi tesisat sistemlerini, 

bitişik sınıflardan veya koridorlardan gelen gürültüleri, spor salonları ve müzik odalarından gelen gürültüleri, 

öğrencilerin oluşturduğu gürültüleri örnek verilebilir. Yapılan araştırmalarda gürültünün işitme kaybı, işitme 

eşiğinin yükselmesi, kan basıncı anormallikleri, nabız yüksekliği, genel otonomik vasküler değişiklikler, 

yorgunluk, kortizol sekresyonunda artış, psikolojik rahatsızlıklar, uyku kalitesinde bozulma, dikkat kontrolü ve 

konuşma işlevinde bozulma, dinleme ve dinlediğini hatırlama performansında azalma olmak üzere çocuk sağlığı 

üzerine olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Ülkemizde okullarda gürültüden korunmak için yasal düzenlemeler 

yapılmış olsa da, gürültünün ilkokul çocuklarının sağlığı üzerine olan etkilerini değerlendiren çalışmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle ilkokul çocuklarında gürültüye maruziyetin belirlenerek sağlık üzerine 

etkilerinin geniş kapsamda değerlendirilmesinin, gürültüyü önlemeye dönük yapılacak araştırmalara rehberlik 

etmesi yanında ilgili politikaların oluşturulmasına kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Gürültü kirliliği, Gürültü ve sağlık, İlkokullarda gürültü kirliliği 

796



International Erdemli Symposium 2018 
 

 

1. Giriş 
Okul çocukluğu dönemi insan yaşamının en önemli ve en özel dönemidir. Çocuğun yaşamında özel bir 

yeri olan okul dönemi, ailesinden uzakta kalan çocuk için; hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal sağlığı için 

önemli ve yabancı bir ortamdır. Bu nedenle okul ortamı, çocuk sağlığını doğrudan etkiler. Günümüzde artan 

nüfus, kentleşme ve sanayileşme ile buna paralel olarak çevredeki araç-gereç vs. ses seviyesinin artması sonucu 

oluşan gürültü, okul çocuğu sağlığını doğrudan ve dolaylı yollardan olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Literatür 

incelerek yapılan bu derlemede, gürültünün ilkokul çocuklarının sağlığı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

2. Gürültünün Tanımı 
Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli 

faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültü, “hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlanabilir. 

Gürültü terimi kaynaklarda; istenmeyen sesler, ahenksiz ve devresel olmayan sesler, işitme sistemini olumsuz 

etkileyen sesler olarak kullanılmaktadır [1]. 

Temel halk sağlığı kaynakları dâhil birçok kaynak gürültü terimini daha çok “İşitme sistemini olumsuz 

etkileyen sesler” anlamında kullanmaktadır. Ancak gürültüyü insan sağlığının bütününü olumsuz etkileyen sesler 

olarak ele almak gerekir. Ses, nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmez. 

Gürültü ise öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi 

kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir 

[1,2]. 

3. Gürültüye Sebep Olan Kaynaklar 

Gürültü kaynakları sistematik olarak incelendiğinde, seslerin doğuş biçimlerine göre; havada ve katı 

ortamlarda doğan gürültüler, akustik yönden; noktasal, çizgisel ve düzlemsel (alansal) kaynaklardan yayılabilirler. 

3.1. Seslerin Doğuş Biçimlerine Göre Gürültü Kaynakları 

Akustik kirlilik oluşturan gürültüler; kaynak ve alıcıların bir çevredeki konumuna ve yayılma yollarına 

bağlı olarak iki grupta incelebilir: 

3.1.1. Okullarda Yapı Dışı Gürültüler 

Okullarda yapı dışı gürültü oluşmasına sebep olan birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların 

başlıcaları; ulaşım gürültüleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, uçak ve havaalanı gürültüleri), endüstri gürültüleri 

(araç, gereç ve makineler ile işyerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler), yapım (şantiye) gürültüleri 

(yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri), insan etkinliklerine ilişkin gürültüler (yüksek 

sesle konuşma, spor ve atış alanları, müzik sesleri vb.), eğlence ve ticari amaçlı gürültülerdir (açık hava sinemaları, 

eğlence yerleri, reklam ve propagandalar gibi) [1,3]. 

3.1.2. Okullarda Yapı İçi Gürültüler 

Okullarda yapı içi gürültüleri, okul içinde yer alan kaynaklardan doğan gürültüler olarak tanımlanabilir. 

Bu gürültü kaynaklarına örnek olarak; bina içinde bulunan ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi tesisat sistemlerini, 

bitişik sınıflardan veya koridorlardan gelen gürültüleri, spor salonları ve müzik odalarından gelen gürültüleri, 

öğrencilerin oluşturduğu gürültüler örnek verilebilir [4]. 

3.2. Akustik Yönden Gürültü Kaynakları 
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Gürültüler akustik yönden; noktasal, çizgisel ve düzlemsel (Alansal) kaynaklardan yayılabilirler [1].  

3.2.1. Okullarda Noktasal Gürültü Kaynakları 

Gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen hassas durumdaki alıcı arasındaki mesafenin kaynağın en büyük 

boyutunun iki katından büyük olduğu durumda değerlendirilen kaynak noktasal kaynak olarak ele alınmaktadır 

(TS ISO 9613-2). Diğer bir deyişle, boyutları ürettiği sesin dalga boyundan çok büyük olan ve her yöne eşit olarak 

dağıtım yapan (küresel) kaynaklardır. Fiziksel açıdan sabit veya statik olabilirler. Örneğin okul çevresinde yer 

alan ve alıcılara yeterince uzak olan bir tek eğlence yeri, halı saha, düğün salonu vs. bu gruba örnek verilebilir 

[1].  

3.2.2. Okullarda Çizgisel Gürültü Kaynakları 

Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması durumu ile oluşan kaynak 

çizgisel kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcının konumu, alıcı ile kaynak arasındaki mesafe ve kaynak 

uzunluğuna bağlı olarak örneğin okul çevresinde yer alan; işlek bir yol, yan yana yer alan ve aynı alıcıyı etkileyen 

çok sayıdaki eğlence yerleri bu gruba örnek verilebilir [1].  

3.2.3. Okullarda Alansal (Düzlemsel) Gürültü Kaynakları 

Bir düzlem üzerinde yer alan gürültü kaynakları alansal kaynak olarak ele alınmaktadır. Örneğin; 

okullara yakın olan bir eğlence yeri, okul içindeki spor salonu vs. bu gruba örnek verilebilir [1].  

 

4. Okullarda Gürültüyü Kontrol Altına Alma Yöntemleri 
Gürültü kontrolü, herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip sesleri, kabul edilebilir 

seviyeye indirmek, akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa giden veya daha az rahatsız eden 

bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan 

işlemlerdir [5]. 

Okullarda gürültüyü kontrol altına almak için bir takım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin en önemlisi 

“Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’nda (2015)” yer alan standartlardır. Bu kılavuz 

incelendiğinde; okul arazisinin seçiminde eğiminin az olması, üzerinden enerji nakil hattı (yüksek/orta gerilim 

hattı) geçmemesi, fay hattı, bataklık, taşkın sahası, toprak kayması, dere yatağı, baz istasyonu, akaryakıt 

istasyonları yakınında ve yüksek yangın riski olan yerlerden de seçilmemesi, gürültü ve çevre kirliliğinden uzak 

olması, eğitim yapılacak yerin; havaalanı, demiryolu, otoyol, fabrika gibi eğitimi engelleyici gürültü kaynaklarına 

uzak olması, yapı malzemesi olarak; ses düzeyi yüksek olan öğretim alanlarının gürültüden etkilenebilecek eğitim 

alanları ile temasta olduğu durumlarda duvarlarda özel ses yutucu malzemelerle bitiş yapılmalı ve akustik asma 

tavan kullanılması, gürültü çıkaran cihazların zemininde titreşim önleyici ve sesi absorbe eden malzemeler 

kullanılması, eğitim yapısında dışarıdan gelecek ses unsurlarının minimize edilmesi amacıyla pencerelerde çift 

cam, önemli derecede yüksek gürültü kaynaklarının olduğu yerlerde ise üç cam kullanılması, gerektiği yer 

almaktadır [6]. 

 

5. Gürültünün Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri 
Günümüzde artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme ile buna paralel olarak çevredeki araç-gereç vs. ses 

seviyesinin artması sonucu oluşan gürültü kirliliğine her yaş grubundan insanlar maruz kalmaktadır. Bu gruplar 

arasındaki en hassas bireyler ise okul çocuklarıdır. Gürültünün çocuk sağlığı üzerine etkilerini; işitme üzerine ve 

işitme dışı etkileri olarak ele alındığında ise ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: 
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5.1. Gürültünün İşitme Üzerine Etkileri 

Gürültünün fiziksel etkileri, gürültüye maruz kalma derecesine göre değişiklik göstermektedir. Yüksek 

düzeyli gürültülere belirli bir süre boyunca maruz kalındığında; geçici ya da sürekli işitme eşiği kaymaları, duyma 

yorulması, kulak çınlaması ve akustik travma ortaya çıkar [1]. 

Belirli seviyelerdeki gürültülerden sadece çocuklar değil tüm yaş gruplarından insanlar etkilenmektedir. 

Gürültünün çocuk ve yetişkin sağlığı üzerine olan etkilerinin sistematik olarak sınıflandırılması Tablo3’ te 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. 

Gürültü Derecesi 
Etkilenme 

Aralığı (dBA) 
Sağlık Üzerine Etkileri 

1.Derecedeki gürültüler 30-65 
Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği 

ve konsantrasyon bozukluğu. 

2.Derecedeki gürültüler 65-90 

Fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve 

solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, 

ani refleksler 

3.Derece gürültüler 90-120 Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları. 

4.Derece gürültüler 120-140 İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması 

5.Derece gürültüler >140 Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması 

[7]. 

 

Literatür incelendiğinde gürültünün çocuk sağlığı üzerine fiziksel etkilerini inceleyen araştırmalar 

bulunmaktadır. Bu araştırma sonuçları incelendiğinde; 

 Quiroz-Arcentales ve ark. tarafından 2010 yılında Bogota’da ki bir bölgedeki öğrencilerin, 

gürültünün işitme sağlığı üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmada, öğrencilerin %14.8’ inde 

işitme kaybı tespit edilmiş ve gürültüye daha fazla maruz kalınan bölgelerde işitme eşiğinin 

daha yüksek olduğu [8], 

 Rus araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada, havalimanına 6 km uzaklıktaki 

yerleşimlerde ikamet eden 9-13 yaşındaki okul çocuklarının düşük ve yüksek ses frekanslarında 

işitme kapasitelerinin azaldığı, tespit edilmiştir [9]. 

 

5.2. Gürültünün İşitme Dışındaki Etkileri 

İnsan vücudu sürekli, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinç dışı tepki göstermektedir. Literatüre 

bakıldığında ise gürültünün çocuklar üzerindeki fizyolojik etkilerini tanımlamak amaçlı birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalardaki sonuçlar incelendiğinde ise gürültünün fizyolojik etkileri daha net anlaşılmaktadır. 

Paunovic 2013 yılında yaptığı derlemede; Eski Çekoslovakya'daki bir araştırmacı ekibi Bratislava'da on 

ilkokulda 65-85 dB (A)'lik gürültüye maruz kalan öğrencilerde palmar bölgesinin cilt reaksiyonları ölçüldüğünde, 

cildin biyolojik reaktivitesi keskin bir şekilde azaldığını [10], Rus araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada,  

dokuz sivil havalimanı çevresinde 22 kentsel ve kırsal yerleşimde yaşayan 9-13 yaşlarındaki okul çocukları 

yaşadıkları yerde incelenmiştir ve araştırmacılar havaalanlarından 6 km uzaklıktaki yerleşimlerde ikamet eden 
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çocukların kan basıncı anormallikleri, nabız yüksekliği, lokal ve genel otonomik vasküler değişiklikler ve kalp 

yetmezliği olduğu, ayrıca çocukların yorgun oldukları ve düşük-yüksek ses frekanslarında işitme kapasitesinin 

azaldığını bildirmişlerdir [9]. Polonya’daki araştırmacılar tarafından laboratuvar ortamında yapılan deneysel bir 

çalışmada, gürültüye maruz kalan çocukların dolaşım sistemi (sistolik ve diyastolik basınç ve kalp hızı) tepkileri 

incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; tek bir sese 4 dakikalık maruz kalma (2000 Hz frekansı, işitme eşiğine 

kıyasla 80 dB (A) düzeyleri), diyastolik kan basıncında ve kalp atım hızında belirgin bir artış, nabız genliğinde 

azalma ve tüm çocuklarda sistolik kan basıncında belirgin bir artışa neden olmuştur [11]. Slovak 

Cumhuriyeti'ndeki anaokullarından 1500'den fazla çocuğu içeren bir çalışmada ise araştırmacılar, gürültülü ve 

çok gürültülü anaokullarında bulunan çocuklarda sistolik ve diyastolik kan basıncılarının, gürültüsüz ortamda 

bulunan çocuklara göre 4-5 mmHg yüksek olduğunu aktarmaktadır [12]. 

Paunovic’ in aktarımlarına ek olarak; Belojevic ve ark. tarafından 2011 yılında Sırbistan’da çevresel 

gürültünün kardiyovasküler etkileri araştırıldığı bir çalışmada, Belgrad’da okul öncesi 328 çocuğun trafik 

gürültüsü ile kan basıncı arasındaki ilişki incelendiğinde sistolik kan basıncı, gürültülü binalardan ve 

anaokullarından gelen çocuklarda her iki sessiz ortamdaki çocuklara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 

[13].  

Matheson ve ark. tarafından 2003 yılında kronik uçak gürültüsü etkisinin çocukların bilişsel işlevlerine 

ve sağlığına etkilerini araştıran üç saha çalışması incelendiğinde ise; Münih Araştırması’nda havalimanı 

gürültüsüne maruz kalan çocuklarda katekolamin düzeylerinde belirgin bir artış gözlenmiştir [14]. Son olarak, 

Haines ve ark. tarafından 2001 yılında okul çocuklarında kronik uçak gürültüsü maruziyeti, stres tepkileri, zihinsel 

sağlık ve bilişsel performansın araştırıldığı bir çalışmada 8-11 yaş arası okul çocuklarında uçak gürültüsünün 

kortizol sekresyonunu artırdığı tespit edilmiştir [15]. 

Gürültünün bireyler üzerine etkilerini sadece fiziksel ve fizyolojik olarak ele almak olanaksızdır. Çünkü 

yapılan araştırmalar gürültünün bireyler üzerine sadece fiziksel ve fizyolojik olarak etkisinin olmadığı bunun 

yanında gürültünün doğrudan ve dolaylı olarak bireylerin psikolojik sağlıkları üzerine de etki ettiği tespit 

edilmiştir. Çok daha düşük seviyelerde, gürültü rahatsızlık verir, dikkati azaltır veya iletişim, konsantrasyon ve 

uykuyu engeller, antisosyal davranış olasılığını artırır [16]. 

Paunovic tarafından 2013 yılında yapılan bir derlemede 11-14 yaş arası 301 çocuk incelendiğinde 

gürültülü okullardan gelen çocuklarda okul başarısının, konsantrasyonlarının azaldığı, hata oranlarının, sinirlilik 

ve yorgunluk durumunun arttığı bildirilmiştir [17]. Rusya'daki okullarda 75 dB(A) üzeri gürültüye maruz kalan 

çocuklar, gürültülü koşullarda dinlenemediğinden şikâyet ettiği [18], Polonya'daki gürültülü okullardan gelen 

çocuklar, sessiz okullardaki çocuklara kıyasla işitme yetersizlikleri ve psikolojik rahatsızlıkları daha sık 

bildirmişlerdir [19]. Polonya ve Eski Çekoslovakya'daki çocuk yuvalarında çocukların öğlen uykularında 

gürültünün etkilerini araştıran bir çalışmada ise araştırmacılar farklı akustik koşullar altında uyuyan 2500 çocuğu 

öğle yemeğinden sonra uyurken incelediklerinde, gürültülü koşullar altında (65 dB(A) üstündeki), çocukların 

uykuya dalmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu, daha az uyuduğu, daha sık uyanıp ve tekrardan uykuya 

dalmakta güçlük çektiklerini bildirmiştir [20,21]. 

Kujala ve ark. tarafından 2009 yılında gürültünün beynin konuşma işlevleri üzerindeki zararlı etkilerini 

araştıran bir çalışmasında gürültüye uzun süreli maruz kalmanın beynin dikkat kontrolü ve konuşma işlevinde 

kalıcı bir etkiye sahip olduğu [22], Sullivan ve ark. tarafından 2015 yılında “Okul Yaşındaki Çocuklarda İşitsel 

Çalışma Belleği ile Anlama Arasındaki İlişki Üzerine Gürültünün Etkisi” adlı çalışmalarında gürültünün akıl 
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yürütme, ayrıntılar, anlama kısacası işitsel çalışma belleğini olumsuz etkilediği tespit edilmiş olup [23], 

Hjortebjerg ve ark. tarafından 2016 yılında “7 Yaş Çocuklarında Karayolu Trafiği Gürültüye ve Davranış 

Sorunlarına Maruz Kalma: Bir Kohort Çalışması” yapılan çalışmada ise erken çocukluktaki yerleşim bölgesi trafik 

gürültüsü davranışsal sorunlarla, özellikle hiperaktivite / dikkatsizlik belirtileri ile ilişkili olabileceği 

düşünülmüştür [24].  

Gürültü; çocuk sağlığını fiziksel, psikolojik, fizyolojik olarak etkilemekle kalmayıp ayrıca çocukların 

okuma, dinleme, hatırlama vs. gibi performansları üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.  

Tüzel’in 2013’te sınıf içi gürültünün dinleme sürecindeki bilişsel performansına etkisini araştıran bir 

çalışmasında,  gürültünün öğrencilerin dinleme ve dinlediğini hatırlama performanslarını düşürdüğünü, Klatte 

2013’te gürültünün kısa süreli bellek, okuma ve yazma gibi işitsel olmayan görevleri olumsuz etkilediğini [25], 

Shield 2008’de hem sınıf içindeki hem de sınıf dışındaki gürültünün çocukların akademik performanslarının 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu [26], Dünya Sağlık Örgütü Topluluk Gürültü Yönergeleri’nde 

gürültünün öğrenme performansını düşürdüğünü, Environment and Behavior dergisinin 1975 sayısında ki 

bulgulara göre sessiz ortamda bulunan öğrencilerin okuma testlerinde daha iyi performans gösterdikleri tespit 

edilmiştir [27].  

 

6. Okullarda Gürültü İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

Bireyler olarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için alınan tedbirlerin yanı sıra ülkemizde de 

bireyleri gürültünün etkilerinden korumak için; açık alanları, binaları, çalışanları, motorlu araçları ve çevreyi 

kapsayan 5 adet yönetmelik mevcuttur [28]. 

Bu yönetmeliklerin yanında, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere; Askeri Ceza Kanunu, Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, Çevre Kanunu, İmar Kanunu, 

Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri 

ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun, Türk Medeni Kanunu olmak üzere 12 adet kanun türü vardır [29]. 

Okullarda gürültü ile ilgili yasal düzenlemeler ise Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliğine göre; okullardaki derslikler, özel eğitim tesisleri, kreşler, laboratuarlar ve benzeri yerlerin gürültü 

seviyesi pencere kapalı iken 35 dBA, pencere açık iken 45 dBA olarak belirlenip, bu yönetmeliğe ek olarak 

“Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’nda (2015)” da gürültüden korunmak amacı ile eğitim 

kurumlarının yapı standartları belirlenmiştir [6,28].  

 

7. Okul Sağlığı Hemşireliği ve Gürültü 

Okul, çocuğun aileden ayrılıp sosyal yaşama geçtiği, çevreyle etkileşim kurduğu, daha sonraki yıllarda 

da toplumda yerine alacak, hizmet verecek olan yeni kuşaklarla dolu olan bir yerdir. Bu nedenle de okul çağı insan 

yaşamının en önemli ve en özel dönemidir. Çocuğun yaşamında özel bir yeri olan okul dönemi, ailesinden uzakta 

kalan çocuk için; hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal sağlığı için önemli ve yabancı bir ortamdır. Bu nedenle 

okul ortamı, çocuk sağlığını doğrudan etkiler [30,31]. Okul sağlığı; “öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını 

korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan tüm sağlık etkinliklerini kapsamaktadır” [32]. Bu etkinliklerin okullarda 

yürütülmesinden sorumlu olan meslek gruplarından biri de okul sağlığı hemşiresidir. 
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Literatür incelendiğinde okul çocuklarını fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans açısından 

olumsuz olarak doğrudan ve dolaylı etkileyen faktörlerden birisi de gürültüdür. Gürültünün okul sağlığını 

etkilemesi, okul sağlığını etkileyen her durumun da okul sağlığı hemşiresinin yönetmelikte belirtilen görev yetki 

ve sorumluluğuna girdiği için gürültü ve okul sağlığı hemşiresi birbirinden bağımsız düşünülemez [33]. Literatür 

tarandığında ise okullarda gürültünün azaltılmasına yönelik hemşirelik girişimleri bulunmamaktadır. Bu nedenden 

dolayı hemşirelerin okullarda gürültüyü önlemeye yönelik çalışmalarının artırılması gerekmektedir. 
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Abstract 

This article; In the International Erdemli Symposium organized with the cooperation of Erdemli 
Municipality and Mersin University on 19-21 April 2018 in the light of the historical process definitions of the 
City, Public Space, Art, Sculpture and Art, the Erdemli district has been awarded a prize for the role of local 
governments prepared to submit proposals. 

Public spaces have gained importance with the development of cities, and three dimensional works in 
public spaces have become indispensable for cities. When the three-dimensional works are associated with the 
space and the relation of the spaces with the society is taken into consideration; three-dimensional artifacts have 
become a kind of art that brings people living in cities together in a social, cultural and aesthetic way. 

Keywords: City, Public areas, Sculpture 

KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN KAMUSAL ALANLARDA ÜÇ 
BOYUTLU ESERLERİN ÇEVRE İLE İLİŞKİSİ: MERSİN / ERDEMLİ 

İLÇESİ İÇİN ÖNERİLER 

Özet 

Bu makale; Kent, Kamusal alan, Sanat, Heykel, Sanat tarihsel süreç tanımlamaları ışığında, 19-21 Nisan 
2018 tarihleri arasında Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Erdemli 
Sempozyumunda, Erdemli ilçesi kamusal alan – üç boyutlu eser uygulamalarına yönelik, yerel yönetimlerin rolü 
üzerine bir öneri sunmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Kentlerin gelişimiyle kamusal alanlar önem kazanmış, kamusal alanlardaki üç boyutlu eserler kentlerin 
vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Üç boyutlu eserlerin mekânla birlikteliği ve mekânların toplumla olan ilişkisi 
dikkate alındığında; üç boyutlu eserler kentlerde yaşayan insanları sosyal, kültürel ve estetik olarak toplumla 
buluşturan bir sanat türü olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Şehir, Kamusal alan, Heykel 

1.Giriş 

Durum Tespiti 

Kamusal alanlara geçici veya kalıcı bir 
heykel yerleştirmek söz konusu olduğunda, 
Belediyelerin bu sürece nasıl katıldığı, süreci veya 
sonucu nasıl sahiplendiği veya sahiplenebileceği 
önemlidir. Kamusal alanlara yerleştirilen heykellere 

kimlerin, nasıl karar verdiği, bu kararların 
alınmasında herhangi bir sanatçı veya sanat 
kurulunun rol oynayıp oynamadığı ve kamusal 
alanlardaki heykellerin yerel yönetimlerce ve 
yönetimin değişmesi durumunda korunma 
koşullarının hangi yasal çerçevede düzenlendiği 
sorularına net bir şekilde yanıt verilebilmesi büyük 
önem taşımaktadır
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Erdemli Belediyesi Başkanlığı, Kültür 
İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
İlçeye ilişkin estetik stratejilerini vizyon, misyon, 
yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde 
belirlerken, birlikte alanında uzman kişilerden 
oluşan kurulları da karar süreçlerine dâhil etmeleri 
önemlidir. 

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında 
kabul ve ilan ettiği Avrupa Kentsel Şartı’nda da 
bulunan “sanata yatırım yapma yükümlülüğü” 
doğrultusunda, yerel yönetimlerin sanata ve 
kamusal alana ayırdıkları bütçenin doğru 
kullanılması için, bu kaynakların hangi heykele, 
nasıl bir seçim süreci sonucunda aktarılacağının iyi 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada, heykelin 
bir süs değil halkın günlük yaşamını etkileyecek, 
zaman ve mekân içinde kendine yer edinecek bir 
sanat eseri olduğu unutulmamalıdır. 

 

2. Kent nedir? 

Kent, yabancıların bir araya geldiği insani 
bir yerleşim yeridir. Dolayısıyla, Kent, bizleri kırsal 
yaşam tarzından farklı ve yeni bir yaşam biçimine 
hazırlayan ve bizleri bu yeni yaşam biçimine 
zorlayan bir yapı/organizmadır. 

2.1 Kamusal Alan nedir? 

Kamusal alan kavramının birbirini 
tamamlayan, iki boyutu vardır. Birinci yönüyle 
kamusal alan, modern kamu hukukuyla 
tanımlanmış fiziksel mekândır. Resmi daireler, 
okullar, hastaneler, yollar, meydanlar, parklar gibi 
halkın ortak kullanımına açık her türlü kent mekânı 
kamusaldır. Kamusal alan, ikinci yönüyle, bir ideali 
belirtir; “ortak, aleni, açık olan” anlamına gelir. 
Çoğulcudur. Toplumsal yaşantı içinde fikirlerin, 
ifadelerin ve tecrübelerin üretildiği, açığa çıktığı, 
paylaşıldığı, tartışıldığı toplumsal alanları tanımlar. 
Ayrıca bu süreçte ortaya çıkan kültür ve deneyim 
bütününü de içerir. 

Kamusal alan, kentin açık mekânları 
olarak toplumsal yaşama etkisi son derece 
önemlidir. Gelişen sosyal hayatla paralel, kentlerin 
planlanmasında kamusal alanlar önemli bir yer 
tutmaya başlamıştır. Kamusal alanların fazlalığı ve 
alanların içinde barındırdığı tüm estetik objeler, 
heykel, çeşme, anıt, sokak mobilyaları gibi 

toplumsal yaşamda direkt etkiye sahip 
olduklarından şehir planlamalarında üzerinde 
durulması gereken konuların başını çekerler. Bu 
alanlar büyük sayıda insanların rastlantısal şekilde 
karşılaşmalarını ve bir şekilde temasta 
bulunmalarını mümkün kılan alanlardır. 
  

Kamusal alan, herkese açık, genel ve 
interaktif bir platform olarak oraya çıkarken sanatı 
da içinde barındırır. Kent yaşamını samimi ve 
estetik bir değerde geliştirip dönüştürmekle birlikte, 
izleyiciyle birlikte etkileşim için de yeni yaşamsal 
estetik değerler üretmektedir. Kamusal mekânda 
sanat, plastik ve görsel sanatın müze, galeri gibi 
kapalı ortamlar yerine, günlük hayatın içinde, 
herkesin ulaşabileceği kamusal mekânlarda 
izleyiciyle birlikte, galeri ve müzeden farklı bir 
uzamda deneyimlenerek var olmaktadır. 
 
 
 
2.2 Sanat nedir? 

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin 
anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu 
anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. 

2.3 Sanatçı kimdir? 

Güzel sanatların herhangi bir dalında 
yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, 
sanat eri, sanatkâr ya da yaratıcı ve olağandışı 
nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan 
kişidir. 

2.4 Heykel nedir? 

Sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş 
üç boyutlu formlardır. Heykel temelde mekânın 
kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki 
kurulması ile ilgilenir.  Kentlerde yer alan 
heykeller, kimi zaman mimarinin tamamlayıcı bir 
ögesi olarak kimi zaman çevresindeki her şeyi 
gölgede bırakacak ya da tek başına alana biçim 
vererek var olmuşlardır. Kentlerde gerek anıt 
gerekse süsleme amaçlı olarak bulunan heykel, bu 
amaçların yanında kentsel mekânlarda kamusal 
değer üretilmesine araç olarak yer almıştır. Heykel, 
kamusal alana anma ya da süsleme amaçlı olarak ya 
da her iki amacı da gerçekleştirmek üzere girmiştir.  
 
2.5 Anıt Nedir? 
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Tarihsel bir özelliği olan büyük ve önemli 
bir olayı, ulusça sevilen sayılan, tarihe geçmiş bir 
kimseyi gelecek kuşaklara tarih boyunca 
anımsatmak için yapılan ya da dikilen, göze 
çarpacak büyüklükte, simge niteliğinde yapı, 
heykel, sütun ya da benzeri bir yapıtlardır. 
 

Anıt heykeller kent içinde, park, meydan, 
cadde, sokak gibi kamuya açık alanlarda yer alan, 
bir olayın ya da kişinin anısını canlı tutmak, 
geleceğe aktarmak üzere meydana getirilen simge 
niteliğinde büyük boyutlu yapıtlardır. Açık alanlara 
yerleştirilen heykeller insanın yasadığı çevreyi 
algılaması, anlamlandırması, estetik yaşantı elde 
etmesinde olumlu rol oynar. Bunların yanı sıra 
halkın sanat eğitimine de katkıda bulunan anıt 
heykeller; 
 
1. Anıt heykeller hem günümüz hem de gelecek 
kuşaklara eğitsel ve görsel katkı sağlar. 
2. Anıt heykeller ilettikleri mesajdan öte 
bulundukları yer ve zamanla ilişkili önemli 
anlamlar içerir. 
3. Anıt heykelleri birer sanat tarihi nesnesi olarak 
ele almak yeterli olmadığı gibi onları sosyal, 
kültürel ve politik ilişkileri oluşturduğu bir odak 
noktası olarak değerlendirmek açısından önemlidir. 
4. Anıt heykeller toplumsal ve kurumsal yönden 
çağdaşlaşma modeline büyük katkı sağlar. 
5. Kentsel mekânlarda görsel duyum ve zenginliği 
oluşturma, insanları bir araya getirerek kaynaştırma, 
işaretleme, yönlendirme gibi işlevleri ile anıt 
heykeller, kentsel yaşam kalitesine katkıda bulunur. 
6. Anıt heykeller kültür alışverişini sağlama gibi 
işleve sahiptirler. 
7. Anıt heykeller özgün belirleyici özellikleri ile 
alanlarda gerçekleşen etkinlikler ve elde edilen 
deneyimler ya da algılarla birlikte mekâna ve kente 
ilişkin bireysel ve toplumsal imgeler oluşturmakla 
birlikte geniş bir toplulukça paylaşılan bir ana 
referans noktasıdır. 
8. Anıt heykeller sanatsal ifade yoluyla fiziksel 
çevreyi, insan ve toplumun bakış açısı ile duygu ve 
düşüncelerini olumlu yönde değiştirir. 
9. Anıt heykeller sadece geçmişin değil, aynı 
zamanda mekânsal ortaklığın sembolik 
yansımasıdır. 
10. Anıt heykeller, bir topluma özgü kimlik 
tanımlamalarını, mekânsal olarak geçmişten 
geleceğe aktaran yapı taşlarıdır ve bir kültür 
öğesidir. 

11. Anıt heykeller, ortak yaşanmışlığın izleridir, 
belleğimizdeki bilgilerin nesnelleşmiş halidir. 
 
3. Kamusal alan tarihsel süreç 
 

Kamusal alanda sanat türü olarak en eski 
ve izleyiciyle doğrudan temas kuran, heykel 
sanatıdır. İlk çağdan günümüze insanoğlu, varlığını 
ölümsüz kılmak için zaman ve mekâna hükmetmeyi 
hedefleyerek duygularını, gündelik yaşamlarını 
kamusal kent mekânlarına üç boyutlu biçimde 
yansıtmışlardı.  
 

Türk Sanatının kökleri Orta Asya ve Türk 
kavimlerine kadar dayanmaktadır. Göktürk hakanı 
Kültigin’in portresi, bir kahramanın mağlup ettiği 
düşmanı simgeleyen yontu örnekleri, Orhun 
kitabeleri ve bu kavimlerden günümüze kalan 
anıtlar arasındadır. 
 

Türkler daha sonraki yüzyıllarda, Selçuklu 
Sultanları ve Osmanlı imparatorlarının 
egemenliğinde, Anadolu’da varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Selçuklu döneminde figürlü 
kabartmalara mimari dekorasyonda rastlanmaktadır. 
Bu figürlü tasvirler süsleme öğesi olmakla birlikte 
sembolik anlamlar taşırlar. Niğde Alâeddin 
Camii’ndeki aslan başı şeklindeki su oluğu (1223), 
Diyarbakır Ulu Camii’ndeki Aslan boğa mücadelesi 
konulu kabartma (1177–1185) ve Kayseri iç 
Kalesi’ndeki Aslan Figürü (1224) Selçuklu dönemi, 
figürlü kabartmalarına örnek verilebilir. 
 

Selçuklu döneminde, mezar sahibinin 
bağdaş kurmuş ya da taht üzerinde oturur biçimde 
betimlendiği mezar taşları mevcuttur. Bu insan 
tasvirli mezar taşlarından bazıları bugün Konya’da 
İnce Minareli Medrese Müzesinde korunmaktadır.  
 

Osmanlı döneminde mimari dekorasyonda 
ve mezar taşlarından soyut bir anlatım dili kullanan 
taş işçiliğine dönüşmüştür. Geometrik ve bitkisel 
motifler, alçak kabartma olarak mimari yüzeylerde 
kullanılmıştır. 
 

Cumhuriyet dönemine kadarki Türk Sanat 
Tarihine bakılacak olursa, anıt işlevi, cami, türbe, 
medrese, saray gibi yapılara yüklenilmiştir. 
Osmanlı imparatorluğunda Batılaşma dönemi ile 
birlikte, meydan çeşmeleri, bunların yer aldığı 
meydana benzeyen kent mekânları, karakol ve 
hastane binaları gibi yeni yapı tipleri, dönemin 
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sosyo-kültürel yapısındaki değişikliğin kamuoyuna 
yansıyan yanı olarak ortaya çıkmaktadır. 
 

Batılı anlamda heykel sanatının 
uygulanmaya başlaması ancak, 1883 yılında 
Sanayi-i Nefise Mektebi Ali-si’ nin kuruluşu ile 
olmuştur. Bununla birlikte Mohaç Seferine (1526) 
katılan Sadrazam İbrahim Paşa Budapeşte’den 
dönüşte, orada görüp beğendiği birkaç heykeli 
beraberinde İstanbul’a getirmiştir. Heykelleri 
Sultanahmet’ de ki Sarayına ve Sultan Ahmet 
meydanına koydurmuştur. 

Sanayi-i Nefise öncesi diğer bir girişimde 
Sultan Abdülaziz’in ilk kez sipariş yoluyla kendi 
heykelini yaptırtmasıdır. Abdülaziz maiyetiyle 
birlikte Avrupa’ya bir gezi düzenlemiştir. Belki de 
Fransa’nın çeşitli kentlerinde görmüş olduğu 
imparator heykellerinden etkilenerek 1871 yılında 
C.F. Fuller adlı sanatçıya bir büstünü ve at üstünde 
heykelini yaptırmıştır. Bizzat poz vererek yaptırttığı 
bu heykeli sarayın bahçesine koydurmuştur. Çeşitli 
dönemlerde yer değiştiren heykel bugün yine 
Beylerbeyi Saray’ında sergilenmekte, büst ise 
Topkapı Sarayı müzesinde korunmaktadır. 
 

19. yüzyılda bir başka girişimde II. 
Abdülhamit döneminde görülmektedir. Sultanın 
isteği üzerine, İstanbul’u çağdaşlaştırmak amacıyla 
planlama çalışması yapılmıştır. Bu proje tüm kenti 
değil sınırlı alanları kapsamaktadır. Üretilen 
projelerden biride Beyazıt Meydanına yöneliktir. 
Proje, Paris Belediyesi, Mimarlık bölümü 
başmüfettişi Joseph Antoine Bouvard tarafından 
tasarlanmıştır. Bouvard bu tasarımı İstanbul’u 
görmeden gerçekleştirmiştir. Galata Köprüsü’ne 
ilişkin öneri konumuz açısından ilginçtir. Köprünün 
üzerine aydınlatma elemanlarıyla birlikte heykeller 
yerleştirilmesi öngörülür. Taslak olarak kalmış 
çeşitli nedenlerle proje niteliği kazanmamış, 
dolayısıyla uygulanmamıştır. Osmanlı 
yöneticilerinin projeye olumlu yaklaştıklarından 
hatta beğendiklerinden söz edilir. 
 

19. yüzyılda evler ve bahçelerde küçük 
boyutlu heykeller kullanılmıştır. Bu ise, Osmanlı 
kültürüne ve günlük yaşamına batı etkilerinin 
yansımasının sonucudur. Bahçe heykellerinin 
konularını geyik, boğa, aslan gibi hayvanlar 
oluşturmaktadır.  
 

Cumhuriyet Dönemi’nin yeni kent anlayışı 
içinde parklar ve meydanlar kamusal yaşamın 

önemli merkezleri olarak ortaya çıkmış; bu alanlara 
ek olarak bulvarlarda ve dönemin kamusal 
yapılarının bahçelerinde Atatürk heykelleri yer 
almıştır. Söz konusu alanlar Kurtuluş Savaşı, 
Cumhuriyet, çağdaşlık ve laikliğin birer göstergesi 
olmuştur. 
 

Atatürk önderliğinde gerçekleşen Türk 
devrimi, Ulus bilincine sahip yeni bir toplum 
yaratmaya yönelik, siyasal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel bir hareket olarak ele alınabilir. Bu hareket 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve milliyetçilik 
(ulusalcılık) olmak üzere iki temel fikre 
dayanmaktadır. Tüm ilke ve devrimler ise bu iki 
temel düşüncenin uzantılarıdır. 
 

Cumhuriyet döneminde, park ve 
meydanlar gibi kamuya açık meydanlarda ilk kez 
anıt heykel uygulamaları ile karşılaşıyoruz. Bu 
anıtlar bir yandan modern kentin bir gereği, öte 
yandan yeni rejimin simgesi olarak yükseliyordu. 
Cumhuriyet döneminin ilk anıtı Atatürk’ün 
önerisiyle mimar Arif Hikmet Koyunoğlu 
tarafından yapılan Dumlupınar Şehit Sancaktar 
Mehmetçik anıtıdır. Koyunoğlu’nun bu konudaki 
anısı şöyledir: “1923 Mayıs ayı sonları idi. Akşam 
Keçiören’de bir evde Gazi Mustafa Kemal bana 
dönerek ve cebinden bir not çıkararak, yeni 
kurulacak devletin ilk anıtı Dumlupınar’da 
yapılacak, adı da “Şehit asker anıtı” olacak dedi ve 
notu bana uzattı. Emir gereğince Dumlupınar’a 
gittim, anıtı yaptım. Topraktan çıkan bir kol Türk 
sancağını dik tutuyordu. 1924 yılında Anıt kendileri 
tarafından açıldı. Çok beğenmişlerdi”  
 

Büyük Önder, ‘Onuncu Yıl Söylev’inde’ 
güzel sanatlardan, büyük bir alanda, büyük bir 
kitleye söz etmektedir. “… şunu da ehemmiyetle 
tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti 
olan Türk Milletinin tarihi bir vasfı da, güzel 
sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun 
içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, 
yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme 
bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini, milli birlik 
duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve 
tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli 
ülkümüzdür” . 
 

Atatürk, toplumda heykeltıraş gereğini her 
fırsatta dile getirmiş ve sanatı toplum için bir 
yapıtaşı saymıştır. Atatürk için sanatçı; gerçekçi 
kişiliğinden daha çok fedakârlık istenemeyecek bir 
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kişidir. Atatürk sanatın toplumda mutlak bir yeri 
olmasını, toplumun malı sayılmasını, toplumu 
geliştirecek bir güç durumu kazanarak, gerçek ulus 
ve Cumhuriyet için sürekli yaşamaya yarayacak 
kaynaklardan biri olmasını önermiş ve istemiştir. 
Atatürk’ün milli bir sanat anlayışı oluşturmak ve 
sanatı uygar uluslar düzeyine çıkarmaya yönelik 
düşünceleri ‘Hükümet Politikası’ olarak 
benimsenmişti. Atatürk’ün bu doğrultuda yurt 
genelinde halkı aydınlatmaya yönelik sözleri, sanatı 
ve sanatçıyı destekleyici tutumu, plastik sanatların 
gelişimi ve halka benimsetilmesi açısından inkâr 
edilemez önemdeydi. Bu doğrultuda milli bilinci ve 
kurtuluş zaferini ebedileştirmek, gerici düşüncelere 
karşı devrimleri pekiştirmek ve diğer sosyal 
amaçlarla yaptırılan Atatürk heykelleri, bu sanat 
dalının halk tarafından benimsenmesi yolunda 
atılan en büyük adım olmuştur.  
 
4. Avrupa’dan örnek uygulamalar 
 

Kent mekânına kalıcı olarak uygulanan 
modernist heykeller üzerine yapılan bir araştırmada 
Almanya örneğinin özellikle incelenmesi gerekir. 
Çünkü 1930’lardan bu yana bu ülkede devlet, duvar 
resimlerine, mozaiklere, heykellere, kamusal alanda 
plastik sanat uygulamalarına önemli bir bütçe 
ayırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülke 
yeniden yapılanma sürecine girdiğinde, 
Hamburg’tan Münih’e parklar, hastaneler, okullar 
ve bahçeler, heykellerle donatılmıştır. Bu geleneğin 
bir sonucu olarak, Münster’de Açık Hava Heykel 
Sergileri düzenlenmeye başlamıştır.  
 

Amsterdam: Amsterdam Sanat Fonu 
Örneği 

 
Amsterdam’da kamusal alanlardaki 

heykellerin yerleştirilmesinden, korunmasından ve 
bakımından doğrudan ilçeler sorumludur. Şehirde 
bulunan yedi ilçe, bu görevi sınırları dâhilinde 
yerine getirmektedir. Kamusal alanlara heykellerin 
yerleştirilme kararını yine ilçe kurulları alır. Maddi 
destek ise genellikle Amsterdam Sanat Fonu 
aracılığıyla, merkezi kent yönetimi tarafından 
karşılanmaktadır.  
Amsterdam Sanat Fonu, kent yönetimi tarafından 
teşvik edilen bir kurumdur ancak aldığı kararlar 
açısından özerktir. Sanat Fonu, kamusal alanda 
sanatı birçok yolla desteklemektedir. Bu yollardan 
en önemlisi ise büyük projeler için oluşturulan 
“eşleme fonu”dur. Eşleme fonu sayesinde projeye, 

dışarıdan yapılan yardımların toplamı kadar fon 
aktarılmaktadır. Böylece proje bütçesinin %50’si 
Sanat Fonu tarafından karşılanmakta, geriye kalan 
%50 ise kooperatifler tarafından sağlanmaktadır. 
Küçük projeler ise ilçeler tarafından Sanat 
Fonu’ndan alınan maddi desteklerle 
yürütülmektedir. 
 

Viyana: Kamusal Alanda Sanat Ltd. Şti. 
Örneği 
 

”Kamusal Alanda Sanat Fonu” Viyana’da 
2004 yılında, Kültür ve Şehir Planlama 
Departmanları tarafından kurulmuştur.. Fonun 
amacı kamusal alandaki sanat eserlerini 
yaygınlaştırmak, belgelemek ve iyileştirmek olarak 
belirlenmiş ve bu oluşum için yıllık 800.000 
avroluk bir bütçe ayrılmıştır. 2004 ile 2007 yılları 
arasındaki başarılı uygulamaların ardından söz 
konusu fonun yapısı Temmuz 2007’de limitet 
şirkete dönüştürülmüştür. 

Bu sayede kent kimliğinin modern sanatla 
güçlendirilmesinin yanı sıra, kamusal alanların 
sosyal ve kültürel paylaşımın yapıldığı yerler olma 
özelliğinin yeniden tartışmaya açılması 
hedeflenmiştir. 
 
KÖR jürisi aşağıdaki maddeleri kendisine prensip 
edinmiştir: 
1. Kentin yerel kimliğini araştırmak ve yeni 
tanımlamalar için modeller önermek. 
2. Kamusal alanları kalıcı veya geçici 
projelerle yeniden canlandırmak ve güçlendirmek. 
3. Kamusal alanda sanatın kalitesini onu 
teşvik ederek, yaygınlaştırarak ve belgeleyerek 
artırmak. 
4. Kamusal alanda sanatı, kültürel yaşamın 
önemli bir parçası haline getirmek; bu sayede 
Viyana’nın uluslararası alandaki yerini 
güçlendirmek ve modern sanat alanındaki 
çizgilerini belirginleştirmek. 
5. Kamusal alandaki sanatın sadece 
dekorasyon değil, sosyo-kültürel paylaşım 
sorunlarının çözümü için bağımsız bir araç 
olduğunu anlatmak. 
6. Geçici sanat projeleri kapsamında genç 
sanatçılara özel destekler sağlamak. 
7. Kamusal alanda sanatın yerini toplumun 
gözünde güçlendirmek ve kent sakinleri ve 
ziyaretçiler tarafından bir zenginlik olarak 
algılanmasını sağlamak.  
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Paris: kentte Sanat Komitesi örneği 

Paris Belediyesi tarafından oluşturulan 
Kentte Sanat Komitesi, her yeni seçim döneminin 
başlangıcında yenilenmektedir. Kültür İşleri Bölge 
Müdürü ve belediyenin tasarım alanındaki 
yetkilisinin de yer aldığı komitede görüşler Paris 
Belediye Başkanı'na iletildikten sonra karar 
sürecine gidilir. Komitenin ana görev alanları 
aşağıdaki gibidir: 

Belediye siparişleri: Kamusal alanları ve 
belediyelerin özel alanını ilgilendiren projelerin 
tamamı komite ‘ye sunulur.  

Belediye haricindeki girişimler: Komite; 
dekorasyon, kutlama, anma törenleri, bağış veya 
başka herhangi bir amaçla, kamusal alana yeni bir 
eser yerleştirme ya da mevcut bir eseri restore etme 
yönünde kamu veya tüzel kişi kaynaklı girişimlerde 
tam yetkiye sahiptir. 
Belediyenin sanat politikası: Komite, belediyenin 
kamusal alanda sanat politikasının ana hatlarının 
oluşturulması için önerilerde bulunur. Ayrıca bu 
alanda sunulacak projeler konusunda öneride 
bulunma yetkisine de sahiptir. Bu politika, genel 
anlamda kamusal alan kavramı içinde sanatsal 
yaratımın hak ettiği yeri bulmasını amaçlar. 

5. Bir öneri; kamusal alanda sanat kurulu

Avrupa’daki belediyelerin 
uygulamalarında da görüldüğü gibi, kent mekânının 
çok katmanlı sosyal ve fiziksel yapısı ile ilişki 
kurmayı amaçlayan plastik sanat uygulamalarının 
gerçekleştirilmesi, ancak farklı disiplinlerden 
uzmanların ve uygulama yapılacak bölgedeki 
halkın, eserin tasarım ve yaratım aşamasında söz 
sahibi olmasıyla sağlanabilir. Aksi halde plastik 
sanatlar kent mekânının karışıklığına, görsel 
kirliliğine ve kalabalığına yeni nesneler eklemekten 
öteye gidemez.  

Bunun için, Belediye’nin bünyesinde 
faaliyet göstermek üzere kent mekânında plastik 
sanat uygulamalarından sorumlu bir kurul 
oluşturmak en ideal çözümdür. Bu tür bir çalışma 
biçimi, kent mekânlarının plastik sanat 
uygulamalarıyla yaşayan kamusal alanlara 
dönüşmesini sağlayacaktır. Bu sayede, “ halkın 
kentlilik bilincinin ve içinde yaşadığı şehri daha iyi 
tanıması, kültürel değerlerine daha fazla sahip 

çıkabilmesi, farkındalık düzeyinin artırılması” 
yolunda kalıcı bir adım atılacaktır. 

Önerilen kurul, bağımsız yapısı ön planda 
tutularak ve işleyiş kolaylığı ve bürokrasiyi 
azaltmak bakımından, doğrudan Belediye 
Başkanı’na bağlı olmalıdır. Bağlayıcı kararlar 
alabilmesi için Kültür İşleri Müdürlüğü ve Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ile işbirliği sağlayacak bir yapı 
düşünülmelidir. Bu konuda yasal altyapının 
oluşturulması gereklidir.  

5.1 Sanat kurulunun yapısı 

1. Kamusal Alanda Sanat Kurulu, Belediye
Başkanı’na bağlı olarak çalışacak ve konunun
uzmanlarından oluşacaktır.
2. Yedi (7) kişiden oluşacak kurulda; yerel
yönetimi temsilen Belediye Başkanı'nın tayin
edeceği bir uzmanın yanı sıra, üniversitelerin ilgili
bölümlerinden ve kent, kamu ve sanat konularıyla
ilgili mesleki kuruluşlardan seçilecek temsilcilerin
yer alması uygun olacaktır.
3. Kurul;
a. Belediyesi’nin kamusal alanda sanat
politikasını ve ana yönelimlerini belirleyecek ve bu
stratejilerin kamuoyunda yaygınlaşmasını sağlamak
üzere belediyeyi yönlendirecek,
b. Diğer kuruluşlar tarafından geliştirilen
projeleri değerlendirecek, belediye politikalarıyla
uyumunu denetleyecek ve karar mercii rolünü
üstlenecektir.
4. Kurul uygulama sürecinde gerekli görülen
durumlarda proje özelinde alt kurullar oluşturacak,
yasal altyapı içinde bu kurulların iç
düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine destek
olacaktır.

5.2 Sanat kurulunun amaçları 

1. Kentin kamusal alandaki kültür
politikasına dair vizyon oluşturulması,
2. Örnek uygulamalarla Erdemli İlçesi’nin
uluslararası düzeyde ilişkilerinin geliştirilmesi, 
3. Sanatçıların ve kamusal alanda sanat
çalışmalarının desteklenmesi,
4. Kısa ve uzun vadeli etkinliklerin
planlanması,
5. Yarışmalar açılması,
6. Kamusal alanlara bugüne kadar çeşitli
dönemlerde yerleştirilmiş olan mevcut heykellerin
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durumunun takip edilmesi, bu heykellerin 
korunması ve bakımının üstlenilmesi, 
7. Kamusal alanlarda yer alacak sanat 
eserlerine ilişkin karar ve onayların verilmesi, 
8. Bu görevleri üstlenmek üzere yetki ve 
sorumlulukları belirlenmiş organların ve ihtiyaç 
duyulan kaynakların oluşturulması. 
 
5.3 Sanat kurulunun yetki alanları 
 
1. Belediyenin kamusal alanda sanat 
politikası için vizyon oluşturmak, 
2. Kamusal alanda yer alacak sanat eserlerini 
karara bağlamak, 
3. Belediye’nin kamusal alanlarda yer 
vereceği sanat yapıtları konusunda danışmanlık ve 
hakemlik yapmak, yeni projeler ve öneriler 
geliştirmek, geliştirilmesini sağlamak ve gelen 
önerileri değerlendirmek,  
4. Kamusal alanları ve belediyelerin özel 
alanını ilgilendiren, kamu veya tüzel kişi kaynaklı 
tüm girişimlerde danışmanlık ve hakemlik yapmak, 
5. Kamusal alanda sanat konusunda 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi için bu alana dair 
döküman ve yayın çalışmaları gerçekleştirmek,  
6. Yerel yönetimin değişmesi durumunda 
kamusal alandaki sanat yapıtlarının korunma 
koşullarının düzenleneceği yasal çerçevenin 
oluşturulmasında rol oynamak, 
7. Alanda çalışan ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ve sanat 
kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek, eşgüdüm 
sağlamak, 
8. Açılacak yarışmalarda Seçiciler Kurulu’nu 
oluşturmak, 
9. Gerekli tüzük ve yönetmelikleri 
hazırlamak, 
10. Etkinlikler ve projeler özelinde 
belediyeden gerekli ekiplerin görevlendirilmesini 
talep etmek. 
 
Sonuçlar 
 

Bir kentin meydanlarını, caddelerini yani 
çevresini yeniden düzenlemenin yollarından biri 
kamusal alanlara yerleştirilecek sanat eserleriyle 
mümkün olabilir. 
 

Kamusal alanlardaki heykellerin çevreye 
getirdiği görsel katkılar, kentlerde yaşayan insanları 
da olumlu yönde etkilemekte ve bulunduğu mekânı 
estetik hale getirmektedir. Modern dünyada artık, 

heykelin iç mekândan dış mekâna taşınması ile 
kentlerdeki kamusal alanların, meydanların, 
dolayısıyla kentin daha estetik bir görünüme 
kavuşturulması, bununla birlikte heykel ile 
buluşturulması önemlidir. Sanatçıların çabaları, 
kenti ve çevreyi daha duyarlı, estetik ve yaşanabilir 
kılma uğraşları, kentte yaşayan insanları da çevreye 
karşı daha duyarlı hale getirmede büyük bir etken 
olmuştur. 
 

Dolayısıyla, bu bildiri kapsamında; 
kamusal alanlarda, heykel uygulama/yerleştirme 
sürecine ilişkin temel önerilerde Erdemli ilçesi 
kamusal alan üç boyutlu eser ilişkisinde estetik 
değerlere ulaşmanın koşulu, Batı’da örneklerini 
gördüğümüz gibi bağımsız kurulların oluşturularak 
karar ve uygulama sürecinde görev almasıyla 
mümkün olabilecektir. 
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                                                                                    Özet 
 
Kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı kullanılması konusunda yapılan çalışmalarda yerel halkın desteği oldukça 
önemlidir. Çünkü kültür ve miras alanlarında yaşayan yerel halk, buradaki kültürel mirasın doğrudan kullanıcıları 
oldukları gibi kültürel mirası sürdüren ve yaşatan kişilerdir 
Bu çalışmamızda Mersin Erdemli ilçesinde Halkeğitim Merkezinde Eğitim alan bayan öğrencilerin Kültürel Miras, 
Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm amaçlı kullanılması 
konularındaki bilgi birikimleri test edilip bu çerçevede yerel hallkın turizme katkısının sağlanması için bilgilendirme 
çalışmaları yapılabilecektir. Araştırma alanı olarak Erdemli ilçesinin seçilmesinin nedeni bu bölgede kültürel miras 
olarak nitelendirilebilecek eserlerin çokluğu ve bu eserlerle ilgili olan kültürel miras turizminin genellikle yabancı 
kişilerin elinde olması ve halkın bu turizm türünde kendine az bir yer bulabilmesidir. Buna bağlı olarak özellikle halk 
eğitim kurslarına katılan bayan kişilerin ürettikleri eserlerle  kültür turizmine  katkılarının sağlanabilmesi için  halkın 
bilgilendirilmesi amacı araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan bayan 
öğrencilerin görüş ve bilgi birikimlerini test etmek amacıyla 50 kişiyle yüzyüze görüşme tekniğiyle 16-17 Nisan ta-
rihleri arasında 22 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.veriler excel programında 4 işlem ile analiz edilmiştir. 
Halkeğitimdeki bayan öğrencilerin koruma ve turizme ilişkin tutum düzeyleri;  yaş grupları, ikamet süresi, eğitim 
düzeyi, meslek ve gelir durumu bağımsız değişkenleri ile karşılaştırılmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre; yerel halk 
alandaki kültürel mirasın korunması konusunda olumlu görüşe sahiptir. Bunun yanında yerel halk, turizmin gelişmesine 
karşı olumlu tutuma sahiptir ve turizm işlerine katılma konusunda isteklidir. 
Çalışmamızda kültürel miras turizmine yönelik yerel halkın katılım oranı ve kültürel turizme bakış açılarının 
saptanması için  Erdemli Halk Eğitim Merkezinde kurs alan kişilerle anket yapılıp bunun sonucunda halkın bilg-
ilendirilmesi amaçlanmıştır. 
                                                  
Anahtar Kelimeler;  Kültür Turizmi, Kültürel miras,  Kültürel Miras ve Turizm,  Kültürel Mirasın Korunması,   Yerel Halkın Tur-
izme  Katkısı, Yerel Halkın Bilinçlendirilmesi, Halk Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezinde Yapılan Çalışmalar, Koruma Bilinci 

 
1. Giriş 
 
1.1. Araştırma Alanı 

Erdemli, Mersin’in 37 km batısında ve Akdeniz kıyısında kurulu bir ilçedir. İlçe sınırları içerisinde tarihi ve turis-

tik yerlerin yoğun olması ve narenciye üretiminin büyük bir bölümünün bu ilçede yetiştirilmesi ilçenin il içeris-

indeki önemli konumunu göz önüne sermektedir. 

Erdemli adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, 15. yüzyılda İç Anadolu’dan geldiği sanılan 

“Erdemoğulları” adındaki bir Türkmen aşiretinin (Erdem Bey adındaki aşiret beyi) adından geldiği belirtilmekte-

dir. Erdemli; Hititler, Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Mısırlılar, Karamanoğulları ve Osmanlılar devrini 

yaşamıştır. 1953 Yılına kadar köy olan Erdemli, Silifke İlçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri iken, 01 Haziran 

813



International Erdemli Symposium 2018 
 

1954 tarihinde Sİlifke’nin Yağda Bucağı ile Mersin’e bağlı Elvanlı Bucağının birleştirilmesiyle ilçe olarak ku-

rulmuştur. Tırtar Akkale Örenyeri,İmirzeri Örenyeri, Çatıören Örenyeri, Sinap Kalesi, Öküzlü  
Örenyeri,Korykos-Kızkalesi Örenyeri,  Elaiussa-Sebaste Örenyeri, Arpaçbahşiş  
Örenyeri, Tömük Höyük, Kanlıdivane Örenyeri,Kocahasanlı,Adamkayalar Kayacı Vadisi gibi kültürel miras ve 
ören yerlerine ev sahipliği yapmaktadır. 
 1.2.  Çalışmanın amaç materyal ve Yöntemi 
Erdemli ilçesindeki halkeğitim merkezi çeyiz hazırlama, ahşap boyama yöresel kilim dokuma,suzeni nakışı,nakış, 
pul boncuk dikişleri kursu,örtü ve minder dikimi bölümlerine   giden bayan öğrencilerin kültürel mirasın ko-
runması ve onların bu  
turizme katkılarının sağlanması için bilinçlendirilmesi konusuna ne ölçüde hazır olduğunun belirlenmesi ve bu 
kişileerin bilinçlendirilmesi araştırmanın en önemli konularıdır. Çünkü turizm; ekonomik, toplumsal-kültürel ve 
çevre ile ilgili konularda olumlu ve olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Turizmin olumlu ya da olumsuz etkilerinden 
öncelikle etkilenecek olan kişiler turizm bölgelerinde yaşayan yerel halktır. Bu nedenle araştırmada halkın en 
önemli kısımlarından biri olan halkeğitim kurslarına katılan bayanların  
tutumlarını ölçmek üzere bir anket çalışması yapılmıştır.  Ankette olasılıklı örnekleme türü kullanılmıştır. 
Olasılıklı örneklemede her bireyin örnekleme dâhil olma olasılığı eşittir. Bu eşitliği sağlamak için seçim tesadüfi 
olarak yapılmıştır. Anket uygulaması 16-17 Nisan tarihleri arasında Erdemli  ilçe halkeğitim  merkezinde  yüz 
yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Anket kapalı uçlu 22 sorudan oluşmaktadır. Üç bölümden oluşan anketin ilk 
bölümü kişisel bilgileri, ikinci bölümü halkeğitim merkezindeki bayan öğrencilerin buradaki kültürel mirasın 
korunması konusundaki düşünceleri, üçüncü bölümü ise bu öğrencilerin kültür turizmine katkı düşüncelerinin 
ölçülmesine  yöneliktir.  Araştırmada ilk  olarak halkeğitimdeki bayan öğrencilerin demografik bilgileri frekans 
tabloları aracılığıyla analiz edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin kültürel miras, kültürel mirasın korunması,  
turizm konusundaki düşünceleri ve turizme katkıları yine frekans tabloları aracılığı ile verilmiştir. Çalışmada 
ayrıca öğrencilerin   
Erdemli ilçesinde  ikamet süresi ile turizme bakış açıları; bayan öğrencilerin bu kültür turizmine katılıp katılmak 
istemedikleri araştırılmış ona göre kültür turizmine katılımlarının sağlanması için bilinçlendirmeler amaçlanmıştır.  
     
 1.3. yasal ve yönetsel boyutu; yönetmelikler, tüzüklerde yukardaki anahtar kelimelerin taranması 
 
 
1.4. GİRİŞ 
Kültür turizmi, bir bölgenin temel çekim öğesinin kültürel değerler olduğu turizm çeşididir (Kahraman ve Türkay, 
2012: 51). Kültürün turizme yol açması ve turistlerin gittikleri gezdikleri yerlerin kültürüne etkileri kültür ve tur-
izm arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır (Emekli, 2007: 54). Bu nedenle kültür ve turizm ortak bir ilişki içeris-
indedir.  
Kültür turizmi; yeni kültürleri tanıma ve geçmiş kültürleri merak etme temeline dayanmaktadır. Aynı zamanda 
potansiyel olarak çok geniş bir faaliyet alanına sahip olduğu için çok boyutlu bir kavramdır. Dünya Turizm Örgü-
tü’nün ele aldığı kültür turizmi; eğitim, sanat, kültür, festival turları, anıtları, sit alanları ve doğal güzelliklerin 
ziyaretleri, hac gezileri ile özellikle faaliyet alanı kültürel etkinlik olan seyahatleri içermektedir (URL1, 2009). 
 Kültür turizmi;  
• Festivaller ve fuarlar (müzik, dans, komedi, görsel sanatlar, sanatsal miras),  
• Gösteriler ve konserler (tiyatro, opera, bale gösterileri; klasik ve çağdaş müzik konserleri), 
• Müzeler ve sanat galerileri, • Sanat ve zanaat atölyeleri ve stüdyolar, 
• Tarihi yerler, binalar, kültürel miras ve anıtları ziyaret ve etkinliklere katılım şeklinde gerçekleşmektedir (Foo ve 
Rosetto, 1998).  
Kültür turizmini diğer turizm türlerinden ayıran en önemli fark öğrenme fonksiyonlu olmasıdır. Kültür, insanların 
düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve oluşturduğu (sanat eserleri, el 
sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsamaktadır. Dolayısıyla kültür, süreçler (insanların düşünceleri ve 
yaşama biçimleri) ve bu süreçler sonunda oluşan ürünleri (binalar, el sanatları, sanat ve gelenekler) ortaya ko-
ymaktadır. Bu nedenle kültür turizmi sadece geçmiş kültürlere ait mekan ve anıtların ziyareti değil, aynı zamanda 
bir bölge veya ülkedeki insanların yaşam biçimi üzerine de kuruludur (Richard, 2001) 
 
Faro sözleşmesine göre kültürel miras, geçmişten devralınan, insanların, sürekli evrilen değer, inanç, bilgi ve ge-
leneklerinin anonim bir ifadesi ve yansıması olarak ayırt ettikleri bir kaynaklar kümesi…” (madde 2) olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımın yanında, bireylerin ve toplulukların, herkesin kültürel mirastan yararlanmak ve 
zenginleşmesine katkı sağlama hakkı olduğu ve herkesin diğerlerinin kültürel mirasına saygı göstermesi 
yükümlülüğü (madde 4) vurgulanmıştır.  
Yerel halkı turizm gelişim sürecine dâhil etmek, bu konudaki görüş ve önerilerini almak, fikir alışverişinde 
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bulunmak ve gelecekteki turizm gelişmesini teşvik yönünde karşılıklı fikir alışverişi yapmak, yerel halkın karar 
merkezlerini etkileyebilmesi ve kendilerini turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açısından oldukça  
önemlidir (Varnacı Uzun ve Somuncu, 2011). Zira turizm gelişmesinde yerel halkın desteğinin önemi geniş ölçüde 
kabul edilmiştir ve bu konu giderek artan bir araştırma alanı olmaya başlamıştır. 
 
Kültür ve miras turizmi, turizmin en hızlı gelişen ve en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir 
(Poria vd., 2003). Miras turizminin gelişmesinde ana odak noktalar; yerel ekonomileri canlandırma, ev sahibi 
toplumun yaşam standartlarını arttırma, destinasyona turistleri çekebilmek, miras hakkındaki bilgileri yaymak ve 
kültürel mirasın yıkımlara karşı korunmasını sağlamaktır (Binoy, 2011). Bu nedenle miras turizmi genel turizm 
kapsamında ideolojik ve kurumsal kapsam bakımından farklıdır (Garrod ve Fyall, 2000) 
 
Yerel halkın hem kültürel mirasın korunumu üzerine hem de yaşadığı alan üzerinde yapılan turizm faaliyetlerinde  
sorumluluk derecesi göz ardı edilmeyecek derecede önemlidir. Çünkü kültür ve miras alanlarında yaşayan yerel 
halk, buradaki kültürel mirasın doğrudan kullanıcıları oldukları gibi kültürel mirası sürdüren ve yaşatan kişilerdir( 
Ayşe Okuyucu, Mehmet Somuncu.2012).Kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı kullanılması sonucu yerel 
halk tarafından ekonomik getiri olarak görülmekte ve ekonominin fırsat oluşturması açısından iyi bir kapı olarak 
görülmektedir. Bu bağlamda kültürel mirasın ve turizm faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından birçok kurumun 
koordineli bir biçimde olmalı  , yerel halkın katılımı, bilinçlendirilmesi ve eğitimi ile başarılı bir sonuç alınacağı 
açıktır. İlk olarak yerel halkın kültürel miras üzerinde eğitilmesi ve tarih bilinci ile donatılması tarihi çevrenin 
sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.  
Yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin algılamaları o bölgedeki turizm gelişimini açısından önem taşır. 
Turizmin etkilerini olumsuz algılayan yerel halk bölgedeki turizm gelişimini bir çok açıdan sekteye uğratabilir. Bu 
nedenle yerel halkın turizmin etkileriyle ilgili algılarının bilinmesi ve turizm gelişim politikalarının elde edilen 
bilgiler ışığında değerlendirilmesi gerekir. (Akademik İncelemeler Dergisi Sayı:2 Cilt:1 Yıl:2006) 
  
Yukarıda belirtilen tanım ve kapsamlar ışığında yerel halkın kültür turizmine katkısının sağlanması ve hem turiz-
mde çeşitliliği ve turist niteliğini etkileyeceğini hem de halka ekonomik katkı sağlayacağı kanısına  
varılarak  Mersin-Erdemli ilçesinde halkın turizme katkısının araştırılması  ile yerel halkın bilgilendirilmesi  
amaçlanmıştır.  Bu araştırma ve bilgilendirme için öncelikle halk eğitim  
merkezlerinde eğitim alan bayan kişilerle anket ve konuşmalar yapılıp bunun sonucunda turizme ne tür katkı  
sağlayabilecekleri  katılımcılarla birlikte karar verilecektir. Halk eğitim merkezlerinin çalışma alanı olarak 
seçilmesi hem  burada eğitim alan kişilerin ürünlerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturulması ve böylece turiz-
me katkılarının sağlanması hem de eğitim alan kişilerin diğer kişilere bu konuda bilgilendirme yapmasını sağla-
maktadır. Bu sayede hem halk eğitim merkezlerine katılımında artırılması insanların sosyalleşmesi 
sağlayarak halk bilinçli bir şekilde turist karşılamaya ve onlara karşı tutum davranışları şekillenecek yerel halkın 
turizme katkısı da sağlanacaktır. 
Aksi halde bu ilçede halkın katılmadığı bir turizm kolu gelişecek halk kendini bu alanlardan dışlanmış olarak 
hissedebilir bu turist ve halk arasında yaşayanak çatışmalara sebep olabilecek ve bu durum davranışlarına 
yansıyacaktır. Turistlerin varlığından memnun olmayan halk hem turistleri etkileyecek hem de çeşitli şekillerde 
kendileri olumsuz etkilenecektir. 
 
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 
Turizm ve çevre arasındaki ilişkinin incelenmesini anlamlı kılan, çevresel değerlerin 'turizmin olmazsa olmazı' 
olmalarıdır. Turistik talebi yönlendiren etkenlerin başında destinasyonun sahip olduğu çevresel kaynaklar 
gelmektedir. Bu kaynakların zenginliği, destinasyon için turisti çeken bir avantaj olarak değerlendirilirken, bu 
kaynaklar üzerinde The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 634-650 Ahmet Vatan - 
Burhanettin Zengin 636 herhangi bir bozulma, destinasyonu çekim merkezi olmaktan uzaklaştırmaktadır 
(Kahraman ve Türkay, 2011: 40). Turizm, bir bölgenin toplumu, ekonomisi ve doğal ve kültürel çevresi üzerinde 
derin bir etki bırakmaktadır. Doğru şekilde geliştirilip yönetildiğinde doğal çevreyi; tarihi, arkeolojik ve dini 
kalıntıları; yerel kültürü, gelenekleri ve sanatsal varlıkları koruyan bir mekanizmaya dönüşmektedir. Turizm, bir 
bakıma kültürün sunduğu ham malzemeleri harmanlayarak, bu malzemelerden elde edilen ürünlerin satışı ve tü-
ketimi sonucu kar elde etmeyi sağlayan aktif bir süreçtir. Bu nedenle, sahip olduğu gizli ve kapasite sayesinde 
gerekli üretici bir güç durumundadır (Avan ve Emir, 2010: 207). Küresel turizm etiği ilkelerine göre; turizm etkin-
liklerinin geleneksel kültür ürünleri, eserleri ve folklorik öğelerinin dejenere olması ve bu değerlerin 
standartlaşmasına yol açmak yerine, onları zenginleştirecek şekilde planlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Yine 
aynı etik ilkelerine göre; yerel nüfusun turizmin doğrudan olumlu etkilerinden (iş olanakları, gelir artışı gibi) 
yararlanması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla genel olarak küresel turizm etiği ilkeleri, turizmin toplumun 
tüm bireyleri için eşit turizm olanaklarının gerekliliğini, turizmin var olabilmesi için fiziksel ve kültürel değerlerin 
özgünlüklerini koruyarak kullanılması gerekliliğini vurgulayan maddeleri kapsar (Uslu ve Kiper,2006: 306). 
Kültür turizmi; yeni kültürleri tanıma ve geçmiş kültürleri merak etme temeline dayanmaktadır.  Kültür turizmi, 
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gelir sağlayıcı etkisinin yanında, kültürel değerlerin korunması açısından da üzerinde durulan bir turizm şeklidir. 
Çünkü kültür turizmi sayesinde turistik bir ürün haline gelen eser ve bölgeler diğer taraftan bu sayede geleneksel 
kültürü tekrar canlandırmaya da katkı sağlayabilmektedir.  Diğer taraftan, kültür turizmi, özellikle kültür mirası 
üzerinde özel bir etkiye sahiptir. (Gülcan, 2010: 102). Kültürel miras kavramı ise kısaca önceki nesillerin yarat-
tıkları ve kuşaktan kuşağa aktardıkları maddi ve manevi kültür ürünleri olarak tanımlanır (Çetin ve Gürgil, 2014: 
257). Kültürel turizm ile ilgili çalışmalarda, kültür turizmi, kültürel turizm, tarihi turizm, miras turizmi gibi 
kavramların kullanıldığı bilinmektedir (Özdemir, 2009: 81). Hepsi birbirinin içinde olan bu kavramlar arasında 
sınır çizmek oldukça zordur. Doğal ve kültürel miras, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel 
sanatlarla ilgili bulunan yerüstü, yeraltı veya su altındaki tüm taşınır taşınmaz varlıklar olarak tanımlanabilir 
(Oğuz, 2007:7).  

4.Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Giren Mersin’de ki Kültür Varlıkları

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) 

UNESCO 

Dünya Miras Merkezi’ne iletmekle yükümlüdürler. UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yayınlanan bu listede yer 

alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi’ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazır-

lanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi’nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik 

ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır. 

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde Mersin’den 4 adet kültür varlığı bulunmaktadır. Bunlar 2000 yılında 

giren Alahan Manastırı ve St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi ile 2012 yılında giren Mamure Kalesi ve 

2014 yılında giren Korykos Antik Kenti (Kızkalesi). 
4.1. Alahan Manastırı 

Alahan Manastırı, Mersin-Karaman karayolu üzerinde, Mut ilçesinin 20 km kuzeyinde, Geçimli köyü civarındadır. 1300 

m yükseklikte ve Göksu Vadisine bakan dik bir yamaca oturtulmuştur. 

Hıristiyanlığın Kapadokya ve Likonya (Konya)' da yayılması sırasında bu yeni dini kabul edenlerin takibe uğraması, 

inanmayanlar tarafından öldürülme korkusu, Hz. İsa'ya inananları dağlık bölgelerdeki mağara kaya oyuklarında ibadete 

zorlamıştır. St. Paul ve yine Tarsus'ta yaşamış Hıristiyan öncülerinden Barnabas 441 yılında Hıristiyanlığı yaymak için 

Konya-Kapadokya ve Antalya-Antakya'ya kadar maceralı yolculuklar yapmıştır. 
4.2. St.Paul Kilisesi 
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kilise Hıristiyanlarca Aziz Paulus Kilisesi olarak tanınmıştır. Paulus’un kendisinin yaptığı, 
hatta bahçesine bir ağaç diktiği çevresinde bir mezarlık bulunan küçük bir Ermeni kilisesinden bahsederler. Bu kilise 
1862 yılında bir fermanla yenilenerek bugünkü Paulus Kilisesi yapılmıştır. Daha sonra Hıristiyan cemaatin Tarsus’tan 
ayrılması ile uzun zaman boş kalan kilise, kısa bir dönem askerlik şubesi ve lojman binası olarak kullanılmıştır. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nca koruma altına alınarak onarımı yapılmış ve müze olarak açılmıştır. 
4.3. St. Paul Kuyusu ve Çevresi 
Tarsus İlçe Merkezinde,  Kızılmurat Mahallesinde Cumhuriyet Alanının yaklaşık 300 m kadar kuzeyinde, eski Tarsus 
evlerinin yoğun olduğu bölgede, öteden beri St. Paul'un evinin yeri olarak kabul edilen bir avluda bulunan kuyu, St. 
Paulus Kuyusu olarak bilinir. Bu evin bahçesinde yakın zamana kadar yapılan küçük bir kazı çalışmasında bazı duvarlar 
ortaya çıkarılmıştır. St. Paulus'un Hıristiyanlık için önemine bağlı olarak, bu kalıntıların ve kuyunun çok eskiden beri 
kutsal sayılması, kentte yakın zamana kadar yaşayan Hıristiyan cemaatinin inancının izleri olarak yorumlanmaktadır. 
4.4. Mamure Kalesi 
Akdeniz kıyı şeridinde, zamanımıza az çok sağlam ulaşabilmiş Türk kalelerinden birisidir. Anamur’un 6 km. 
doğusunda, Bozdoğan Köyü sınırları içerisindedir. Yüksek kayalıklar ve düzlükler üzerine kurulmuş olan Mamure 
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Kalesi birçok Anadolu kaleleri gibi antik temeller üzerine inşa edilmiştir. Büyük kesme taşlardan yapılmış olan antik 
temellerin, hangi tarihte ve kimler tarafından yapıldığı tam tespit edilememiştir. 
4.5. Korykos Antik Kenti-Kızkalesi 
Mersin’in 60 km. güneybatısında, Kızkalesi Beldesi’nde yer almaktadır. Silifkeye olan uzaklığı ise 25 km. kadardır. 
Herodotos’a göre kent, Korykos (Gorgos?)adında Kıbrıslı bir prens tarafından kurulmuştur. Korykos adına ise İ.Ö. 1. 
yüzyıl başlarında Seleukos kralı IV. Anthiokos’un ölümünden sonra çıkan karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını 
ilan ettiği sıradaki sikkelerin üzerinde rastlanmıştır. Kuzeydoğudan güneybatıya değin limanı da kapsayan, doğuda 
Elaiussa- Sebaste’ye, batıda Cennet-Cehenneme kadar uzanan bu yerleşimle ilgili en erken bilgiler Hellenistik Dönem’e 
aittir. Bu dönemde ana kaya üzerine kurulmuş poligonal örgülü duvar işçiliği taşıyan mekanlar görülebilmektedir. 
 
 
5.Mersin-Erdemli 
 
5.1. Tırtar- Akkale Örenyeri 
Akkale, Mersin-Silifke karayolu üzerinde Mersin'e 49 km uzaklıktadır. Geç Roma döneminde kurulmuştur. Bölgesi, İS. 
72 yılında Roma imparatorluğuna bağlanınca ,Elaiussa da önem kazanarak Roma egemenliğinde erken Hıristiyanlık 
döneminde büyük bir gelişme göstermiştir.Denize hakim bir noktada bulunan Akkale'de 2-3 katlı bir ana yapı ve bunun 
doğusunda haç planlı, iki katlı küçük bir bina; güneyinde iki uzun dehliz halinde bir alt ana yapı; bir su sarnıcı, hamam 
yıkıntısı ve deniz kıyısında küçük bir sarnıç ve limanı bulunmaktadır. Büyük bir zeytinyağı ihraç merkezi olan Ak-
kale'de 15.000 ton zeytinyağı alabilecek kapasitedeki sarnıç halen ayaktadır. 
5.2. İmirzeri Örenyeri 
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Kasabası'nın 11 km kuzeybatısındadır. Karaahmetli Köyü'ne bağlıdır. Antik 
kentte Helenistik, Roma, Geç Roma, Erken Bizans dönemi yerleşim izlerine rastlanmaktadır.Oldukça sağlam durumda-
ki Kilise, kule, sarnıç, peristilli ev kalıntılardan birkaçıdır. 
 
5.3. Çatıören Örenyeri 
Mersin ili, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi’nin 8 km kuzeybatısındadır. Helenistik Dönemde tapınak, yerleşim alanı ve 
nekropol alanı olarak kullanılmıştır. Poligonal duvar tekniğinde yapılmış Hermes Tapınağı bulunmaktadır. Roma Dö-
nemi'nde de iskân görmüştür. 
 
5.4. Sinap Kalesi 

Kale , köşelerinde dört kulesi olan dikdörtgen planlıdır. Topoğrafik yapıya göre çukurda kalan kalenin duvarları kısmen 

çökmüş ve iç yapısı tamamen yok olmuştur. 

Dış duvarlarda bosajlı duvar örgü sistemi uygulanırken, duvar aralarındaki kırık moloz taşlar ise dolgu malzemesini 

oluşturmaktadır. İç duvarlar ise düz kesme taştan yapılmıştır. Kuleler kuzeydoğudaki hariç birbirinin aynıdır. Üst kata 

çıkan merdiven basamağı izleri yer yer gözlenebilmektedir. Giriş muhtemelen doğu duvarı içinde olmalıdır. Kalenin 

ikinci katında altı adet gözetleme deliği bulunmaktadır. 
 
5.5. Öküzlü Örenyeri 
Ayaş Mahallesine 12 km uzaklıktadır. Kanlıdivane-Çanakçı Mahallesi yol ayırımından gidilir. Örenyeri Genç Helenis-
tik, Roma, Erken Bizans dönemlerinde yerleşim görmüştür. Antik kentin taş döşeli alt yapısı yer yer sağlam durumdadır. 
Bazilikası, sarnıçları halen ayaktadır. Lahitler kente girişi sağlayan stabilize yolun kenarında  
bulunmaktadır. 
 
5.6. Korykos Örenyeri-Kızkalesi 
Mersin’in 60 km. güneybatısında, Kızkalesi Mahallesinde yer almaktadır. Silifkeye olan uzaklığı ise 25 km kadardır. 
Herodotos’a göre kent, Korykos (Gorgos?)adında Kıbrıslı bir prens tarafından kurulmuştur. Korykos adına ise İÖ. 1. 
yüzyıl başlarında Seleukos kralı IV. Anthiokos’un ölümünden sonra çıkan karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını 
ilan ettiği sıradaki sikkelerin üzerinde rastlanmıştır. Kuzeydoğudan güneybatıya değin limanı da kapsayan, doğuda 
Elaiussa- Sebaste’ye, batıda Cennet-Cehenneme kadar uzanan bu yerleşimle ilgili en erken bilgiler Hellenistik Dönem’e 
aittir. Bu dönemde ana kaya üzerine kurulmuş poligonal örgülü duvar işçiliği taşıyan mekanlar görülebilmektedir 
 
5.7. Elaiussa-Sebaste Örenyeri 
Silifke-Mersin karayolu üzerinde Mersin'e 52 km. uzaklıktaki Ayaş (Merdivenlikuyu) da yer almaktadır. Şehir İÖ II. 
yüzyıl sonlarında kurulmuştur. Strabon'a göre, bu şehrin bir bölümü kara parçasında bir bölümü de karşı taraftaki adanın 
üzerinde yer almakta olup, bu antik kent Elaiussa ve Sebasta kentlerinin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Elaiussa daha 
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eskidir. İÖ 41 yılında Antious tarafından Kapadokya Kralı  
olarak atanan ve İÖ 20 yılında Elaiussa'nın çevresinde bulunan dağlık Kilikya'yı Augustus'tan aldıktan sonra kara par-
çası haline getirince kent eski önemini yitirmiştir. 

5.8. Tömük Höyük 
 Mersin il merkezinin güneybatısında; Tömük (Elvanlı) İlçesi'nin batısında; Silifke-Mersin karayolunun güneyinde yer 
almaktadır. 
Elvanlı Ovası'nda yer alan höyük 10 m yüksekliğinde; 150 m çapındadır. Yakında su kaynağı bulunmamaktadır. 
Höyüğün kuzeydoğu köşesindeki sur kalıntılarının varlığından; tepenin geç devirde kale olarak vazife gördüğü an-
laşılmaktadır. Tömükkale olarak anılması bu kalıntılardandır. Mellaart burasını Elvanlı Höyük olarak isimlendirmiştir. 
1951 yılında J. Mellaart; 1963 yılında da D.H. French tarafından araştırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. 

5.9. Kanlıdivane Örenyeri 
Mersin-Silifke karayolunun 50. km'sinde, Ayaş Mevkii'nin 3 km kuzeyinde yer alır. Eski adı Kanytelleis olan örenyer-
inde ilk iskân MÖ 3. yüzyıl sonlarına rastlamaktadır. Helenistik Döneme ait bir kulenin bulunduğu şehir 11. yüzyıla 
kadar varlığını korumuştur. Çanakçı kaya mezarları da örenyeri sit alanı içerisindedir. Şehrin içerisindeki obruk da, 
eskiden suçluların vahşi hayvanlara parçalatıldığı inancından halk arasında "Kanlı Divane" diye anılmaktadır. Obruğun 
kuzey tarafında zırhlı ve kılıçlı bir asker, güneyinde beş kişilik bir aile kabartması bulunmaktadır. Helenistik kulenin 
batı duvarındaki kitabede, kulenin rahip krallardan Olbalı Tarkyaris' in oğlu Teukros tarafından Zeus için yaptırıldığı 
belirtilmektedir. Şehrin kuzeyindeki hiç bozulmadan gelebilmiş anıt mezarda Kanytelleis' in önde gelenlerinden Aba, 
kocası ve iki oğlu için yaptırmıştır. Geniş bir obruğun etrafında II. Teodosius (408 - 450) tarafından kurulan bu şehirde 
bazilikalar, sarnıçlar, lahitler, anıt mezarlar bulunmaktadır. 

5.10. Kocahasanlı 
Erdemli İlçesi, Kocahasanlı sınırları içerisinde Yapısıgüzel, Hayrat, Köşkerli, Üçtepeler mevkilerinde Roma ve Bizans 
Devrinden kalma çok sağlam durumda antik kalıntılar mevcuttur. 

5.11. Adamkayalar Kayacı Vadisi 
Onbir ayrı çerçeve içerisinde yer alan Adamkayalar kabartmalarının yamaçtaki kompozisyonları içerisinde en sık yine-
lenen figürler, dört ölü ziyafeti sahnesine ait olanlardır. Bu sahnelerde ölüler ya yalnız ya da eşleri ve oğulları ile be-
raber gösterilmişlerdir. Adamkayalar kabartmalarında ölülerin oğulları ve ayrıca iki erkek kabartması, asker olarak 
işlenmiştir. Bu kabartmalardan ölü ziyafetlerinin yer aldığı yamacın orta kesimine yakın yerde, alttaki platform seviyes-
inin hemen üstünde bir sunak taşı ile solunda bir adam, sağında bir kadın figürü ve bu figürün sağında, oturarak ayin 
yapmak amacıyla kaya içerisine oyulmuş beş basamaktan oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. Başka bir kabartma-
da, bir adamın sol eliyle bir keçiyi boynuzlarından tutarak getirdiği diğer elinde bir üzüm salkımı taşıdığı görülmekte-
dir. Adamkayalar’daki veda sahnesinde de ayakta duran ve ölmüş olan kişiyi temsil eden erkek, oturur vaziyette 
gösterilmiş karısıyla el sıkışmaktadır. Bu kabartmaların oluşturduğu kompozisyonların içerisinde fonksiyonu henüz tam 
olarak bilinemeyen paltolu bir adamla, elinde bir eşya taşıyan başka bir adama ait figürün oluşturduğu iki kabartma 
daha bulunmaktadır. Adamkayalar kabartmaları, sahnelerin altında bulunan yazıtların (bu yazıtlarda ölen rahiplerin 
adlarının yazıldığı anlaşılmıştır) incelenmesi sonucunda İ.Ö. 2.yüzyıla tarihlendirilmiştir.Kabartmalara inmeden sağda 
bulunan tepenin zirvesinde yer alan ve pek te tanınmayan ören yeri içerisinde bir kule yapısı, köşeli planlı veya düzgün 
bir şekli olmayan, içleri tek veya çapraz kemerli olan mekanlar yer almaktadır. Genellikle poligonal duvar örgü sistemi 
görülmektedir. Çok sayıda lahitin varlığı dikkat çekmektedir 
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6.Erdemli Halkevinde Yapılan Veri Çalışması

Tablo 1. Katılımcıların Demo-grafik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Dağılım Oranları 

 Anketimizi cevaplayan 11 katılımcı % 23,91 ile 18 ile 25 yaş arasında yer almaktadır. 
26 ile 35 yaş arasında yer alan katılımcı sayımız 24,48 yüzdelik pay ile 12 kişidir. 
26 kişi 36 ile 55 yaş arasındadır ve yüzdelik payı 53,06’dır. Anketimizi cevaplayan hiçbir katılımcının 56 yaş ve 
üzeri olmadığı dikkat çekmektedir. Çiftçilik ile geçinen katılımcı sayısı 17,39 yüzdelik pay ile 8 kişiden oluşurken 
esnaf/ticaret ile geçimini sağlayan 4 katılımcının yüzdelik payı 8,69’dur.  8 katılımcı ile 17,39 yüzdelik paya sahip 
emekli sınıfına karşın 15,21 yüzdelik pay ile 7 kişi geçimini işçilik yaparak sağlamaktadır.  Ankette belirtilmeyen 
diğer mesleklerle geçimini sağlayan kişilerin sayısı 19 kişi ile   
yüzdelik dilimin 41,3’lük kısmını oluştururken katılımcılardan hiçbirinin hayvancılık yapmadığı saptanmıştır. 
Anket yapılan katılımcıların tamamının Mersin/Erdemli’de ikamet ettiği belirlenmiştir. 
Katılımcıların Erdemli’de ikamet sürelerine bakıldığında %4,34’lük pay ile 2 kişiden ouşurken 4 kişi 1 ile 5 yıl 
arasında ikamet etmiş olup  yüzdelik dilimde %8,69’luk yer tutmaktadır. 11 ile 15 yıl arasında yer alan katılımcı 
sayımız %13,04 yüzdelik pay ile 6 kişidir. 4 kişinin ikamet süresi 16 ile 20 yıl arası iken katılımcıların %50 si 20 
yıldan fazladır Erdemli ilçesinde ikamet etmektedir. Katılımcıların Erdemli ilçesinde ikamet etme sebeplerine 
bakıldığında ise %26,08’lik oranla 12 kişi meslekten dolayı olduğunu belirtirken 27 kişi ile %58,69’luk oranla en 
fazla oran memleketleri olduğu için burada ikamet etmektedir. Katılımcılardan  %15,21’lik oran ile 7 kişi ise Er-
demli ilçesinin coğrafi özelliklerinden dolayı bu ilçede ikamet ettiğini belirtmiştir. Katılımcıların demografik 
yapısına bakıldığında yüksek oranda bu ilçenin orta yaşlı yerli halkı olup birçok farklı meslek ile geçimlerinin 
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sağlamaktadırlar. 

Tablo 2. Şehirdeki Tarihi Mekan Bilgilerine İlişkin Frekan ve Dağılım Oranları 

 Ankete katılan 41 kişinin yüzdelik dilimde %85,36’lık bölümünü kapsayan 35 kişi yaşadığı şehirde bulunan 
tarihi mekanları gezdiğini söylerken %14,63’lük bölümü oluşturan  kişi ise tarihi mekanları gezmediğini 
düşünmektedir. Hangi tarihi mekanları turistlere önerirsiniz sorusuna verilen 68 cevaptan 4,41 yüzdelik pay ile 3 
cevap Adam Kayalar iken %30,06 ile 19 cevapta Cennet Cehennem çökükleri olduğu görülmektedir. Şıklarda 22 
adet Kızkalesi önerisi gelirken bu sayı yüzdelik dilimde 32,35’lik oranla en çok tercih edilen tarihi alan iken %
8.06lık pay ile 5 cevapta Kayacı Vadisi görülmektedir. Şelale, Doktorun Yeri Atatürk Müzesi Narlıkuyu Müzesi, 
Taş Evler cevapları birer kez tercih ile yüzdelik dilimde 1,47’lik yer kaplayarak en az önerilen alanlar 
olmuşlardır. 7 adet cevapta Kanlı Divane bulunurken %10,29’luk orana sahiptir. %2,94’lük oranla 2 cevapta 
Astım Mağarası yer alırken %5,88 ile 4 cevapta Ashabı Kehf görülmektedir. 
Sorulan iki soru incelendiğinde katılımcıların en çok yakın ve birçok yerli yabancı turist tarafından bilinen yerleri 
tercih ettikleri görülmektedir.  

Tablo 3. Kültürel Miras ve İlçelerindeki Tarihi Miras Örneklerine İlişkin Bilgiler-Frekans ve Dağılım Oranları 
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Tablonun ilk bölümündeki hangileri kültürel miras olarak sayılabilir sorusuna verilen 84 cevaptan 25’i %29,76’lık 
oranla yöresel yemekler olurken 21 cevapta Geleneksel Evler olarak belirtilmiştir. %21,42’lik yüzde ile 18’er 
cevapta El Sanatları ile Halk Oyunları ve Halk Edebiyatı işaretlenmişken yüzdelik oranın 2,38’lik kısmını 2 
cevapla bu şıklarda belirtilmeyen diğer öğeler olarak belirtilmiştir. 
Katılımcıların Erdemli’deki Kültürel Miraslarla ilgili bilgilerini ölçmek amacıyla sorulan tablonun ikinci 
sorusunda ilk sırayı verilen cevapların %34,7’lik bölümünü 40 cevapla Kızkalesi alırken yüzdelik oranın 22,6’lık 
oranını kapsayan Kayacı Vadisi ikinci sırayı almıştır. 19 adet cevapla yüzdelik oranın 16,52’lik bölümünü kapsa-
yan Kanlı Divane’yi 4. sırada %15,62’lik oranla Adam Kayalar takip etmektedir. Listenin son iki sırasında Er-
demli’de bulunmayan 7 cevapla Anamur Kalesi ve 5 cevapla Efes Antik Kenti bulunmaktadır.  
Katılımcıların Erdemli’de bulunan tarihi mekanların hangilerini ve niçin gezdiklerini  
tespit edebilmek için sorulmuş olan son iki sorunun ilkinde 37 cevapla %35,92’lik bir orana sahip olan Kızkalesi 
katılımcılar tarafından en çok ziyaret edilen yer olarak göze çarparken %0,97’lik oranla en düşük ziyaret edilme 
oranına Öküzlü Ören Yeri bulunmaktadır. 26 cevapla %25,24’lük bir orana sahip olan Kayacı Vadisi ve Kanlı 
Divane de en çok ziyaret edilenler arasında bulunurken Korykos Kara Kalesi 3 cevapla %2,91’lik yüzdeyle 
yüzdelik oranda yer almaktadır. 
Katılımcılara ziyaret ettikleri alanlardaki ziyaret amaçlarını ölçmek için sorulan soruda  
28 adet cevapta Kültürel Mirasımızı Öğrenmek İçin yer alırken bu yüzdelik oranda 63,63’lük yer tutmaktadır. 
%22,72’lik yüzdeyle turistik alanları gezmek için cevabı verilirken %13,63’lük kısımda ise boş zamanlarımı 
değerlendirmek için cevabı verilmiştir. 
Verilen cevaplar değerlendirildiğinde katılımcıların %90’ına yakını Erdemli’deki Kültürel Mirasları bildikleri 
%10’luk kısmı Erdemli’nin Kültürel Miraslarıyla ilgili yetersiz bir bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Ziyaret 
edilen alanlarda öncelikli amacın Kültürel Mirasımızı öğrenmek için yaptıkları sonucu en yüksek oranda verilen 
cevap olarak görülürken bu da katılımcıların Erdemli’de bulunan Kültürel Mirasımızla ilgili bilgilerinin iyi 
düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4. Unesco Dünya Miras Listesi Katılımcı Bilgileri Tespiti Frekans ve Dağılım Oranları 
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Tablo 4’te sorulan Katılımcıların Unesco Dünya Miras Geçici Listesi bilgisi ölçen ilk soruda 15 evet cevabı 
verilip bu cevaplar %38,46’lık yüzdelik oranına karşılık gelirken verilen 24 hayır cevabı verilmiş olup %61,54 
yüzdelik orana denk gelmektedir. 
Sorulan ikinci soruda Mersin’deki Unesco Dünya Geçici Listesine Giren Kültür Varlıklarının hangilerini bildikle-
rini araştırmaya yönelik bir soru olup 44 kişilik katılımcının 30’u Kızkalesi’nin Dünya Geçici Miras Listesine 
Girdiğini söyleyip bu yüzdelik oranda %68,18’e denk gelmektedir. İkinci Sırayı  %11,36’lık yüzdelik oranla Ala-
han Manastırı ve St. Paul Kuyusu ve Çevresinin bu listeye girdiğini düşünmektedir. Son sırada ise %4,54 
yüzdelik orana denk gelen ikişer kişinin ver diği St. Paul Kilisesi ve Kara Kalesi’nin bu listeye girdiğini 
düşünmektedir. Sorulara verilen cevaplar ve yüzyüze yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların  
Unesco Dünya Miras Geçici Listesinin ne olduğuna bilmeyen sayısı çoğunlukta iken yaptıkları tahminler sonucu 
başta Kızkalesi ve diğer alanların özellikle turistler tarafından bilinmesi ve tarihi alanlar olmalarından dolayı bu 
alanların listeye girdikleri şıkkı işaretlemişlerdir. 

Tablo 5. Kültürel Mirasın Korunması İle İlgili Katılımcı Bilgisinin Tespiti Frekans ve Dağılım Oranları 

Kültürel Mirasımızın niçin korunması gerektiğine dair katılımcılara sorulan ve verilen 60 cevaba bakıldığında 42 
cevapla ilk sırada tarihsel açıdan sahip oldukları önemden dolayı korunması gerektiği görülürken ikinci sırada 10 
cevapla ekonomik katkı sağladıkları şıkkı görülmektedir. Estetik değerlere sahip olduları için korunması gerekir 
olarak verilen 5 cevap yüzdelik oranda 8,83’e denk gelirken turistler ziyaret ettiği için olarak verilen 3 cevap ise 
yüzdelik oranda 5’e denk gelmektedir. 

Katılımcıların verdiği 81 cevabın %98,77’lik yüzdelik orana denk gelen 80 cevapta  
turizmin fiziksel çevreye olumlu katkı yapacağı düşünülürken sadece bir cevapta halkın huzurunun bozulacağın-
dan endişe edilen bir cevap verilmiştir. 

Verilen olumlu cevapların %30,86’lık bölümü Kültürel Turizm’in ekonomik kazanç sağlayacağı yönünde olup %
29,62’lik bölümünde ise yerel kültür yeniden canlanır cevabı görlmektedir. İlçe fiziksel ve sosyal olarak can-lanır 
olarak verilen 19 cevap yüzdelik oranda 23,45’e denk gelirken geleneksel kıyafet, yemek, el işçiliği, vs. ye-niden 
canlanır cevabına yüzdelik oranda 14,81lik bir alan kaplamaktadır. 
Bu soruya verilen cevaplar ve yüzyüze yapılan görüşmeler  göz önüne alındığında katılımcılar Kültürel Mirasın 
Turizm Amaçlı kullanılmasında yüksek oranda ekonomik kazanç yerel kültürün yeniden canlanacağı gibi düşün-
celer hakim iken kendilerinin yaptığı el işçiliği vs gibi ürünlerin turizm sayesinde yeniden canlanacağıyla ilgili  
umutlarının oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. 
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Tablo 6. Kültürel Turizmin Fiziksel Çevreye Etkisine İlişkin Frekans ve Dağılım Oranları 
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Tablo 7. Kültür Turizminin Geliştirilmesiyle İlgili Katılımcı Bilgisinin Tespiti  Frekans ve Dağılım Oranları 

Katılımcılardan gelen 38 cevapta %61,29’luk pay ile Erdemli ilçesinde kültür turizminin daha iyi bir tanıtımla 
daha çok öne çıkabileceğini  düşüncesi ilk sırada yer alırken  16 cevapta %25,8’lik pay ile halkın turizm hizmeti 
içinde aktif rol alması seçeneği ikinci sırada yer almaktadır.  %6,45’lik pay ile 4’er kişiden gelen halkın turizm 
acenteleriyle yapacağı iş birliği ve seçeneklerin içinde yer almayan diğer etkenler son sırada yer almaktadır. 
Soru-lan soruya verilen cevaplar göz önüne alındığında halk Erdemli ilçesinin diğer il ve ilçelerde olan kişiler 
tarafın-dan yeterince bilinmediği daha iyi bir tanıtımla bunun gerçekleştirilebileceği ve Erdemli ilçesinde Kültür 
Turizmi potansiyelinin olduğunu düşünmektedir. 

Tablo 8’de sorulan soruda katılımcıların Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen turizm faaliyeteleri arasında yer 
edinmek isteyip istemediklerini ve halkın turizme katılması sonucu ne tür sonuçlar doğuracağı tespit edilmek 
amacıyla sorulmuş olup 49 kişinin cevapladığı soruda tüm katılımcılar halkın turizme katılmayı olumlu 
karşıladığı bunun en önemli nedeni olarakta %51,02’lik yüzdelik oranla aileye ekonomik kazanç sağlar cevabı 
olmuştur. %22,44’lük yüzdelik oranla yapılaşma ve eğlence mekanları turist ve halkın kararıyla yapılırsa yerel 
turizmin gelişmesi için önemli bir adım olur cevabını vermiştir. 8 kişi yüzdelik oranda 16,32’lik yer kaplayan 
turizm yabancı hegamonyasından kurtulur cevabı vermişken 7 kişi şıklarda olmayan yerel halkın turizm hizmeti 
içinde aktif rol almasının diğer avantajlarından bahsetmiştir. 

‘Halk Eğitim Merkezinde hangi el sanatı kursunu alıyorsunuz’ sorusuna ’7,69’luk yüzdelik pay ile 4 katılımcı Pul 
ve Boncuk Dikişleri Kursu’na katıldıklarını belirtmişledir.  Örtü ve Minder Dikimi Kursu’na 3 kişi %5,76’lık  pay 
ile katılmaktadır. Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursuna ise %19,23’lük pay ile 10 kişi katıldığını belirtmiştir. 4 kişide 
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Tablo 8. Yerel Halkın Turizme Katkısı İlgili  Katılımcı Bilgisinin Tespiti  Frekans ve Dağılım Oranları 

Tablo 9. Halk Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Katılımcıların Aldığı Eğitimin Belirlenmesiyle İlgili Katılımcıların 
Değerlendirilmesi Frekans ve Dağılım Oranı 
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yüzdelik randa oranda 7,69 pay ile Yöresel Kilim Dokuma kursuna katılmıştır.  Geriye kalan 31 kişi ise 
%59,61’lik oranla şıklarda belirtilmeyen Halk Eğitimde eğitimi verilen diğer kurslara katıldığını belirtmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 
Çalışma neticesinde görülmektedir ki yerel halk, Kızkalesi, Cennet Cehennem, Adam Kayalar gibi yerler 
ziyaretçiler için ön planda olduğunu düşünülmektedir. Erdemli turizminin pazarlanmasında da önemli bir yere 
sahip olan bu kültürel miraslarımız, özellikle yaz dönemlerinde olmak üzere hemen hemen her dönem turist çek-
mektedir 
  Bu dönemlerdeki hareketlilik doğru orantılı olarak ilçenin turizm ekonomisine katkı sağlamaktadır. Eskisi kadar 
geleneksel dikiş nakış, yemekler, kıyafet vb gibi işler yapılmamaktadır.Bu gibi ilçenin kültürünü turistlere aktaran 
eserlerin tekrar gündeme alınması ve yaygınlaştırılmasının ilçe turizmine katkısı konusunda yerel halk olumlu 
görüş bildirmiştir. Bu kültürel mirasın hatırlatılması ve yaygınlaştırılması Erdemli  turizminin gelişmesine 
yardımcı olacaktır.  Turizmin var olduğu ve geliştiği yerlerde, turizmin bölgenin ekonomik, fiziksel ve toplumsal 
çevrelerine olumlu ya da olumsuz etkileri bulunmaktadır. Turizmin sürdürebilir olması ve gelişmesi için turizmin 
yerel halk tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Erdemli’de yaşayan yerel halkın, turizmin ekonomik çevre 
üzerindeki etkilerine dair görüşlerine bakıldığında önemli derecede olumlu bir etki göstermektedir. Yerel halk, 
turizmin ilçede gelir getirici bir unsur olarak var olduğunu düşünmektedir. Bununla beraber turizmin istihdam 
yaratıcı etkisinin de farkındadır. Erdemli’deki yerel halk, ilçe turizminin bölgesel kalkınmaya yardımcı olduğunu 
düşünmektedir. Erdemli Halkeğitim Merkezindeki bayan öğrenciler kendilerinin turizme katılarak hem ailelerine 
ekonomik destek sağlayacağını hem zamanlarını olumlu yönde değerlendireceklerini hem de bu yolla kendilerinin 
daha çok sosyalleşeceklerini düşünmektedir. Bayanların kültür turizmine katılarak Erdemli Kültür Turizminin 
yabancı hegamonyasından kurtulacağını aynı zamanda turistlerin halkla iletişiminin artacağını düşünmektedir.  
Yerel halk, turizm ile beraber suç oranlarında artışın yaşanmadığını ve yaşanmayacağını düşünmektedir. Top-
lumsal çevre üzerinde olumsuz etki olarak gördükleri tek unsur kültürün ticarileşmesidir. Erdemli’deki yerel halk, 
turizmin çevre tahribatına yol açmayacağını düşünmektedir.  
 Yerel halk, turizmin çevre bilincini arttırdığını düşünmektedir.    Erdemli’deki yerel halk, turizmin ilçenin 
ekonomik,  fiziksel ve toplumsal çevrelerine olumlu etki olarak etkilediğini düşünmektedir. Turizm ve yerel halk 
arasındaki ilişkiyi artırmak için yerel yönetimler ile ilçedeki turizm işletmelerine görevler düşmektedir. Yerel 
yönetimler, yerel halkı turizm konusunda bilinçlendirmek için projeler üretmelidir. Sadece yerel halkı turizm hu-
susunda bilinçlendirmekle kalmamalı, turizmi kırsal kalkınmanın anahtarı olarak kullanmalıdır. Yerel halkın 
halkeğitim kurslarında eğitim alması için teşvik edilmeli bu gibi alanlarda üretilen eserlerin turizme katkısı için 
sergilerinin ve satışlarının yapılmasının önü açılmalıdır. İlçede yer alan turizm işletmeleri istihdam önceliğini 
yerel halka tanımalıdır.  Erdemli ilçesindeki kültürel miras hakkında araştırma yapacak araştırmacılar ise ilçedeki 
kültürel mirasın turistler tarafından nasıl algılandığına odaklanabilir. İlçede bulunan kültür mirasından daha etkin 
faydalanmak için kamu ve özel sektörü bir araya getiren küçük ölçekte bir turizm bölgesi yönetim örgütlenmesine 
gidilebilir.   
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DETERMINATION OF Myxobolus ichkeulensis Bahri and Marquez, 1996  ON 
FLATHEAD GREY MULLET (Mugil cephalus L.)  FISHED IN COASTAL 

AREA OF MERSİN CITY (CITY CENTER)  

Cafer Erkin Koyuncu1  Serhat Taşkın2 
1Mersin Üniversitesi, Su ürünleri  Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Su ürünleri  Fakültesi, Yetiştriricilik Bölümü, Mersin, Türkiye 
Tel.: +90 05056726556, Fax.: +90 3243413025  E-posta: koyuncuerkin@gmail.com 

Abstract 

 In this study that have been carried out between September 2012 and January  2013, on total of 210 specimens 
Flathead grey mullet  (Mugil cephalus L, 1758) which fished in Mersin city (city center) coastal area were 
examined for ectoparasites. At the end of examinations on Flathead grey mullet,one species of parasites were 
identified: Myxobolus ichkeulensis Bahri ve Marquez, 1996 (Myxozoa). Also during this study belong to 
determined species of parasite infestation rates, average density and mean abundance values . 

Keywords : Mersin, Flathead Grey Mullet (Mugil Cephalus L.), Myxobolus ichkeulensis, Myxozoa, 

MERSİN İLİ (KENT MERKEZİ) KIYISAL ALANINDAN AVLANAN HAS 
KEFAL (Mugil cephalus L.)’ BALIKLARINDA Myxobolus ichkeulensis Bahri 

and Marquez, 1996  PARAZİTİNİN BELİRLENMESİ 

Özet 

Bu çalışma kapsamında, Eylül 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında, Mersin ili (Kent merkezi) kıyısal 
alanından avlanan toplam 210 adet Has kefal (Mugil cephalus L.) balığı ektoparaziter yönden incelenmiştir. 
Yapılan incelemeler sonucunda Has kefal (Mugil cephalus L.) balıklarında Myxobolus ichkeulensis Bahri and 
Marquez, 1996( Myxozoma) tür parazitin tespiti yapılmıştır. Ayrıca bu araştırma boyunca belirlenen parazit 
türüne ait  aylık enfestasyon oranları, ortalama yoğunluk ve ortalama bolluk değerleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mersin ili, Has Kefal (Mugil cephalus L.), Myxobolus ichkeulensis , Myxozoma, 
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1.Giriş: 

          Mersin ili, uzun bir kıyı şeridine sahip olması 

ve ekonomik değeri yüksek balık türleri içermesi 

nedeniyle avlanma faaliyetlerinin yürütüldüğü 

önemli bir balıkçılık merkezidir[1], [2]. Mersin 

(Çamlıbel-Viranşehir) kıyı şeridi kefal türlerinin ve 

buna bağlı olarak kıyı balıkçılık faaliyetlerinin 

yoğun olarak yürütüldüğü bir alandır.  Has kefal 

(Mugil cephalus) dünyanın çok farklı bölgelerinde 

oldukça değişik habitatlara uyum sağlamış 

ekonomik değeri olan bir türdür.  

       Dünya su ürünleri üretimi (su bitkileri hariç), 

2011 yılında, 90,4 milyon ton avcılıkla, 63,6 

milyon tonu ise yetiştiricilikle olmak üzere toplam 

154 milyon tona ulaşmıştır. Avcılık ve yetiştiricilik 

yolları ile yapılan bu üretimin yıllık değeri 217,5 

milyar dolardır. En büyük 10 üretici ülke, avcılık ve 

yetiştiricilik yolları ile toplam dünya üretiminin 

%87,6’sını gerçekleştirmektedir. Çin su ürünleri 

üretiminde dünyada lider konumdadır [3]..Üç tarafı 

denizlerle çevrili bir yarımada konumunda olan 

Türkiye’nin 8.333 km’lik kıyı şeridi ve 177.714 km 

uzunluğunda nehirleri bulunmaktadır. Ayrıca her 

geçen yıl artan 342.377 hektarlık baraj gölleri 

mevcuttur. Deniz ve iç su kaynaklarımızın toplam 

yüzey alanı 25 milyon hektardır; bu rakam 

Türkiye’deki toplam tarım alanlarına yakındır. Bu 

nedenle balıkçılık kaynaklarının etkin kullanımı 

büyük önem taşımaktadır [3].  

       Balıkçılık ve Su Ürünleri genel müdürlüğü’ 

nün Ağustos 2013 yılı verilerine göre; 2012 yılında 

Türkiye’nin toplam su ürünleri üretimi avcılık ile 

elde edilen 432.442 ton, yetiştiricilik çalışmalarında 

elde edilen ise 212.410 tondur [4].  

      Avcılıktan elde edilen Kefal miktarı son 10 yıl 

içerisinde 12.000 tondan 4.010 tona kadar 

düşmüştür [4]. Kefal popülasyonundaki bu 

dramatik düşüşün başlıca nedenlerinin aşırı avcılık, 

kirlilik, habitatların bozulması ve hastalık 

etmenlerinin olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda 

ekonomik değeri yüksek olan bu balık türünün bazı 

ülkelerde (Cezayir, Mısır, vb.) yetiştiricilik 

çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bu nedenlerden, 

doğal ve yetiştiricilik uygulamalarında 

karşılaşılacak hastalık problemlerinin çözüm 

yollarının aranması önem kazanmaktadır. Değişik 

coğrafik bölgelerde balıklarda rastlanılan parazitler 

üzerine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, 

Türkiye’nin özellikle Mersin sahilinde yaşayan 

balıklardaki ektoparazitler üzerine yapılmış 

çalışmalar çok az sayıdadır.  

      Tüm bu nedenlerden dolayı bu türün hem doğal 

ortamda yaşayan bireylerinin sağlık problemlerinin  

hem de yetiştiricilik ortamında yaşayan bireylerinin 

hastalık etkenlerinin araştırılması ve izlenmesine 

ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile Mersin ili (Kent 

merkezi) kıyısal alanından yapılan avcılıkla elde 

edilen Has kefal (Mugil cephalus)’ in parazit 

faunasının tespiti ve enfestasyon oranlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2.Materyal ve Yöntem 
     Bu araştırma incelenen balıklar Eylül 2012 ile 

Şubat 2013 tarihleri arasında Mersin sahilinden 

(Çamlıbel- Viranşehir) temin edilmiştir. Çalışma 

sırasında ağırlıkları ortalama 235 ± 83 gr ve boyları 

ortalama 28,70 ±4,03 cm olan 210 adet Has kefal 

Ektoparazitolojik olarak incelenmiştir. İnceleme 

amacıyla yapılan örnekleme işlemi, Doğudan 

Batıya doğru Çamlıbel-Viranşehir sahilleri arasında 

yapılmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1.Balık örneklemelerinin yapıldığı bölgenin haritası  
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Yakalanan balıklar soğuk zincir altına alınarak 

kısa sürede Mersin Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Balık Hastalıkları Laboratuvarı’na 

getirilmiştir. [5],Disseksiyon işlemine geçilmeden 

önce balıklar soğuk taşıma kapların’ dan çıkarılmış 

total boy (cm) ve ağırlıkları (gr) ölçülüp 

kaydedilmiştir. Makroskobik inceleme sonucu 

enfeste olan balılar belirlenmiştir. Enfeste olduğu 

tespit edilen balıkların solungaç kemerinde bulunan 

kistlerin (solungaç kemerleri dıştan içeri doğru 

numaralandırılarak) hangi solungaç kemerinde kaç 

adet bulunduğu kayıt altına alınmıştır. Balıklardan 

elde edilen Myxobolus kistleri bistüri yardımıyla 

solungaç dokudan ayrılarak lam üzerine alınmıştır. 

Daha sonra alınan kistler üzerine steri tuzlu su 

damlatılmıştır. Tuzlu su içerisinde bistrü yardımıyla 

kistler parçalanarak sporların serbest kalması 

sağlanmıştır. Daha sonra lamel ile kapatılarak 

hazırlanan preparat Faz kontrast (Nikon Eclipse 

80i) mikroskobunda 100’lük büyütmede 

incelenmiştir. Sporların ölçümü için teşhis 

anahtarlarından yararlanılmış ve ölçüm değerleri 

mikrometre (µm) olarak ifade edilmiştir. [6], [7]. 

[8]. [9] [10]. 

3.Bulgular 

    Bu araştırma süresince, Mersin ili (Kent merkezi) 

kıyısal alanından yakalanan 210 adet Has kefal 

(Mugil cephalus L.) balığı üzerinde ektoparazit 

taraması yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

balıkların solungaçlarında Myxobolus ichkeulensis 

(Bahri ve Marquez, 1996) bulunmuşturİncelenen 

balık ve Myxobolus ichkeulensis  parazitinin sayısı 

ile ilgili veriler ise Çizelge 1’de sunulmuştur. 

Çizelge 1. Myxobolus ichkeulensis ’in çalışma 

verileri 

 

 

 

 

İncelenen Balık sayısı 
(adet) 

210 

Parazitli balık sayısı 
(adet) 

2 

Kist sayısı (adet) 6 
Yerleşim Yeri Solungaç 
Enfestasyon oranı (%) 1 

      Myxobolus ichkeulensis türüne ise Ocak ayında 

2 adet balıkta rastlanmış ve 6 adet parazit kisti 

tespit edilmiştir. M. ichkeulensis enfestasyon oranı  

ise % 5 olarak belirlenmiştir. 

     M. ichkeulensis’ in, Has kefallerin solungaç 

kemerlerinde beyaz-gri renkte kistler oluşturduğu 

gözlenmiştir. Örneklemeler esnasında elde edilen 

kistlerin uzunluk ve genişlikleri ile bu kistlerden 

elde edilen sporların morfometrik ölçümleri daha 

önce materyal ve yöntem bölümünde belirtilen 

teknikler kullanılarak yapılmıştır. Solungaç kemeri 

üzerine yerleşen kistlerin uzunluklarının 2,32 

±1,23mm genişliklerinin ise 1,63 ± 0,61mm 

arasında değişen çaplarda dairesel veya elipsoit 

yapıda olduğu gözlemlenmiştir. 

     İncelemeler esnasında elde edilen farklı 

kistlerden taze preparatlar hazırlanarak spor 

yapılarının fotoğrafları çekilmiştir. Hazırlanan 

preparatlardan toplamda 30 adet sporun 

morfometrik ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümler 

neticesinde M. ichkeulensis’in sporlarının 

boyutlarının yaklaşık olarak; spor uzunluğu 13,14 ± 

0,54µm, spor genişliği 12,23 ± 0,39µm,  olarak 

ölçülmüştür. Polar kapsül sayısının 2 adet olduğu 

belirlenmiştir. Polar kapsül uzunluğu ortalama 

6,25± 0,25 µm ve polar kapsül genişliği ise  4,12± 

0,22 µm olarak ölçülmüştür. Polar filament dönüş 

sayısı 7-8 adet, girinti sayısı ise 8-11 adet olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca parazitin sporoplazmasında 

iodofilik vakoulun bulunmadığı belirlenmiştir. . 

(Şekil 2).   
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Şekil 2. Taze Hazırlanmış Preparatlardaki M. 

ichkeulensis’in Görünümü(x100) (Orijinal) 

3. Sonuçlar 

       Bu çalışma, Mersin ili (Kent merkezi) kıyısal 

alanından avlanan Has kefal  (Mugil cephalus, L.)’ 

in ektoparazit faunasının belirlenmesi üzerine 

gerçekleştirilen ilk çalışmadır. Daha önce 

yurtdışında ve Türkiye’ de bu konuda çalışmalar 

yürütülmüş olup, doğal ve yetiştiriciliği yapılan 

kefal  balıklarında birçok protozoa ve metazoa 

parazitler bulunmuştur [11], [12], [13].  

     Yapılan bu çalışmada ise Mersin ili (Kent 

merkezi) kıyısal alanından avlanan 210 adet Has 

kefal balığının incelemesi yapılarak Ocak ayı 

içerisinde 2 adet balıkta 6 adet Myxobolus 

ichkeulensis kisti tespit edilmiştir ve enfestasyon 

yüzdesi % 1 olarak belirlenmiştir.  

    Eylül 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında 

Mersin ili (Kent merkezi) kıyısal alnından avlanan 

Has kefal (Mugil cephalus L.)’in ektoparazitlerinin 

belirlenmesiyle ilgili yapılan bu araştırma 

sonucunda Myxozoa phylumuna ait Myxobolus 

genusundan  Myxobolus ichkeulensis (Bahri ve 

Marquez, 1996), tespit edilmiştir. 

     Sonuç olarak bu çalışma; ticari değeri olan 

balıklardaki ektoparazitlerin varlığının bilinmesi, 

balıkçılık faaliyetleri, dolayısıyla balık 

popülasyonlarının sağlığı ve sürdürebilirliği 

yönünden önemli olduğu kadar, yetiştiricilik 

çalışmaları gibi konulara ışık tutması açısından 

önem taşımaktadır. 
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MİLLİ   MÜCADELEDE       ERDEMLİ 

                  Ahmet Refik Erdem 

       Emekli Tarih Öğretmeni-Araştırmacı Yazar                           

Milli Mücadelede, bu günkü Erdemli İlçemiz  
dahilinde  fevkalade çalışma, faaliyet ve 
hizmetler olmuştur. Ancak o tarihte Erdemli 
diye bir ilçe olmadığından Erdemli’nin bu 
konudaki  önemi maalesef bu güne kadar 
ortaya konulmamıştır. 

1954 Yılında Mersin İline bağlı Elvanlı 
Nahiyesi ile Silifke İlçesine bağlı Yağda 
Nahiyesi’nin birleştirilmesi sonucu Erdemli 
İlçesi kurulmuştur. İlçemizi oluşturan bu iki 
nahiyenin, Milli Mücadele  tarihinde çok fazla 
önemi vardır. Yurdumuzun, özellikle 
Çukurova’nın  istilacılardan kurtarılmasında 
her iki nahiyede, özellikle Yağda nahiyesinde  
fevkalade önemli çalışmalar  yapılmıştır. 

Bu güne kadar bu  konuda yazılan eserlerde, 
genellikle çarpışmaların yoğun olduğu Mersin 
ve Tarsus dolaylarındaki çalışmalar, savaşlar 
ve olaylar dile getirilmiştir. Bu tutum bir 
bakıma normaldir. Zira işgale uğrayanlar, 
işgalin ne olduğunu, düşmanın ve hainlik 
yapanların yaptıkları kötülükleri  gayet iyi 
biliyorlardı. Bu nedenle yazılan eserlerde işgal 
bölgesindeki çalışmalar ve olaylar daha çok 
yer almıştır. Ancak  işgal  bölgesinin 
kurtarılmasında İçel Kuva-i Milliyesi’nin 
Yağda Nahiyesi ve Güzeloluk’taki  faaliyetleri    
önemlidir.(1) 

  Fransız işgal bölgesi Alata Çayına kadar 
olduğundan, Alata Çayı’nın doğu kısmında yer 
alan Elvanlı Nahiyesi ve köylerinin tamamı, 
işgale  uğramıştır . Dolayısı ile bugünkü 
Erdemli’nin doğu yarısı, yani Alata Çayı’nın 
doğusu  işgal görmüştür. 

Alata Çayı’ batısında yer alan, işgal bölgesine 
komşu olan Yağda Nahiyesi ise işgal 
görmemiş ancak Elvanlı Nahiyesi ile Mersin 
ve Tarsus’un kurtuluşunda önemli  rol  
oynamıştır. Şöyle ki;  Çukurova’yı işgalden 
kurtarmak için Sivas Kongresini müteakiben 
Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile  Kuva-i 
Milliye oluşumuna İçel Sancağı’nın Mut 
İlçesinde başlanılmış, çalışmalar  doğuya 
doğru gelişerek işgal sınırındaki Yağda 
Nahiyesi ve özellikle çok önemli bir köyü olan  
Güzeloluk’ta yoğunlaşmıştır. Buradaki 
yoğunlaşmanın sebeplerini şöyle sıralayabiliriz 

 1- Güzeloluk, bulunduğu konum itibari ile 
işgal  bölgesine yakınlığı ve güvenliği 
yönünden merkezi bir üs olmaya gayet 
elverişlidir. 

 2. – Yağda Nahiye Müdürünün, yaz    
aylarında  yayla  olarak Güzeloluğa çıkması  
güzeloluk’u, nahiyenin yazlık merkezi   haline 
getiriyordu.    Mara, Güzeloluk, Sorkun  
güzergahında 1300m rakımda bulunan 
Güzeloluk, denizden kara yolu ile  yaklaşık 40 
km mesafede Toroslar üzerinde  
bulunuyordu.Bu konum, planlanan ileri 
harekatın  Güzeloluk’tan  başlaması için 
elverişli idi. 

 .3-, Güzeloluk’ta bulunan Müderris Mehmet 
Emin Hoca(Yazar Hoca) ile esaretten dönen 
Yedek subay Ahmet Refik Bey, Sivas 
Kongresinde alınan kararlar gereğince  işgal 
bölgesine en yakın yer ola bu köyde,  Mut’tan 
sonra ilk olarak  Müdafa-i Hukuk ve Kuva-i 
Milliye teşkilatlarını kurma  hazırlığını  
yapmışlardı. Mut’ta ilk Müdafa-i  Hukuk  
teşkilatını  kuran Mutlu Mirza Bey İçel’in  
diğer nahiye ve köylerinde de teşkilatlanma 
çalışmalarına başladı.  Bu  maksatla Mara’dan   
Güzeloluğa gelen  Mirza Bey, Güzelolukta  
Yazar Hoca ve Yd. Sb. Ahmet 
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Refik Bey tarafından gerekli her türlü hazırlık 
ve çalışmaların yapılmış olduğunu görmüş ve   
memnuniyetini  belirterek onaylamıştı.  

 4-- Ayrıca Fransızların, Alata Çayının 
batısına, İçel  Sancağı’na  geçmesini önlemek 
ve özellikle Yağda Nahiyesi’nin Alata Çayı’na 
yakın olan Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Gücüş 
ve Erdemli köylerini  korumak için Yd. Sb. 
Teğm. Ahmet Refik Bey komutasında 50 
kişilik bir “koruma bölüğü” oluşturmuşlardı.   
Bu bölüğe mensup askerlerden  yukarıda adı 
geçen  köylerin yüksek tepelerine,  düşmanın 
muhtemel harekatını takip için gözcüler ve 
haberleşme için süvariler görevlendirilmişti.  
Bu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür 
eden Mirza Bey, güzeloluk’ta ki bu takdire 
şayan durumu üst makamlara bildireceğini 
söylemiştir. 

 5—Yağda Nahiyesi dahilinde  ilk eğitim 
kurumu medrese ve Mekteb-i iptidai’yi 
Güzeloluk’ta açan  Müderris Mehmet 
Emin(Yazar Hoca), yörede  çok sevilen bir din 
adamı idi. Hoca çok etkili olan Cuma 
vaazlarında halk ı,  M.Kemal’in başlatmış 
olduğu Milli Mücadeleye destek olmak için 
ikna etmişti.   Yağda  Nahiyesi  ve  köyleri, 
Milli Mücadeleye maddi, manevi her türlü 
desteği sağlamış ve genci, yaşlısı fedai 
müfrezelere katılma çabasına düşmüştü. 

       6--  Silifke’den önemli bir zat, Yazar 
Hoca’ya yazdığı bir mektupla  “yaptıkları işin, 
doğru olmadığını, bu hareketin, Silifke’nin 
işgaline  sebep olacağını” söylüyordu. Yazar 
Hoca da Yazdığı cevabi mektubunda  “ 
gayelerinin,  vatanı kurtarmak ve 
dayanaklarının da İlahi Kudret ile süslenmiş 
Türk Bazuları’dır, idraksiz hiçbir karar ve 
hareketimiz yoktur”. Diye cevaplamıştı. 

 7—Kuva-i Miliiye’nin  ihtiyaçlarını 
karşılamak ve temin etmek için nahiye 
halkından  ve  önemli bir miktarı   Böcü 
İbrahim Ağa’dan olmak üzere, o günün parası 
ile beş  bin lira nakit  para toplanmıştı. 

     8-- Ayrıca Güzeloluk’ta ,  yaralılar ve 
hastalar için üç yataklı bir revir 
hazırlamışlardı.  

       Mut’tan Mersin ve Adana’ya Mürettep 
Fedai Müfrezeler umum komutanı Yüzbaşı 
Emin Resa  Bey,  Mara ve Silifke üzerinden 
Yağda’nın bir köyü olan Lemas’a  gelerek  
karargahını  burada kurmuştu. Yzb. Emin 
Resa, bu esnada  İçel dahilinde  oluşturulan 
Fedai  Müfrezeleri , askeri  bir  disiplin  ile 
düzenleyerek beş bölük halinde bir tabur  
meydana getirmişti.  

       Mustafa  Kemal Paşa’nın,  zaman zaman 
doğrudan emir verdiği Yzb.Emin Resa, 
M.Kemal Paşa’dan “1 Mart’ta ileri harekata 
geçme emrini” alınca,,2. Ve 3. Bölüklere, işgal 
bölgesine  geçmek üzere Güzeloluğa gitmeleri 
emrini verdi. Güzeloluğa ilk gelen Yd. 
Sb.Tğm. Kozanlı Mustafa Nail komutasındaki 
18 kişilik müfreze ,1.Bölük olarak bir müddet  
Güzeloluk’ta   misafir edilmişti.  Mustafa Nail 
ile arkadaşı Yd. Tğm. Adanalı Tevfik’te 
Güzeloluğa gelmişti.  Ardından   Yd. Sb. 
Çataklı Ali Rıza (Doğan Efe) komutasında 2. 
Bl. geldi.Önce Genç İzzet’in(Adanalı Tevfik)  
ve sonra  Baş Çvş.  Tahsin (Şahin Efe) 
komutasında Güzeloluk Bölüğünden ayrılarak 
oluşan 3. Bl. hazırdı. 

Bu bölük komutanları  yedek subaylar, Adana 
muallim mektebinden, 1. Dünya Savaşı Filistin 
Cephesinde aynı birlikten  ve Mısırda, Seydi 
Beşir  İngiliz  esir kampından arkadaşlardı.  Bu 
arkadaşlar,  vatana dönüşlerinde Adana 
Gar’ında birbirlerine verdikleri “dağlarda 
buluşalım” sözünü yerine getiriyorlar ve 
Güzeloluk’ta buluşuyorlardı. 

         İleri Harekat  emri ile  önce 
Güzeloluk’tan28 Şubatta Teğm. Mustafa 
Nail’in  1.Bölüğü  harekete  geçti. İşgal 
bölgesine ilk giren müfreze olarak Elvanlı 
Nahiyesi’nin bir köyü olan  Sorkun’a  vardı ve 
işgal bölgesinde ilk  Müdafa-i Hukuk 
Teşkilatını Sorkun’da kurdu. Ertesi gün, soğuk 
bir hava ve  yoğun kar olmasına rağmen, 
1Mart’ta  Efrenk’e (Aslanköy) giderek, 2 Mart 
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1920 de Aslanköy’deki Fransız Karakolunu 
basıp dağıtarak, silahlarını ele geçirdi. Bu 
başarı, düşmana ilk vurulan darbedir. 
Aslanköy’de  kuvvetini arttıran M.Nail, Erçel’ 
e geçerek Mersin için çok stratejik önemi olan 
Başna Kalesine, sayısı  50’ye ulaşan 
müfrezesini yerleştirdi. Burada 17 mart 1920 
günü Mersin’den üzerine gelen 300 kişilik 
Fransız  taburunu, sabah saat. 09’  dan  sonra 
başlayıp  ikindiye kadar süren çarpışma sonucu 
perişan etti. Fransızlar  24 ölü, çok sayıda 
yaralı ile Mersin’e çekildi.   İçel Kuvai-i 
Milliyesi, 1. Bölüğü’nün kazandığı  bu zafer, 
Kuva-i Milliye’nin  Çukurovada ilk büyük 
zaferidir 

         . İçel Kuva-i Milliyesi’nin İlk şehidi de 1. 
Bl.’ ün takım çavuşu, Yağda Nahiyesi 
Koramşalı Köyünden Veli Oğlu Mehmet Ali 
Çavuştur. 

         2 ve 4 Mart’ta Güzeloluk’tan ardı ardına 
harekete geçen 2. Ve 3. Bl.ler de  Karahıdırlı 
sırtlarında birleşerek Fransız Karakolunu 
teslim aldılar. Karahıdırlı  ve çevresinde 
İlemin, Dağli ve Kösbucağı’nı kurtardılar. 
İlerlemeye devam ederek  Alata Köyünü 
kuşatıp, buradaki  jandarma karakolunu da 
teslim aldıktan sonra  Alata Köyünü de 
kurtardılar. 1. İleri  Harekatı, Lemas-- 
Bozburun hattında yöneten Fedai Müfrezeler 
komutanı Yzb. Emin Resa Bey’e M. Kemal 
Paşa, 9 Mart tarihli şifreli emirle “kuvvetlerin 
dağılmaması ve işgal bölgesine doğru 
teşkilatın takviyesi için harekatın durdurulup 
geçici olarak tehirini emretmişti. 

         Düşman,o günlerde şiddetli bir kış, ve 
yoğun kar olmas ı  nedeniyle İçel Kuva-i 
Milliyesi’nin, dağlardan geleceğini 
beklemiyordu Muhtemel bir harekatı,.Erdemli, 
Köypınarı, Karahıdırlı güzergahından 
olabileceğini  sanıyorlardı. Böylece M.Kemal 
Paşa’nın “batıdan doğuya ve dağlardan denize 
doğru”  olan planınca yapılan 1. İleri 
harekat,Güzeloluk’tan başlayıp zaferle 
tamamlanmış, Elvanlı Nahiyesi,  işgalcilerden 
kurtarılmıştır. 

.      Bu esnada işgal bölgesinde de Müdafa-i 
Hukuk ve Kuva-i Milliye Teşkilatları 
kurulmaya başlandı. Bir yandan da fedai 
müfrezeler, Yzb. Emin Resa Bey tarafından 
yeniden organize edildi. Güzeloluk Sabit 
müfrezesi, ihtiyaçları halinde diğer 
müfrezelere milis eleman takviye ediyordu. 
Ayrıca İşgal bölgesine giren müfrezelerin 
ihtiyaçları Güzeloluk üzerinden 
gönderiliyordu. 

Bu  çalışmalardan  dolayı  İçel’den  Mersin’e 
Fedai Müfrezeler Umum Kumandanı Yzb. 
Emin Resa Bey, Güzeloluğa şu mektubu 
yazmıştır. 

-- Keloluk’ta (Güzeloluk) Mehmet Emin ve 
Ahmet Refik Efendilere -     -      Müfrezelerim 
hakkında ve saadet ve selameti vatan kaygısı  
ile vatana yapmış olduğunuz hizmetten dolayı 
Zatı  Alilerine, bilhassa arzı şükran eylerim. 
Muhterem Paşam’a  ve Merkezi Umumiye’de  
bu babtaki  fedakarlığınızı Silifkeden telgrafla 
arzettim. Yakında,  büyük  kumandan  
tarafından da teşekkür telgrafı gelir. 

Müfrezelerim tarafından   Keloluğa gönderilen 
ve elyevm Olukta bulundukları anlaşılan 
üseranın (esirlerin), Oluk Sabit Müfrezesi  
muhafazasında bana Lamas’a gönderilmesini 
ve bundan sonra da müfrezelerim tarafından  
derdest edilecek  bu kabil üsera ve casusların, 
Lamas’ı  merkez ittihaz ettiğim (kabul) cihetle 
hiçbir tarafa gönderilmeyerek Lamas’a  
gönderilmesini bilhassa rica ederim.17-03-336 
(1920)(2) 

Mersin ve Adana’ya Mürettep Umumi 
Müfrezeler Kumandanı Yzb. Emin RESA. 

 

21 Mart’ ta Yzb. Emin Resa Bey, 2. ve 3. 
Bölüklere Tömük’ü  kuşatma emrini verince, 
Fransızlar 26 Mart’ta Tömük’ü terk etti. 

Aynı gün Yzb. Emin Resa Bey, 2. İleri 
harekatı yönetmek üzere karargahını Elvanlı 
Nahiyesi’nin merkezi Tömük’e taşımıştır.İlk iş 
olarak da E lvanlı Nahiyesi köy muhtarlarını 
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toplayarak  köylerinde  Müdafa-i Hukuk  
teşkilatlarını kurmaları emrini 
vermiştir..Nahiye Müdürü olarak taYedek 
Subay Lütfü Oğuzcan’ı görevlendirmiştir. 

23 Nisan 1923 te toplanacak olan 1. TBMM’ 
ne Mersin milletvekili seçimi,13 Nisan 1920 
de Mersin işgal altında  olduğundan  Mersin’in 
işgalden ilk kurtarılan  Nahiyesi Elvanlı’nın 
merkezi Tömük’te, Nahiye müdürü  Lütfü   
Oğuzcan’ın riyasetinde  
gerçekleşmiştir.Seçilecek olan beş Millet 
Vekilinden dördü bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’nın adayı idi.Sıra  beşinci mebusa 
gelince, söz alan bir köylü, “eee gayrik, bu da 
bizden olsun…” deyince, Mezitli’den Müderris 
Emin Efendi (İnankur)seçildi.  Bu olay, 
Tömük(Elvanlı) için bir gurur kaynağı olup her 
yıl Tömük’te  yadedilmelidir. 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere 1. 
İleri harekat  ve  gerçekleşen  ilkler, hemen 
hemen  bu günkü Erdemli İlçesi dahilinde 
vuku bulmuştur. Yaralılar, esir ve yakalanan 
casuslar da Güzeloluğa getirilmiştir. 
Yazışmaların önemli bir kısmı Güzeloluk 
üzerinden yapılmış, bölük kumandanları, raporlarını 
hem Yazar Hoca’ya hem de   ilgili yerlere  onun 
vasıtası ile veya Güzeloluk üzerinden 
göndermişlerdir. İşgal bölgesindeki müfrezelere 
Güzeloluk’tan  lojistik destek sağlanmış, ihtiyaçları 
olan  mühimmat, gıda, giyecek vb. ihtiyaçlar,  
gönderilmiştir. 

Yine Erdemli İlçe sınırları (Yağda Nahiyesi ) 
dahilinde ,Şıhdayı’nın   Han’ı  meselesi vardır. 
Fransızlar, Alata Köprüsüsü’nün batı yakasındaki 
Şıhdayı’nın Hanı olara bilinen Han binasına el 
koyup gümrük binası olarak kullanmak 
istemişlerdir. Yağda Nahye Müdürü Ahmet Nuri 
Bey  ve Müdafai Hukuk Teşkilatının birlikte 
çalışması ile düşmanın bu teşebbüsü engellenmiştir. 

Düşmanın bir diğer teşebbüsü, Erdemli Köyü 
sahillerine denizden asker çıkartmak olmuş, ancak 
kum tepelerinde nöbet tutan Kuvvacı gözcüler 
tarafından filikadaki çavuşun vurulması ile filika 
gemiye geri dönmüştür. Bunun üzerine gemiden 
atılan top mermilerinden bir kaçı şimdiki Koyuncu 
mahallesindeki cami ve bir evin duvarına isabet 
etmiştir. Her iki olayda da Boğsak Deresine kadar 

ele geçirmek niyetinde olan Fransızlar,Türk 
Halkı’nın tepkisini ölçmek istemişlerdir.Ancak 
İçel’deki Kuva-i milliye oluşumundan cesaret 
edememişlerdi.r.  

Ayrıca İkinci İleri harekata Yağda ve Elvanlı 
nahiyelerinden birçok kişi katılmıştır.  Alatadan  
Yd. Sb. Teğmen Mehmet Ali (Topçuoğlu) Sahil 
Müfrezesine,  Güzelolktan Ahmet Çavuş 
(İstanbullu) Bozon Müfrezesine komuta etmişlerdir. 
Karahıdırlı Hacı Mehmet Efendi, önce Mara’da,  
sonra da Mersin çevresinde önemli hizmetler 
yapmıştır. Güzeloluk’tan Ali Sait Demirci ve 
diğerlerinin kahramanlıkları unutulmaz. 

Mustafa Kemal Paşa’nın, 05  Ağustos 1920’deki 
Pozantı Kongresine, Yağda Nahiyesinden katılan 
Yd. Sb. Teğm. Ahmet Refik Bey , bilahare 
nahiye’den bazı kişilerle 41. Tümene dahil olarak 
Batı Cephesine gitmişler, Sakarya Savaşı ve Büyük 
Taarruza katılmışlardır. Milli Mücadelede Erdemli 
ve köylerinden 10 şehit ve 38 gazimiz vardır. 
Minnet ve şükranla anar, rahmetler dilerim. 

Sonuç olarak, yukarıda özet halindeki izahtan da 
anlaşılacağı üzere Erdemli ve yöresinin Milli 
Mücadelede önemli bir yeri vardır. Gelecek 
nesillere milli tarih şuuru vermek, istikbalimizin 
parlak olmasını sağlamak, vatanımızı bize emanet 
bırakan atalarımıza vafa borcumuzu ödemek 
düşüncesi ile davranmamız Türklük asaletimizin 
gereğidir. 
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2- Fikret Ünver- Mersin Tarihi Üzerine. 
3- Yar. Doç. Dr. Cihat Yıldırım. –Milli 

Mücadele Döneminde Mersin 1918-1920. 
4- Özgür Aydoğan- Tatarzade Ahmet Refik 

Bey. 
5- Ali Çiftçi-Milli Mücadele Döneminde 

Mersin Ve Havalisinde İz Bırakanlar. 
6- Ahmet Refik Erdem- Mazide Erdemli. 
7- Ahmet Yanar-Erdemli Şehitleri ve Gazileri. 
8- A.Refik Erdem özel arşivi. 
9- Sami Gürtürk-Silifke Tarhi. 
10- İzzet Aslan-Silifke Tarihi. 
11- Ahmet Yanar-Erdemli’den İzler. 

12-Yaşayan canlı kaynaklar veya 2. Şahıslar. 

833



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 
 
 

 
 

 

(1) İçel Kuva-i Milliyesi . O  tarihte  Alata 
Çayı’nın batısında  yer alan İçel Vilayeti  
dahilinde , “ Mersin, Tarsus ve  Çukurova’yı 
işgal etmiş olan Fransızları kovmak ve 
vatanımızı kurtarmak için için halkın kurmuş 
olduğu silahlı  milis  örgütü. 

  (2) Keloluk, Güzelol0ğun eski adıdır. 
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ABSTIRACT  

Our hometown has grown many statesmen and 
scholars throughout its history. Life stories of 
these persons have been handled in works 
written about the history of Erdemli. One of 
them is Prof. Dr. Nebi Bozkurt, brought up in 
the last half century who he was not known 
during the period in which these works were 
written, or who not yet completed his scientific 
career and whose statesmanship was not 
known. Nebi Hoca was a scientist trained in 
the branch of Hadith, one of the most basic 
two aspects of our religion. He wrote many 
works in his field. Besides this, he conducted 
television and radio programs. He tried his best 
to narrate the beauty of our religion and the life 
of Prophet to the Muslims of the world and, in 
general terms, to the people of the world 
through his writings and oral narrations. With 
the development and widespread use of written 
and visual media, he has provided great 
services around the world. Nebi Hoca, firstly 
started his official duty as an imam-hatip and 

for a while he served as a teacher in schools 
affiliated to the Ministry of National 
Education. Nebi Hoca, also has provided great 
services to this country and its children by 
educating many students at the Faculty of 
Theology where he worked for over thirty 
years. Each student that he trained is a great 
plane tree planted in the bosom of Anatolia, 
those that he left behind are a sadaka-icâriye 
and a religious generation who will pray after 
him. Nebi Hoca preached to the prayers in the 
mosques before and after praying where he 
went, gave lectures in many places and 
traveled to many countries. Nebi is also a good 
musician, a good photographer and an art 
lover. Nebi has served to his nation and 
country as the parliament of Mersin after his 
retirement from the Faculty.  

In this paper we will try to briefly address 
the life of the Nebi and his services of the state 
and the nation. 

Keywords: Hadith, theology, scholar

(ÖZET) 

Memleketimiz, tarihî seyri içerisinde, 
birçok devlet adamı ve ilim erbabı 
yetiştirmiştir. Bu zevatın hayat hikâyeleri, 
Erdemli’mizin tarihi ile ilgili yazılan eserlerde 
ele alınmıştır. Bu eserlerin bir kısmının 
yazıldığında henüz tanınmamış, ya da henüz 
daha ilmî kariyerini tamamlamış ve devlet 
adamlığı bilinmemiş olan son yarım asırda 
memleketimizin yetiştirdiği nadide insanlardan 
biri de din âlimi ve devlet adamı olan Prof. Dr. 
Nebi Bozkurt hocadır.Nebi Hoca, dinimizin en 
temel iki yanağından biri olan Hadis alanında 
yetişmiş bir bilim adamıdır. O, kendi alanında 
birçok eser kaleme almıştır. Bunun yanında tv. 
ve radyo programları yapmıştır. Bu sebeple o, 
memleketimizi insanlarını gerek yazılarıyla 
gerekse sözlü anlatımlarıyla elinden geldiği 
kadarıyla dünya Müslümanlarına hatta genel 
anlamda bütün insanlara dinimizin 
güzelliklerini, Hz. Peygamber’in örnek 

yaşayışını anlatmaya çalışmıştır. Yazılı ve 
görsel medyanın gelişmesin ve 
yaygınlaşmasıyla birlikte dünya sathında 
büyük hizmetlere vesile olmuştur.Nebi Hoca, 
önce imam-hatip olarak resmî göreve başlamış, 
bir müddet Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda öğretmenlik yapmıştır.Nebi Hoca, 
aynı zamanda otuz yılı aşkın çalıştığı Kurum 
olan İlahiyat Fakültesinde de birçok öğrenci 
yetiştirerek bu memlekete ve bu vatının 
evladına büyük hizmetleri olmuştur. Esas 
itibariyle yetiştirdiği her bir öğrenci 
Anadolu’nun bağrına dikilen birer ulu çınar 
fidanlarıdır, arkasında bıraktığı sadaka-i câriye 
ve arkasından dua edecek dindâr nesillerdir. 
Nebî Hoca gittiği yerlerde camilerde 
namazlardan önce ya da sonrasında cemaate 
vaazlar etmiş, birçok yerde konferans vermiş 
ve birçok ülkeye seyahat etmiştir. Nebî Hoca, 
aynı zamanda iyi bir mûsikîşinâstır, iyi bir 
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fotoğrafçıdır ve sanatseverdir. Nebi Hoca, 
Fakülteden emekli olduktan sonra da 24. 
dönem Mersin Milletvekili olarak 
parlamentoya girmiş ve milletin vekili olarak 
milletine ve memleketine hizmet etmiştir. 
 Biz bu tebliğimizde Nebi Hocanın, 
hayatını, devlete ve millete olan hizmetlerini 
kısaca elealmaya çalışacağız. 

Anahtar kelime: Hadis, din, âlim.
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GİRİŞ 
Memleketimiz, tarihî seyri içerisinde 

birçok devlet adamı ve ilim erbabı 
yetiştirmiştir. Bu zevatın hayat hikâyeleri, 
Erdemli’mizin tarihi ile ilgili yazılan eserlerde 
ele alınmıştır 1 . Bu eserlerin bir kısmının 
yazıldığında henüz tanınmamış, ya da henüz 
daha ilmî kariyerini tamamlamış ve devlet 
adamlığı bilinmemiş olan son yarım asırda 
memleketimizin yetiştirdiği nâdide insanlardan 
biri de din âlimi ve devlet adamı olan Prof. Dr. 
Nebi Bozkurt Hocadır. 

Nebi Hoca, dînimizin en temel iki 
yanağından biri olan “Hadis” alanında yetişmiş 
bir bilim adamıdır. O, kendi alanında birçok 
eser kaleme almıştır. Bunun yanında tv. ve 
radyo programları yapmıştır. Bu sebeple o, 
memleketimizin insanlarını gerek yazılarıyla 
gerekse sözlü anlatımlarıyla elinden geldiği 
kadarıyla irşad etmeye, dünya Müslümanlarına 
hatta genel anlamda bütün insanlara dinimizin 
güzelliklerini, Hz. Peygamber’in örnek 
yaşayışını anlatmaya çalışmıştır. Yazılı ve 
görsel medyanın gelişmesi ve 
yaygınlaşmasıyla birlikte dünya sathında 
büyük hizmetlere vesile olmuştur.  

Nebi Hoca, önce imam-hatip olarak resmî 
göreve başlamış, bir müddet Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik 
yapmıştır. 

Nebi Hoca, aynı zamanda otuz yılı aşkın 
çalıştığı Kurum olan İlahiyat Fakültesi’nde de 
birçok öğrenci yetiştirerek bu memlekete ve bu 
vatının evladına büyük hizmetleri olmuştur. 
Esas itibariyle yetiştirdiği her bir öğrenci 
Anadolu’nun bağrına dikilen birer ulu çınar 
fidanlarıdır, arkasında bıraktığı sadaka-i 
câriyesidir, arkasında dua edecek dindâr 
nesillerdir. 

Nebî Hoca gittiği yerlerde camilerde 
namazlardan önce ya da sonrasında cemaate 
vaazlar etmiş, birçok yerde konferans vermiş 
ve birçok ülkeye seyahat etmiştir. Nebi Hoca, 
aynı zamanda iyi bir mûsikîşinâstır, iyi bir 
fotoğrafçıdır ve sanatseverdir. 

Nebi Hoca, Fakülteden emekli olduktan 
sonra da 24. dönem Mersin Milletvekili (2011) 

                                                           
1 Bkz. Yanar, Ahmet, Erdemli’den İzler, Erdemli, 

2010; Yanar, Erdemli Şairleri, Erdemli, 2006; 
Aydoğan, Özgür, Milli Mücadele Kahramanı 

Tatarzade Ahmet Refik Bey, Erdemli, 2011; 
Erdem, Ahmet Refik, Mazide Erdemli, 2017. 

olarak parlamentoya girmiş ve milletin vekili 
olarak milletine ve memleketine hizmet 
vermiştir. 

 Bu tebliğde Nebi Hocanın, hayatı, 
devlete ve millete olan hizmetleri kısaca ele 
alınmaya çalışılmıştır. 

 
I-DOĞUMU 
Nebi Hoca; 
10 Ocak 1950’de Erdemli’nin Güzeloluk 

Köyü’nde (o zamanlarda Silifke’ye bağlı) 
dünyaya geldi2.  

Babasının adı; İbrahim, annesinin adı, 
Döndü’dür. Nebi, üç erkek ve bir kız olmak 
üzere dört kardeştir, Nebi hoca, bu kardeşlerin 
sonuncusudur. Erkek kardeşleri, Hasan ve 
Fikri’dir. Kız kardeşinin adı da Cennet’tir. 

 II-EĞİTİMİ 
Nebi, İlköğrenimini, Güzeloluk Köyü’nde 

aldı. 
İlkokuldan sonra İstanbul’a gitti ve 

Arapça sarf nahiv ilimlerine ait temel 
kitaplardan olan Emsile, Bina, Maksud ve 
Avâmil’i, ağabeyi Hasan hâfızdan okudu, iyi 
şekilde Kur’ân okumayı öğrendi. 

1969 yılında orta ve lise eğitiminiİstanbul 
İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı 

1973 yılında İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nden mezun oldu. 

1982 Yılında İslam Enstitüsü’ne asistan 
olarak atandı. İslam Enstitülerin Fakülteye 
dönüştürülmesiyle Marmara İlahiyat 
Fakültesi’nde de göreve devam etti. Bu esnada 
yüksek lisansına başladı. 

1984 Yılında Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve 
Sanatları Anabilim Dalı Sanat Tarihi Bilim 
Dalı’nda, Fahrettin Atar danışmanlığında, 
“Asr-ı Saadette Mescid ve Fonksiyonları” adlı 
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 

1991 YılındaTemel İslam Bilimleri 
Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı’nda, İsmail 
Lütfi Çakan hocanın danışmanlığında, “Sünnet 

Verilerine Göre Hz. Peygamber Devrinde 

Hicaz Folklörü: Mesken” isimli tezi ile 
doktorasını tamamladı (06.09.1991). 

1991 Yılındayardımcı doçent, 
1997 Yılında(11.11. 1997) doçent,  
2003 yılında (20.11.2003) profesör oldu.  

                                                           
2  Erdemli, 1952 yılında ilçe olmuştur. (Yanar, 

Erdemli’den İzler, s. 13). 
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Akademik çalışmaları genelde hadîs ve 
İslâm kültürü alanlarında olmuştur. 

Nebi Hoca, iyi düzeyde Arapça ve 
İngilizce bilmektedir. 

 
III-EVLİLİĞİ 
Nebi Hoca, 1975 yılında evlenmiş ve bu 

evlilikten dört çocuk dünyaya gelmiştir. 
Bunlarınikisi erkek, ikisi de kızdır. Kızlarından 
biri evlilik çağında Üniversite öğrenim 
döneminde trafik kazasında vefat etmiştir. Üçü 
ise hayattadır. Diğer kızı da Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Sebahattin Sert ile evlidir. 
Bunların da iki çocukları bulunmaktadır. 
Oğullarından birinin bir, diğerinin de üç 
çocukları olarak üzere toplam altı torunu 
bulunmaktadır. 

Hoca, iyi bir eş, iyi bir baba olarak 
bilinmektedir. Bir baba olarak da çocuklarının 
hepsini okutmuş ve onları en güzel şekilde 
yetiştirmeye çalışmıştır. 

 
IV-GÖREVİ 
Nebi Hoca; 

1969-1975 yılları arasında İstanbul 
Gaziosmanpaşa’da imam-hatip olarak görev 
yapmıştır (Dörtyol Camii, 1969-1975). 

1975 İstanbul Gaziosmanpaşa Pilevne 
Lisesi’nde (ücretli) İngilizce öğretmenliği 
yapmıştır. 

1975-1982 Yılları arasında İçel Merkez 
Ortaokulu’nda Din Bilgisi (1975-
1979)veErdemli İmam-Hatip Lisesi’nde 
Meslek Dersleri (1979-1980), Silifke Atatürk 
Ortaokulu’nda (1980-1982) Din Bilgisi 
öğretmeni olarak görev yapmıştır. 

1982 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesiİslam Tarihi Anabilim Dalı’na asistan 
olarak atanmıştır(1982-1985). 

1985 Yılında İslam Tarihi Anabilim 
Dalı’nda Öğretim Görevlisi olmuş vebu görevi 
Yardımcı doçentliğe (1991) kadar 
sürdürmüştür. 

1995 Yılında (Fakültedeki görevinin 
yanında) Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi’nde çalışmalar yapmak üzere 
görevlendirilmiştir  

1998 Yılında (04 Nisan’da) Hadis 
Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak 
atanmıştır.Bundan sonraki kariyer ilerlemesi 
yukarıda zikredildi. 

Nebi Hoca, çalıştığı Fakültede yürüttüğü 
derslerin yanında Üniversitesinin Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde de lisansüstü 
öğrencilerine “Hadis Tercüme Teknikleri” 
ismiyle dersler okutmuştur. 

Nebi Hoca, birçok akademisyenin kariyer 
unvanı almasında da jüri üyeliği yapmıştır. 

 
V-KONFERANSLARI 
Nebi Hoca; yurt içi ve yurtdışı olmak 

üzereçeşitli yerlerde konferanslar vermiş, 
sohbetler yapmış, camilerde vaaz u 
nasihatlerdebulunmuştur. Bunların hepsini 
tesbit etmek zordur. Ancak bazılarını 
zikredelim: Meselâ; 

1993 Almanya’ya konferans vermek üzere 
(23.03-28-03.1993) gitmiştir. 

1995Almanya’da (Dortmund şehrindeki) 
işçilere konferanslar vermek üzere bir ay 
süreyle orada bulunmuştur (30.01-03.03.1995). 

1997 Almanya’da Ramazan Sohbetleri 
(Türk-Hak İslam Araştırmaları Merkezi, 1997, 
on gün süreyle) bulunmuştur. 

1998 Kastamonu’da, Cumhuriyetin 75. Yıl 
Dönümü münasebetiyle “İslâm’da İstişare ve 
Cumhuriyet” konulu konferans vermiştir 
(24.10.1998). 

2001 Edirne’de “Kutlu Doğum Haftası” 
münasebetiyle düzenlenen Panel’e tebliğle 
katılmıştır (01.06.2001). 

2002Zonguldak Alaplı İlçesi’nde 
“Camilerin Kültür Hayatımızın Gelişmesine 
Katkıları” konferansı (01.10.2002) vermiştir. 

2002Tekirdağ’da “Kutlu Doğum Haftası” 
münasebetiyle konferans vermiştir (24.05. 
2002). 

2002Malkara’da “Kutlu Doğum Haftası” 
münasebetiyle (25. 05. 2002) konferans 
vermiştir. 

2002 Serik İlçesi’nde “Kutlu Doğum 
Haftası” münasebetiyle “Hz. Peygamberin 
Nübüvvetinin Çağdaş Delilleri” konferansı 
vermiştir (15.05.2002).  

2004 Hollanda’ya “Kutlu Doğum Haftası” 
münasebetiyle (30.04-06.05.2004) konferans 
vermek üzere gitmiştir. 

2005 Nijerya’ya “Kutlu Doğum Haftası” 
münasebetiyle (20-24.04.2005) konferans 
vermek üzere gitmiştir. 

2006 Almanya’ya “Kutlu Doğum Haftası” 
münasebetiyle (09.04.2006) konferans vermek 
üzere gitmiştir. 
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2007 Almanya’ya (15-16.09; 29-30.09; 06-
07.10.2007 tarihlerinde) Bremen’e konferans 
vermek için gitmiştir. 

2008 Almanya’ya (25-28.09.2008), bir dizi 
konferans vermek üzere gitmiştir. 

2009Fransa’ya (Ramazan ayı 
münasebetiyle bir dizi konferans vermek 
üzere) gitmiştir (10-19. 09.2009). 

2009 Fransa’ya (12-12.04.2009) “Kutlu 
doğum Haftası” münasebetiyle gitmiştir. 

2009 Lyon’a (27.08-07.09.2009) gitmiştir. 
2009Almanya’ya “Kutlu Doğum Haftası” 

münasebetiyle (14-15.03.2009) Dortmund’a 
gitmiştir. 

2009 Almanya’ya “Model Olarak Hz. 
Peygamber” konulu konferans vermek için 
Almanya/köln’e gitmiştir (06-08.02.2009). 

2010 Almanya’ya (İslamieche 
Hochshlgemeinde Müslüman Üniversiteliler 
Teşkilatı’nın daveti üzere misafir konuşması 
olarak seminer vermek üzere (29-30. 10.2010) 
gitmiştir. 

2010Fransa (Paris’e) konferans için 
gitmiştir (19-21.03.2010)3. 

İstanbul’un Sancaktepe Belediyesinin 
Düzenlediği “10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü” münasebetiyle panele konuşmacı olarak 
katılmıştır4. 

 
VI-YURTDIŞI SEYAHATLERİ 
Yurt içi ve yurtdışı seyahatlerin insan 

hayatında büyük bir yeri ve önemi vardır. 
Özellikle de bir akademisyenin bilgi, görgü ve 
becerilerin artırılması bakımından daha çok 
önemlidir. Bu bakımdanNebi Hoca’nın da 
birçok yurtdışı seyahatleri olmuştur. Bunlardan 
bazıları; Suudi Arabistan (1988, 2010), 
Ukrayna, Fransa (2009, 2010), Cezayir (2005), 
Hollanda (2004, 2005), Almanya (1993, 1997, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Nijerya 
(2008), Bulgaristan (1998), İran (2009) gibi 
ülkelerdir. 

 
VII-ESERLERİ 
Nebi Hoca’nın eserlerini, kitapları, 

makaleleri, ansiklopedi maddeleri gibi birkaç 
başlık altında ele alabiliriz: 

 
A- KİTAPLARI 

                                                           
3Kişisel dosyasından istifade edilmiştir. 
4www. Sancaktepe.istanbul/tr. 

Nebi Hoca’nın üçü müstakil biri de ortak, 
olmak üzere yayımlanmış dört kitabı 
bulunmaktadır. 

a- Hadislerde Sosyal Hayat, Ensar 
Neşriyat, İst.,2007. 

b- Hadisler Işığında Helal Kazanç 

Yolları, Mustafa Halebî’nin “Dürratu’l-
Âfâk fî Usûli’l-Erzâk” isimli eserinin 
tercümesi. (terc. ve şerh: Nebi 
Bozkurt),Osmanlı Hadis Araştırmaları, İst., 
2002. 

c- Hadislerde Folklor-Eğlence, 
Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Yayınları, İst., 
1997. 

d- Din Kültür ve Ahlak Bilgisi, 
İlköğretim ve liseler için ders kitabı (iki 
arkadaşı: İlyas Çelebi, Adil Bebek ile 
birlikte) Salan Yayınları, 1994. 

 

B-MAKALELERİ 
Memleketimizin yetiştirdiği değerli ilim 

adamı Nebi Hoca’nın alanı ile ilgili neşrettiği 
birçok makalesi bulunmaktadır. Tesbit 
edebildiklerimizden yedi tanesi şunlardır: 

1- “Sünnet’te Düğün”, Mehir, 1999, 
sayı:3, s.29-39. 

2- “Yetişkin Eğitim-Öğretim Metodu 
Olarak Sohbet”, Yetişkinlik Dönemi Eğitimi 

ve Problemleri, İSAV, 2006, s. 187-200. 
3- “Kur’ân ve Sünnette Mescid 

Kavramı”, Sosyal ve Ferdî İşlevleri Açısından 

Namaz ve Cami, tartışmalı İlmî toplantı, 
Üsküdar, 2008, s. 85-92.  

4- “Asr-ı Saadette Bayram 
Mutluluğu”, Din ve Hayat, İstanbul müftülüğü 

Dergisi, 2008, s. 134-137. 
5- “Hz. Peygamberin Ticari Hayatı”, 

Din ve Hayat, İstanbul müftülüğü Dergisi, 
2010, sayı,10, s. 11-13. 

6- “Hadislerin Tercüme ve 
Yorumlarında Uyulması Gereken 
Kurallar”, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. 

Dergisi, sayı: 11-12, 1994, s. 211-281. 
7- “Mukaddes Emanetler Tarihi ve 

Osmanlı Devletine İntikali”, Marmara Ünv. 

İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 13-14-15, 1995-
1997, s. 2-26.5 

 

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ 
Nebi Hoca’nın yayımlanan kitap ve 
makalelerinin yanında TDV İslam 
Ansiklopedisi ve İslâm’da İnanç İbadet ve 
Günlük Yaşayış Ansiklopedisi veHadislerle 

                                                           
5İSAM Kütüphanesi Katoluğu. 
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İslam ansiklopedilerinde yayımlanmış 
birçok maddesi bulunmaktadır. Bununla 
birlikte Nebi Hoca, TDV İslam 
Ansiklopedisinin redakte edilmesinde ve 
resimlerinin yerleştirilmesinde çokça emeği 
geçen birisidir. 

a- Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi 

Nebi Hoca’nın, “Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi”nde (bazıları ortak 
yazılmış olmakla birlikte) 120 küsur maddesi 
bulunmaktadır. Bunların isimleri ve 
yayınlanma tarihleri aşağıda zikredilmiştir. 
Esas itibariyle ilmî birer çalışma olan bu 
maddeler, uzun ve yoğun bir çalışmanın ve 
emeğin mahsulüdürler. Hocanın ele aldığı 
maddeler, hem genel kültür hem İslam kültürü 
hem de hadîs ilmi ile alakalı konulardır. Bu da 
hocanın geniş bir kültüre hâkim olduğunu 
göstermektedir. 

TDV İslam Ansiklopedisine yazdığı 
maddeleri, ciltlere, sayfa numaralarına ve 
tarihlerine göre şunlardır: 

1- “Bahriye”, 1991, IV, 495-501(Ahmet 
Önkal ile birlikte). 

2- “Bayram Kutlamaları”, 1992, V, 261-
263. 

3- “Cami”,  VII, 1993, 46-56. 
4- “Çadır”, 1993, VIII, 158-162. 
5- “Dâru’l-Hadîs” , 1993, VIII, 527-529. 
6- “Dâru’l-Kurrâ”, 1993, VIII, 543-545. 
7- “Davul”, 1994, IX, 53-55. 
8- “Def”, 1994, IX, 83-85. 
9- “Dendân-ı Saadet”, 1994, IX, 154-155. 
10- “Deri” 1994, IX, 174-175. 
11- “Deve”, 1994, IX, 222-226(Ahmet 

Önkal ile birlikte). 
12- “Eğlence”, 1994, X, 483-488. 
13- “Eman”, 1995, XI, 75-77. 
14- “Ev”, XI, 1995, 502-507. 
15- “Fildişi”,1996,  XIII, 73-74. 
16- “Fuhuş”, 1997,XIII, 211-214. 
17- “Hâfız”, 1997,XV, 74-78. 
18- “Halı”, 1997,XV, 251-262. 
19- “Harem”, 1997,XVI, 132-135 

(Abdulkerim Özaydın ile birlikte). 
20- “Hâtıb b. EbîBeltâ”, 1997,XVI, 444-

445. 
21- “Hayvan/sanat”, 1998, XVII, 99-101. 
22- “Hıfzu’s-Sıhha”, 1998,XVII, 316-319. 
23- “Hilal/sembol olarak Hilal”, 

1998,XVIII, 13-15. 
24- “Himaye”, 1998,XVIII, 56. 
25- “Hucr b. Adî”, 1998,XVIII, 277-278. 

26- “Hurma”, 1998,XVIII, 391-393. 
27- “İbnu’d-Dügunne”, 2000, XXI, 16-17. 
28- “İçki”, 2000,XXI, 455-456. 
29- “İltimas”, 2000,XXII, 154. 
30- “İpek”, 2000,XXII, 361-362. 
31- “İpek Yolu”, 2000,XXII, 369-373. 
32- “îsSeriyyesi”, 2000,XXII, 465. 
33- “İstinsah”, 2001, XXIII, 369-371. 
34- “Kadem-i Şerif, 2001,XXIV, 56-58. 
35- “Kakmacılık”, 2001,XXIV, 216-219. 
36- “Kandil”, 2001,XXIV, 299-300. 
37- “Kasap”, 2001,XXIV, 534-535. 
38- “Kasvâ”, 2002, XXV, 2-3. 
39- “Kavuk”, 2002,XXV, 71-72. 
40- “Kervan”, 2002,XXV, 298-299 (Ahmet 

Turan Yüksel ile birlikte). 
41- “Kılıç”, 2002,XXV, 405-408. 
42- “Kıyafet”, 2002,XXV, 508-510. 
43- “Kilim”, 2002,XXVI, 3-5. 
44- “Kitabiyat”, 2002,XXVI, 89-90. 
45- “Kitap”, 2002,XXVI, 120-121. 
46- “Koku”, 2002,XXVI, 150-151. 
47- “Korsan”,2002,XXVI, 210-212. 
48- “Kozak”, 2002,XXVI, 232-234. 
49- “Kubbetu’s-Sahre”, 2002,XXVI, 304-

308. 
50- “Kuyumculuk”, 2002,XXVI, 513-515. 
51- “Künye”, 2002,XXVI, 558-559. 
52- “Lakap”, 2003, XXVII, 65-67. 
53- “Mahya”, 2003,XXVII, 396-398. 
54- “Makam-ı İbrahim”, 2003,XXVII, 

412-413. 
55- “Mancınık”, 2003,XXVII, 564-567. 
56- “Meclis”, 2003,XXVIII, 241-242 
57- “Medine” 2003,XXVIII, 305-311 

(Mustafa Sabri Küçükaşçı ile birlikte). 
58- “Medrese”, 2003,XXVIII, 323-327. 
59- “Mekke”, 2003,XXVIII, 553-563 

(Mustafa Sabri Küçükaşçı ile birlikte). 
60- “Mektep”, 2004, XXIX, 5-6. 
61- “Mektup”, 2004,XXIX, 13-14. 
62- “Mescid-i Aksa”,2004, XXIX, 269-271. 
63- “Mescid-i Haram”, 2004,XXIX, 273-

277 (Mustafa Sabri Küçükaşçı ile 
birlikte). 

64- “Mescid-i Hayf”, 2004,XXIX; 277-278. 
65- “Mescid-i Kuba”, 2004,XXIX, 280-

281. 
66- “Mescid-i Nebevî”,2004, XXIX, 281-

290. 
67- “Mezarlık”, 2004,XXIX, 519-522. 
68- “Mihmandar”, 2005, XXX, 25-26.  
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69- “Mihrican”, 2005, XXX, 38-39. 
70- “Minber”, 2005, XXX, 101-103. 
71- “Misk”, 2005, XXX, 181-182 (Turan 

Baytop ile birlikte). 
72- “Mukabele”, 2006, XXXI, 101. 
73- “Mukaddes Emanetler”, 2006,XXXI, 

108-111. 
74- “Mukaddes Emanetler Dairesi”, 

2006,XXXI, 108-114. 
75- “Mutavvif”, 2006,XXXI, 382-383. 
76- “Mücavir”, 2006,XXXI, 445-446. 
77- “Müderris”, 2006,XXXI, 467-468. 
78- “Mühür”, 2006,XXXI, 528-530. 
79- “Müsamere”, 2006,XXXII, 75-76. 
80- “Mustansıriyye Medresesi”, 

2006,XXXII, 121-123. 
81- “Müstevfî”, 2006,XXXII, 147-148. 
82- “Nakkaş”, 2006,XXXII, 326-328. 
83- “Na’l-ı Şerif”, 2006,XXXII, 346-347. 
84- “Namazgâh”, 2006,XXXII, 357-358. 
85- “Nedim”, 2006,XXXII, 509-510. 
86- “Nûbe”, 2007, XXXIII, 222-223. 
87- “Nüfus”, 2007,XXXIII, 293-294. 
88- “Ok”, 2007, XXXIII, 333-335. 
89- “Oymacılık”, 2007, XXXIV, 13-15.  
90- “Oyun”, 2007, XXXIV, 15-16. 
91- “Pamuk”, 2007, XXXIV, 154-156. 
92- “Peçe”, 2007, XXXIV, 210-212. 
93- “Peri”, 2007, XXXIV, 232-233. 
94- “Rahle”, 2007, XXXIV, 413-415. 
95- “Ravza-i Mutahhara”, 2007, XXXIV, 

475. 
96- “Renk”, 2007, XXXIV, 575-576. 
97- “Sakal-ı Şerif”, 2009, XXXVI, 2-3. 
98- “Sanduka”, 2009, XXXVI, 102-104. 
99- “Sarık”, XXXVI, 152-154. 
100- “Sarnıç”, 2009, XXXVI, 158-159. 
101- “Sarraflık”, 2009, XXXVI, 162-163. 
102- “Seccade”, 2009, XXXVI, 269-271. 
103- “Sedefkârlık”, 2009, XXXVI, 282-

285. 
104- “Sefaretnâme”, 2009, XXXVI, 283-

289. 
105- “Sikke”, 2009, XXXVI, 185-186. 
106- “Silah”, 2009, XXXVI, 186-188. 
107- “Spor”, 2009, XXXVII, 418-420. 
108- “Sulh”, 2009, XXXVII, 489-490. 
109- “Sünnet”, 2010, XXXVIII, 157-159. 
110- “Sürgun”, 2010, XXXVIII, 166-167. 
111- “Şamdan”, 2010, XXXVIII, 328-330. 
112- “Şemse”, 2010, XXXVIII, 518. 
113- “Taç”, 2010, XXXIX, 362-363. 

114- “Taş”, 2010, XL, 140-142. 
115- “Tebdil”, 2010, XL, 213. 
116- “Tercüman”, 2011, XL, 489-490. 
117- “Tersane”, 2011, XL, 511-513. 
118- “Tesbih”, 2011, XL, 529-532. 
119- “Tirâz”, 2012, XLI, 111-114. 
120- “Tokalaşma”, 2012, XLI, 217-219. 
121- “Ûc b. Unuk”, 2012, XLII, 34-35.6 

 
b- İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük 
Yaşayış Ansiklopedisi 

Nebi Hoca’nın, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlarından (1997) 
olan İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış 

Ansiklopedisi’nde de yazdığı maddeleri 
bulunmaktadır. Bunların isimleri ve cilt ve 
sayfa numaraları şöyledir:  

1- “Dua” I, 422-426. 
2- “Hadîs”, II, 131-135. 
3- “Kamerî Aylar”, II, 524-525. 
4- “Kütüb-i Sitte”, III, 111-112. 
5- “Salvele” IV, 55-56. 
6- “Sünnet” IV, 166-167. 
7- “Tabiûn” IV, 223. 
8- “Tebeu’t-Tâbiîn” IV, 306.7 

c-Hadislerle İslam 

Nebi Hoca’nın “Konulu Hadis Projesi” 
kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından yayımlanan Hadislerle İslam isimli 
ansiklopedik eserde tesbit edebildiğimiz 
kadarıyla bir maddesi bulunmaktadır. 

1- Bayram: Sevinç ve Coşku Günleri, 
Ankara, ts., VII, 503-512 

VII-SANATKÂRLIĞI  
Nebi Hoca, aynı zamanda iyi bir ressam 

ve fotoğrafçıdır. Nitekim o, 1968 yılında 
Yeşilay tarafından düzenlenen resim 
yarışmasında İstanbul birinciliğine lâyık 
görülmüş, Mersin’de öğretmenler arasında 
düzenlenen resim yarışmasında da ikinciliği 
almıştır. 8  Nebi Hoca’nın çok güzel kalem 
kullanması ve el yazısı bulunmaktadır. 

 
IX-MİLLETVEKİLLİĞİ 
Nebi Hoca, 1995 Yılında 20. Dönem 

milletvekilliği adaylığını koymuş ancak 
                                                           
6TDV İslâm Ansiklopedisi (44 cilt), İst., 1988-2013 

Yılları arası  
7 Dönmez, İbrahim Kâfi (editör), İslâm’da İnanç, 

ibadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi(I-IV), 
Marmara Üniversitesi Yayınları, 1997  

8 Bkz. TBMM Kayıtları. 
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seçilememiştir. Fakat 24. Dönem Mersin 
milletvekili (28.06.2011- 23.06.2015) olarak 
seçilmeyi başarmış ve parlamentoya girmiştir. 

Fırsat buldukça hem görevi gereği hem 
de memleketi olarak vilayetinin her tarafını 
adım adım gezme imkânı bulmuş, memleketi 
için ülkesi için yapabileceği şeyleri elinden 
geldiğince yapmaya çalışmıştır. O şöyle 
demişti: “Şahsa hizmet etmekten ziyade 
herkesin istifade edeceği, memleketimin 
evladının faydalanabileceği âdil işler 
yapabilmek için çalışıyorum”. Aslında o, 
yurdumuzun her tarafını kendi memleketi gibi 
kabul ediyordu.  

X-VEFATI 
Nebi Hoca, erdemli İlçesine bağlı 

Esenpınar Mahallesinde (Poşlu Köyü 9 ) kalp 
krizi geçirerek 8 Kasım 2017 tarihinde 67 
yaşında vefat etti. 

Bir ilim adamının ölümü, âlemin 
ölümüdür 10 , ilim semâsından bir yıldızın 
kaymasıdır. “Bir âlimin vefatıyla Müslümanlar 
için öylesine büyük bir gedik açılır ki, onu 
artık kapatacak hiçbir şey yoktur.”11 Onun için 
âlimlerimizin hayatta iken kıymetleri iyi 
bilinmeli ve ilimlerine talip olunmalıdır. 
Çünkü âlimlerin ve bilim erbabının 
vefatlarıyla, ilimlerinin birçoğu da kendileriyle 
gider ve bu bizler için büyük bir kayıptır.  

Aynı zamanda devletini ve milletini 
seven, milleti için yaşayan ve devleti için 
çalışan ilim adamlarımızın hayatları, başarıları, 
hizmetleri ve güzel yönleri, gerek sağ oldukları 
dönmelerde gerekse vefatlarından sonraki 
dönemlerde, memleketin genç evlatlarına 
tanıtılmalı ki genç nesiller, onların 
güzelliklerini örnek alabilsinler. Çünkü bilim 
adamları, milletlerinin ve devletlerinin çok 
kıymetli birer değerleridir. Bir millette ilme ve 
ilim erbabına hürmet gösterilirse ve değer 
verilirse o millet ilelebed payidâr olur, aksi 
hâlde yıkılmaya mahkûm olur. 

 
                                                           
9 İlçe merkezine bağlanınca mahalle olmuştur. 
10 Orijinal ifadesiyle “Mevtu’l-âlim, mevtu’l-

âlem/âlimin ölümü, âlemin ölüdür.”. Hz. 
Âişe’den, Abdullah İbnu Mesûd’dan ve Hasen el-
Basrî’den nakledilen şu söz de meşhurdur: “Bir 

âlimin ölmesi, İslâm’da öylesine açılan bir 

gediktir ki, onu hiçbir zaman hiçbir şey 

kapatamaz” (Bkz. Dârîmî, Sünen, Muk. 32). 
11Hz. Âişe’den, Abdullah İbnu Mesûd’dan ve Hasen 

el-Basrî’den nakledilmektedir (Bkz. Dârîmî, 
Sünen, Muk. 32). 

 

SONUÇ 
Nebi Hoca, 1969 yılından itibaren 

başladığı resmî görevle 45 yıllık gibi bir 
zamanda devletine ve milletine hizmet etmiş, 
dînine, devletine ve milletine bağlı, dînî alanda 
ilmî kariyerini tamamlamış bir bilim adamı, bir 
dönem milletvekilliği yapmış bir devlet adamı, 
velûd bir müellif olarak görülen bir 
şahsiyettir.Resmî görevinin yanında birçok 
sosyal faaliyetlerde de bulunmuş, birçok 
devlette İslâm’ı anlatmış ve ülkemizi temsil 
etmiş, geride bıraktığı ilmî çalışmalarıyla 
kıyamete kadar devam edecek eserler bırakmış 
ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. 

İnsan ölür ama geride bıraktığı eserleriyle 
yaşar, eserleri yaşadıkça da mânevî ömrü 
devam eder. 

Bu vesile ile Nebi Hocayı rahmetle yâd 
ediyor, geride bıraktığı sadaka-i câriyesinin 
kıyamete kadar devam etmesini Rabbimizden 
temenni ediyorum. 

 
 
 

KAYNAKÇA 

-Aydoğan, Özgür, Milli Mücadele Kahramanı 

Tatarzade Ahmet Refik Bey, Erdemli, 
2011. 

-Dârimî, Abdullah Abdurrahman (v.255/869), 
Sünen, İts., 1992. 

-Dönmez, İbrahim Kâfi (editör), İslâm’da 

İnanç, ibadet ve Günlük Yaşayış 

Ansiklopedisi (I-IV), Marmara 
Üniversitesi Yayınları, 1997. 

-Erdem, Ahmet Refik, Mazide Erdemli, 2017. 
-Hadislerle İslam (I-VII), Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Ankara ts., 
-İSAM Kütüphanesi Katoloğu (Web Sayfası) 

-TBMM Kayıtları. 
-TDV İslam Ansiklopedisi (I-XLIV) 1988-

2013. 
-www. Sancaktepe.istanbul/tr. 
-Yanar, Ahmet, Erdemli’den İzler, Erdemli, 

2010;  
-Yanar, Erdemli Şairleri, Erdemli, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

842



 
Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 

 http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/ 
Mersin/TÜRKİYE 

 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISI: 

ERDEMLİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ 
Mersin Üniversitesi, Erdemli MYO, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 

mustafa.can@mersin.edu.tr 

 

Özet 

Temel amacı bilim üretmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek olan 
üniversiteler, sahip oldukları öğrenci potansiyeli ile bulundukları bölgelere önemli ekonomik 
katkılar sağlama imkânına sahiptirler. Üniversitelerin bulundukları bölgelere sağladığı bu 
ekonomik katkı bölgenin kalkınmasına etki etmektedir. Bu bağlamda bölgedeki üniversitelerin 
bölgesel kalkınmaya nasıl ve ne derece etki ettiğinin tespiti yerel ekonomiler için önemli bir 
konudur.  

Araştırma sahasını oluşturan Mersin ilinin Erdemli ilçesinin nüfusu TÜİK verilerine göre 
2017 yılı itibariyle 137.927 olup, bu ilçede ikisi Mersin Üniversitesi’ne biri Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne ait olmak üzere toplam 3 adet yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Çalışma 
kapsamında Mersin Üniversitesinin Erdemli birimlerinde okuyan 301 öğrenciye uygulanan 
anketlerden elde edilen veriler ile öğrencilerin sosyo-ekonomik özellikleri belirlenmiş, gelir, 
istihdam ve harcama bakımından ilçe ekonomisine yaptığı katkısı ve öğrencilerin tüketim yapısı 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimler:  Üniversite, Yerel Ekonomi, Erdemli, Üniversite Öğrencisi 

 

Giriş 

Üniversitelerin bulundukları bölgelere sosyal, kültürel, bilimsel, çevresel ve ekonomik 
olmak üzere birçok etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin bölgenin kalkınmasında önemli roller 
oynadığını belirtmek mümkündür. Üniversiteler son yıllarda bölgesel kalkınmanın önemli bir 
dinamiği olarak değerlendirilmekte olup, bulundukları bölgeye olan ekonomik ve sosyo-
kültürel katkılarını özetle birkaç maddede toplamak mümkündür. Bunlar; (Gültekin vd, 
2008:266). 

 Bölgesel gelir ve istihdam gibi ekonomik değişkenlerde iyileşme sağlanması, 
 Sağlık, iletişim, taşımacılık ve refah seviyesinin artması gibi sosyo-kültürel 

değişkenlerde iyileşme sağlanması, 
 Eğitime katılma oranında artış ve göçlerin azalması gibi demografik ve eğitsel 

değişkenlerde iyileşme sağlanması olarak belirtilebilmektedir. 
 

Şüphesiz bölgesel kalkınmanın en önemli dinamiği ekonomik hareketlilik ve gelişmedir. 
Bu bağlamda üniversitelerin bölge ekonomisine temel katkısı, üniversite öğrencilerinin ve 
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personelinin harcamaları ile kurumun genel bütçeden ve döner sermaye gelirlerinden aldığı 
paylar biçiminde ortaya çıkan statik ve dinamik etkilere dayanmaktadır (Selçuk, 2012:318).  
Üniversitelerin yerel ekonomiye olan statik katkılarını üniversite sayesinde bölgede yapılan 
harcamalar, doğrudan istihdam, doğrudan gelir gibi herhangi bir üretim sürecine konu olan 
üretim faktörlerinin miktarında bir değişiklik oluşması sonucu ortaya çıkan kısa dönemli 
katkılar olarak belirtmek mümkündür. Dinamik katkıları ise direkt ve uyarılmış etkilerle 
birlikte, üretim faktörlerinin miktarlarında bir değişiklik olmadan ortaya çıkan, ekonomide 
uzun vadeli faydalar sağlayan ve statik katkıların yaptığı etkiyi genişleterek devam ettiren 
katkılar olarak belirtmek mümkündür (Selçuk, 2012:319). 

Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarının yerel ekonomiye olan etkileri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu çerçevede iki binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin eğitim gördüğü Mersin 
ili Erdemli ilçesi ekonomisine üniversite öğrencilerinin temel harcama kalemleri ve doğrudan 
istihdam gibi etkileri araştırılmıştır.  

Literatür Özeti 

İktisat literatüründe yükseköğretim kurumlarının yerel ekonomi üzerine olan etkilerinin 
incelendiği çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalar il ve ilçe bazında olup, birçoğu farklı 
üniversiteler için yapılmıştır. Çalışmaların önemli bir kısmı üniversite öğrencilerinin harcama 
potansiyelleri üzerinde dururken, bir kısmı ise öğrencilerin harcama potansiyelleriyle birlikte 
öğrencilerin istihdama olan katkısı ile üniversitelerin tüzel bir kişilik olarak harcama ve 
istihdama olan katkısını da ele almıştır. Üniversitelerin yerel ekonomiye olan katkısını araştıran 
çalışmaların bazılarını Tablo 1’deki gibi özetlemek mümkündür. 

Tablo 1. Literatür Özeti 
Yazar/Araştırmacı Çalışmanın Kapsamı Çalışmanın Sonucu 

Dalğar vd. (2009)  Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesinde öğrenim 
gören 1.000 öğrenciye ve 
Bucak ilçesinde 950 gelir 
sahibine anket uygulanmıştır. 

Yükseköğretim kurumlarının bölge ekonomisine katkısı 
bağlamında istihdam katkısı ve ekonomik katkı olmak 
üzere iki tür katkıdan söz edilmiştir. Ayrıca söz konusu 
ekonomik katkı için bir çarpan katsayısı hesaplanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda 2008-2009 öğrenim yılında 
Bucak ilçesinde bulunan yükseköğretim kurumlarının 
ilçe ekonomisine; yaklaşık olarak istihdam boyutunda 
372 kişi, ekonomik boyutta ise 45 milyon TL’lik bir katkı 
sağladığı tespit edilmiştir. 

Özer vd. (2010) Atatürk Üniversitesinde 
öğrenim gören 900 öğrenciye 
anket uygulanmıştır.  

Öğrencilerin gelir ve harcama ilişkisini tespit etmeye 
yönelik çalışmanın sonucunda öğrencilerin genel olarak 
aylık ortalama gelirlerinin büyük bir kısmını gıda 
harcamalarına ayırdıkları görülmüştür. Gıda 
harcamalarını sırasıyla barınma, giyim-ayakkabı, ulaşım, 
eğitim-öğretim, haberleşme, kişisel bakım, alkollü 
içecekler, sigara ve tütün mamulleri, eğlence ve diğer 
şans oyunlarının takip ettiği belirlenmiştir. 

Yaylalı vd. (2011) Selçuk Üniversitesi Seydişehir 
Meslek Yüksekokulunda 
öğrenim gören 564 öğrenciye 
anket uygulanmıştır.  

Öğrencilerin gelir ve harcama ilişkisini tespit etmeye 
yönelik çalışmanın sonucunda toplam harcamalar 
içindeki en büyük payın gıda harcamalarına ait olduğu, 
barınma harcamalarının ikinci sırada geldiği, öğrencinin 
tüm harcamalarının önemli bir kısmının ( yaklaşık %60) 
bu iki harcama kaleminin teşkil ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu harcamaları sırasıyla haberleşme, ulaşım, 
eğitim, kişisel bakım, giyim, kültür-eğlence ve şans 
oyunları harcamalarının takip ettiği tespit edilmiştir. 

844



Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018 
 

Selçuk (2012) Atatürk Üniversitesinde 
öğrenim gören 900 öğrenciye 
anket uygulanmıştır 

Öğrenci harcamalarının il ekonomisine katkısının tespit 
edilmeye yönelik çalışmanın sonucunda öğrencilerinin 
bir ayda ortalama 744,66 TL harcama yaptıkları tespit 
edilmiş ve bu veriden hareketle Atatürk Üniversitesi 
kampüsünde eğitim gören 31.276 öğrencinin, toplamda 
il ekonomisine yaklaşık bir yılda 186,3 milyon TL katkı 
sağladıkları belirlemesi yapılmıştır. En çok harcama 
yapılan kalem ise %15,7 oranıyla barınma ve en az 
harcama yapılan kalemin ise %7,3 oranıyla sportif 
aktivite harcamaları olduğu belirlenmiştir. 

Çayın ve Özer 
(2015) 

Muş Alparslan 
Üniversitesinde öğrenim 
gören 500 öğrenciye anket 
uygulanmıştır. 

Üniversitenin gelir, istihdam ve harcama bakımından il 
ekonomisine yaptığı katkıyı ve öğrencilerin tüketim 
yapısını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada,  Muş 
Alparslan Üniversitesinin 2010-2011 eğitim-öğretim 
döneminde Muş İline 417 kişilik dolaysız istihdam ve 
477 kişilik dolaylı istihdam olmak üzere toplamda 894 
kişilik bir istihdam katkısı olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte üniversitenin 11.075.394 TL dolaysız 
gelir katkısı ve 29.587.176 TL dolaylı gelir katkısı olmak 
üzere toplamda 40.662.570 TL gelir katkısı yarattığı ve 
öğrencilerin ortalama tüketim eğiliminin  %97,1 
(ortalama tasarruf eğilimi %2,9) sonucuna varılmıştır. 

Altuntaş ve Erili 
(2015) 

Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesinde öğrenim 
gören 1569 öğrenciye anket 
uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas 
ekonomisine katkısı 549.248.455 TL olarak 
hesaplanmıştır. 

  
 Acaroğlu vd. 
(2017) 

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Sivrihisar Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim 
gören 101 öğrenciye anket 
uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin aylık yiyecek-
içecek harcamaları toplam 583,10 TL, Eğlence için 
harcamaları toplam 412,70 TL, Kırtasiye için yaptıkları 
harcama ise 122,50 TL’dir. Öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğu Sivrihisar’da yiyecek-içecek fiyatlarının ve 
öğrenci maliyetinin normal olduğunu ancak barınma 
maliyetinin uygun olmadığını düşündükleri tespit 
edilmiştir. 

 
Erdemli İlçesindeki Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin İlçe Ekonomisindeki Rolü 
 
Araştırma sahasını oluşturan Mersin ilinin Erdemli ilçesinin nüfusu TÜİK verilerine göre 

2017 yılı itibariyle 137.927 olup, bu ilçede ikisi Mersin Üniversitesi’ne biri Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne ait olmak üzere toplam 3 adet yükseköğretim birimi bulunmaktadır. Bu 
yükseköğretim birimleri ve öğrenci sayıları Tablo 2’deki gibi özetlenmiştir.  

 
Tablo 2.Erdemli’de Bulunan Yüksek Öğrenim Kurumları, Birimleri ve Öğrenci Sayıları 

Yüksek Öğrenim 
Birimi 

Bölümler/Programlar Öğrenci Sayısı 

Mersin Üniversitesi 
Erdemli MYO 

- Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün ve İkinci Öğretim) 
- Bilgisayar Programcılığı (Örgün ve İkinci Öğretim) 
- İşletme Yönetimi (Örgün ve İkinci Öğretim) 
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ikmep) (Örgün ve İkinci 

Öğretim) 
- Turizm Animasyon  

1.847 

Mersin Üniversitesi 
Erdemli UTİYO 

- İşletme Bilgi Yönetimi (Örgün ve İkinci Öğretim) 
- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 543 

Mersin Üniversitesi 
Sosyal Enstitüsü * - İşletme Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı  54 

Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Deniz 
Bilimleri Enstitüsü 

- Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık 
- Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği 
- Oşinografi 

30 
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TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 2.474 
Kaynak: Mersin Üniversitesine ait veriler ilgili birim öğrenci işlerinden, ODTÜ’ye ait veriler ims.metu.edu.tr/ 
(Erişim tarihi 11.03.2018) internet adresinden temin edilmiştir.  
* Sosyal Bilimler Enstitüsü Mersin Üniversitesi ana kampüsü olan Çiftlikköy kampüsünde olup, İşletme Bilgi 

Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler için program Erdemli UTİYO kampüsünde 

sürdürülmektedir.   

Çalışma kapsamında temel olarak öğrencilerin Erdemli ekonomisine katkısının tespiti 
amacıyla Mersin Üniversitesi’nin Erdemli’de bulunan birimleri olan Erdemli Meslek 
Yüksekokulu (Erdemli MYO), Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 
(Erdemli UTİYO) ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İşletme Bilgi Yönetimi Anabilim 
dalında eğitim gören öğrencilere uygulanmıştır. Altuntaş ve Erili’nin (2015) çalışmalarında 
kullanılan anket formu Erdemli ilçesi için geliştirilmiş olup, toplam 301 öğrenciye anket 
uygulanmıştır.  Öğrencilere, barınma, ulaşım, beslenme, sosyal aktivite, haberleşme, giyim ve 
diğer harcamalarının aylık tutarları ve diğer demografik özellikleri tespit edici sorular sorulmuş 
olup, bununla birlikte Erdemli’de esnafın tutumunu ve Erdemli’de okumanın ve yaşamanın 
maliyetine yönelik sorular sorulmuştur.  

Tablo 3’de ankete katılan öğrencilerin eğitim gördükleri akademik birimleri ve 
bölüm/programları verilmiş olup, ankete katılanların %63,70’i öğrenci sayısının da en fazla 
olduğu Erdemli MYO, %35,31’i, Erdemli UTİYO, %0,99’u ise Sosyal Bilimler Enstitüsü 
öğrencisidir.  

Tablo 3. Ankete Katılanların Birimleri ve Bölümleri 

Yüksek Öğretim Birimi % Değer Bölüm/Program % Değer 

Erdemli MYO 63,70 

Bankacılık ve Sigortacılık 22,77 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 17,16 
İşletme Yönetimi 6,93 
Bilgisayar Programcılığı 14,52 
Turizm Animasyon 2,31 

        

Erdemli UTİYO 35,31 
İşletme Bilgi Yönetimi 23,43 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 9,90 

        
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0,99 İşletme Bilgi Yönetimi 2,97 

Öğrencilerin kent için gelir yaratma potansiyelini tespit etmek amacıyla sosyo-ekonomik 
durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin doğdukları il, ikamet ettikleri 
il, kardeş sayıları, anne ve babanın eğitimleri ve meslekleri ile ailenin geliri tespit edilmiştir. 
Doğum yeri açısından bakıldığında ankete katılan öğrencilerin %23,49’u Mersin doğumluyken, 
bu öğrencilerin %35’i Mersin’de ikamet etmektedir. Tablo 4’de öğrencilerin doğdukları ile ve 
ikamet ettikleri il çerçevesinde hangi bölgelerden geldikleri gösterilmektedir. 
 
Tablo 4. Öğrencilerin Doğum ve İkamet Yerleri 

 Doğum Yerine Göre % İkametgâh Adreslerine Göre % 
Akdeniz 56,19 62,67 
Güneydoğu Anadolu 15,05 11,33 
İç Anadolu 7,36 7,67 
Karadeniz 5,69 4,67 
Ege 5,35 4,67 
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Marmara 5,02 5,67 
Doğu Anadolu 4,35 2,67 
Yurtdışı 1,00 0,67 

 

Tablo 5’de öğrencilerin annelerinin ve babalarının eğitim durumu ile meslekleri 
gösterilmiş olup, öğrencilerin ebeveynlerinin %90’nından fazlası lise ve altı düzeyde eğitim 
almıştır. Bununla birlikte öğrencilerin %84,16’sının annelerinin ev hanımı olduğu, babalarının 
ise %29,70’inin serbest meslek sahibi olduğu, %27,39’unun emekli, %26,07’sinin de işçi olarak 
çalıştığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda ankete katılan öğrencilerin önemli bir kısmının 
hanesinin tek maaşlı olduğu görülmektedir.   
 
Tablo 5. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Eğitim ve Meslek Durumu 

Eğitim Durumu 

Annenin  
Eğitim  
Durumu % 

Babanın  
Eğitim 
Durumu %   Meslek 

Katılımcıların 
Annelerinin  
Mesleği % 

Katılımcıların 
Babalarının  
Mesleği % 

Okur-Yazar Değil 12,54 3,63   Ev Hanımı 84,16 - 
İlkokul 44,88 34,65   Çalışmıyor 0,00 7,26 
Ortaokul 20,79 30,36   İşçi (Devlet) 0,99 3,30 
Lise 15,18 22,44   İşçi (Özel Sektör) 8,25 22,77 
Lisans 4,62 8,58   Devlet Memuru 1,32 7,26 
Lisans Üstü 0,66 0,00   Serbest Meslek 1,65 29,70 
Diğer 1,32 0,33   Emekli 3,63 27,39 
Toplam 100,00 100,00   Yanıt vermeyen 0,00 2,30 
      Toplam 100,00 100,00 

Tablo 6’da öğrencilerin ailesinin aylık gelir aralığı görülmekte olup, ailelerin %80’ine 
yakının 3.000 TL’den az geliri olduğu tespit edilmiştir. %44,63’lük gibi önemli bir kısmının ise 
geliri 1.000-2.000 TL arasındadır.  
 
Tablo 6. Öğrencilerin Ailesinin Aylık Gelir Durumu 

Ailenin Aylık Gelir Aralığı (TL) % Değer 
0-1.000 11,41 
1.001-2.000 44,63 
2.001-3.000 23,83 
3.001-4.000 9,73 
4.001-5.000 5,03 
5.001-6.000 3,02 
6.001 ve daha fazlası 2,35 
Toplam 100,00 

Tablo 7’de öğrencilerin aylık harcama aralıkları verilmiş olup, öğrencilerin %51,81’lik 
kısmının aylık 600 TL ve daha az harcanabilir geliri olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
öğrencilerin sadece %12,90’lık kısmı gelirlerinin kendilerine yettiğini belirtmiş olup, %41,90’ı 
gelirlerinin kendilerine yetmediğini, %45,20’lik kısmı ise gelirlerinin kendilerine yetme 
durumunun aydan aya değiştiğini belirtmiştir.  
 
Tablo 7. Öğrencilerin Ortalama Aylık Harcama Aralığı 

Öğrenci Aylık Harcama Aralığı (TL) % Değer 
0-200 10,23 
201-400 20,46 
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401-600 21,12 
601-800 16,50 
801-1.000 19,14 
1.001-1.200 7,59 
1.201 ve daha fazlası 4,95 
Toplam 100,00 

Öğrencilerin %20,40’ı Erdemli’de oturmayıp, kendi ailelerinin yanından Erdemli’ye 
geliş-gidiş yapmaktadır, geriye kalanlar ise Erdemli’de ortalama 8,86 ay kalmaktadır. Bununla 
birlikte öğrencilerin barınma durumu ve barınmanın maliyeti Tablo 8’da gösterilmiştir. 
 
Tablo 8. Öğrencilerin Barınma Durumu 
Öğrencilerin Barınma Durumu % Değer Ortalama Maliyet (TL) 
Devlet Yurdu 16,50 240 
Özel Yurt 1,32 246 
Ailenin yanında kiralık ev 5,28 776 
Ailenin yanında kendi evi 19,80  
Erdemli merkezde kiralık ev 36,30 650 
Erdemli çevresinde yazlık sitelerde 16,83 600 
Diğer 3,96 679 
Toplam 100,00  

Erdemli Merkezde öğrencilere kiraya verilen evlerin aylık kiraları maksimum 1.150 
TL’yi bulurken ortalama 650 TL olarak tespit edilmiş olup, Erdemli çevresinde bulunan yazlık 
evlerin kiraları ise maksimum 1.200 TL’ye kadar çıkmış olup, ortalama aylık kira bedelinin 
ortalama 600 TL olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %80,40’ı herhangi bir işte çalışmazken, %12,30’u 
Erdemli’de yarı zamanlı bir işte çalıştığını, %2’si Erdemli’de tam zamanlı bir işte çalıştığını, 
%4’ü Erdemli dışında yarı zamanlı çalıştığını, %1,3’ü ise Erdemli dışında tam zamanlı 
çalıştığını beyan etmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin %14,3’ü yarı zamanlı ve tam zamanlı 
olarak Erdemli’de istihdam edilmekte olup, Erdemli istihdamına katkı sağlamaktadır. 

Tablo 9. Öğrencilerin Temel Harcama Kalemleri ve Harcama Aralıkları 

  0-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501 ve Üstü 

Beslenme 32,56 % 36,21 % 17,94 % 8,31 % 1,66 % 3,32 % 
Barınma 16,37 % 10,32 % 37,01 % 16,01 % 6,76 % 13,52 % 
Giyim 47,92 % 28,82 % 14,93 % 3,82 % 1,04 % 3,47 % 
Ulaşım 68,18 % 17,83 % 9,09 % 3,50 % 0,70 % 0,70 % 
Sosyal Etkinlik 68,57 % 22,86 % 6,07 % 0,71 % 1,43 % 0,36 % 
Haberleşme 80,97 % 14,19 % 3,46 % 0,35 % 0,35 % 0,69 % 
Diğer 70,46 % 15,30 % 5,69 % 4,98 % 1,42 % 2,14 % 

Öğrencilerin harcama alışkanlıkları dikkate alındığında öğrencilerin harcama 
kalemlerinden en önemlisinin barınma harcamaları olduğunu belirtmek mümkündür. Bununla 
birlikte öğrencilerin harcama kalemlerinden yola çıkarak toplam 2.474 öğrenci için Erdemli’de 
kaldıkları ortalama 8,86 ay için barınma harcamalarının en az 3.976.103 TL ortalama ise 
5.183.983 TL olduğu (Barınmada hesaplama Erdemli’de ikamet edenler için yapılmıştır), 
beslenme harcamalarının en az 2.650.966 TL ortalama 3.703.509 TL olduğu, giyim 
harcamalarının en az 2.020.717 TL ortalama 3.073.316 TL arasında, ulaşım harcamalarının en 
az 1.164.270 TL ortalama 2.249.177 TL, Sosyal Etkinlikler harcamalarının en az 985.444 TL 
ortalama harcamalarının 2.074.107 TL, haberleşme harcamalarının en az 595.774 TL ortalama 
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1.682.162 TL ve diğer harcamaların en az 1.277.970 TL ortalama 2.347.547 TL arasında 
olduğunu hesaplamak mümkündür. Bu bağlamda öğrencilerin yılda en az 12.671.243 TL 
ortalama ise 20.268.800 TL arasında harcama potansiyeli vardır. 

 
 

Tablo 10. Erdemli’de Okumaya Yönelik Ekonomik Değerlendirmeleri 
% Değer Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok yüksek 
Erdemli'de okumanın maliyeti  3,36 10,40 55,03 23,49 7,72 
Erdemli'de barınmanın maliyeti 2,39 3,41 33,11 40,96 20,14 
Erdemli'de beslenmenin maliyeti 2,02 10,77 59,93 19,53 7,74 
Erdemli'de ulaşımın maliyeti  5,41 18,58 47,97 21,28 6,76 
Erdemli'de yaşamanın maliyeti 1,02 3,74 50,68 30,95 13,61 

Tablo 10’da katılımcıların Erdemli’de okumaya yönelik ekonomik değerlendirmeleri yer 
almaktadır. Tablo incelendiğinde öğrencilerin sadece %5,80’i Erdemli’de barınmanın 
maliyetini düşük ve çok düşük düzeyde olduğunu belirtirken, %61,09’u ise yüksek ve çok 
yüksek düzeyde kabul etmektedir. Maliyet açısından barınma öğrencilerin en önemli harcama 
kalemi olmakla kalmayıp, öğrencilerin önemli bir kısmı barınmanın maliyetini yüksek olarak 
ifade etmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin %55,03’ü Erdemli’de okumanın maliyetini, 
%59,93’ün beslenmenin maliyetini, %47,97’si ulaşımın maliyetini ve %50,68 Erdemli’de 
yaşamanın maliyetini orta düzeyde kabul etmektedir.  

 
Tablo 11. Öğrencilerin Boş Vakitlerini Geçirdikleri Mekânlar 
Boş Vakit Geçirilen Yerler % Değer 
Kafe 43,23% 
Ev 27,72% 
Hobi Faaliyetleri 26,40% 
AVM 15,84% 
Sinema 15,18% 
Okul Kantini 15,18% 
Spor Salonları 10,56% 
Oyun Salonları 7,59% 
Kahvehane 5,94% 
Tiyatro 4,95% 
Yurt kantini 1,98% 
Diğer 14,19% 

Tablo 11’de de görüldüğü üzere öğrencilerin %43,23 gibi önemli bir kısmı boş vaktini 
kafelerde geçirmektedir. Ayrıca öğrencilerin %29,7’si de boş vaktini evlerinde ve yurtlarında 
geçirmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin tercihlerine ilişkin yeni mekanların açılması 
öğrencileri bu mekanlarda zaman geçirmeleri ve Erdemli içindeki tüketim tutarlarını 
arttırmaları yönünde motive edecektir.  

 
Tablo 12.Öğrencilerin Erdemli’de Eksikliğini Hissettikleri Mekanlar 

Erdemli'de Eksik Mekânlar % Değer 

AVM 76,90% 
Eğlence Mekânları 52,81% 
Sinema 38,61% 
Spor Kompleksi 34,65% 
Kitapçı 31,68% 
Tiyatro 27,06% 
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Kafe 17,16% 
Park Alanları 16,50% 
Diğer 9,90% 

 
Öğrencilerin Erdemli’de eksikliğini hissettikleri mekânlar Tablo 12’deki şekliyle 

özetlenebilmektedir. Her ne kadar eksikliği hissedilen mekânlardan bazıları Erdemli’de bulunsa 
da bu mekânların yetersizliğinden söz etmek mümkündür. Öğrencilerin %76,90 gibi önemli bir 
kısmı Erdemli’de AVM’nin eksikliğini hissetmekte olup, bunu sırasıyla eğlence mekânları, 
sinema, spor kompleksi, kitapçı, tiyatro, kafe ve park alanları takip etmektedir. 

 
Şüphesiz ilçede gerek alışveriş, gerek boş zaman geçirilecek gerekse de yeme içme 

işletmelerinin sayısının artması öğrenciler için seçme özgürlüğü anlamına gelmektedir. 
Bununla birlikte artan işletme sayısı hem yöre halkı için hem de çalışmaya istekli öğrenciler 
için istihdam sahası yaratacaktır. Her öğrenci kendi gelir düzeyine uygun yerden alışveriş 
yapma ve zaman geçirme imkânına sahip olduğunda evde, yurtta ve ilçe dışında geçirilen 
zamanın azalması ve ilçe içerisinde geçirilen zamanda da öğrencilerin özellikle tüketim ve 
istihdam açısından Erdemli ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte 
ankete katılan öğrencilerin sadece %33,77’si Erdemli esnafının tutumunun kendilerine karşı 
olumlu olduğunu düşünürken, %33,78’i esnaf tutumunun olumsuz olduğunu belirtmiştir. 
%33,44’ü ise kararsızdır. Esnafın tutumunun olumlu yönde değişmesi öğrencilerin ilçe 
içerisindeki tüketim isteğinin artmasına neden olacaktır.  

 
SONUÇ 

Yapılan çalışmalar üniversitelerin, kuruldukları bölgelere özellikle sosyokültürel ve 
ekonomik açıdan birçok katkı yaptığını desteklemektedir. Bu yapı itibariyle üniversiteler, yerel 
ekonomiler için önemli bir iktisadi aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışma sonucunda öğrencilerin ağırlıklı kısmının herhangi bir işte çalışmadığı tespit 
edilmiş olsa da öğrencilerin %14,3’ü yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak Erdemli’de istihdama 
katılmaktadır. Ayrıca ankette genel değerlendirme amacıyla sorulmuş açık uçlu soruda da 
çalışmayan öğrencilerin de derslerle birlikte yürütebilecekleri bir işte çalışma isteğinde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin önemli bir kısmının Erdemli’de yaşamanın ve okumanın maliyetini makul 
bulduğu barınmanın maliyetini ise yüksek bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim öğrencilerin 
ortalama harcamalarının %25,5’inden fazlasının barınma giderleri olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin barınma, beslenme, giyim, ulaşım, sosyal etkinlikler, haberleşme ve diğer 
harcamaları dikkate alınarak yıllık en az 12.671.243 TL ortalama ise 20.268.800 TL harcama 
potansiyeli olduğu tespit edilmiş olup, bu tutarların ilçe ekonomisine önemli katkısı olduğu 
düşünülmektedir. 

Özellikle Erdemli çevresinde yazlık siteler yaygın olarak bulunmakta olup, bu yazlıklar 
birkaç ay için yoğun kullanılmaktadır. Eğitim dönemine de denk gelen kış aylarında bu konutlar 
atıl kalmaktadır. Çalışmada öğrencilerin % 16,83’ünün bu yazlıklarda kaldıkları tespit 
edilmiştir. Böylece mülk sahipleri hem mülkü edinme amacında evlerini kullanabilme hem de 
kış aylarında öğrencilere kiraya vererek ek gelir elde etme imkânına sahip olmaktadır.  

Erdemli’nin hızla gelişmekte ve büyümekte olduğu göz önünde bulundurulursa, elde 
edilen bu katkının önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edeceğini beklemek 
mümkündür. 
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