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Önsöz 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Akdeniz 

Sempozyumu’nun ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve 

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Özelde Akdeniz Bölgesi illeri (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye dâhil) ile bu illerimizin ilçeleri ve her türlü yerleşim 

birimlerini ele alan, genelde ise aşağıdaki alanlara giren her türlü bilimsel araştırma ve 

akademik çalışmaya sempozyum kapsamında yer verildi. 

Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin 

kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yaşam alanlarındandır. 

Mersin Akademi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile bu eşsiz coğrafyaya yönelik olarak 

düzenlenen bu uluslararası sempozyumda, geçmişten geleceğe Akdeniz Bölgesi’ne, 

Çukurova’ya, Doğu Akdeniz Havzası’na ilgi duyan, bu güzide coğrafyaya gönül bağı olan siz 

akademisyen ve araştırmacıları aynı çatı altında, akademik bir ortamda buluşturmaktan onur ve 

mutluluk duyduk.  

Akdeniz Bölgesi’ne dair her türlü bilgi ve belgeyi aynı potada toplayıp kayıt altına 

almak ve güncel bir Akdeniz bilgi platformu oluşturmak temel hedefimizdir. Bu bilgi birikimi, 

müteakip süreçte, ilgi duyan herkes ile dijital, matbu, sözlü, görsel-işitsel ortamlarda 

paylaşılacaktır.  

Akdeniz ve havalisi ile ilgili, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan 

sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata, 

doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların 

bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel amacıdır. Ulusal ve 

uluslararası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Akdeniz Bölgesi üzerine çekerek; Yöremize 

dair her türlü konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut 

hedeflerindendir.  

Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in eşsiz tarihsel, doğal, 

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için 
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teşekkür eder, bundan sonraki sempozyumlarda da sizleri aramızda görmekten mutluluk 

duyarız. 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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İLETKEN ŞEKİLİN DEĞİŞİMİNE GÖRE ENERJİ 

HASATLAYICILARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Mahmut Kabakulak* 

Mehmet Tahir Güllüoğlu** 

 Serdal Arslan*** 

Özet 

Günümüzde enerji iletim hatları üzerine yerleştirilen elektromanyetik hasatlayıcılar vasıtası ile 

iletim hattına ait veriler ya da iletim hattı çevresindeki veriler sensörler ile ölçülebilmektedir. 

Bu çalışmada diktörtgen kesitli (bara tipi) iletken ve dairesel kesitli iletken üzerine yerleştirilen 

demir çekirdekli ve hava çekirdekli bobinden enerji hasatlama durumları incelenmiştir. 

Bobinlerin iletken şekillerine göre karşılaştırılmalarının yapılabilmesi amacıyla hat üzerinden 

geçen akım ve bobinlerin sipir sayısı sabit tutulmuştur. Sonlu elemanlar yöntemi ile bobinlerde 

indüklenen gerilim ve çıkış gücü bakımından karşılaştırılmıştır. Bu çalışma dikdörtgen ve 

dairesel kesitli iletkenlerde kullanıma yönelik hasatlayıcı karşılaştırılması sunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: 

 Enerji hasadı; bobin; hasatlayıcı. 

Abstract 

Comparıson Of Energy Harvesters Accordıng To Change Of Conductıve Shape 

Today, the data on the transmission line or the data around the transmission line can be 

measured with sensors by means of electromagnetic harvesters placed on energy transmission 

lines. In this study, energy harvesting conditions of iron core and air core coil placed on 

conductor and circular section conductor with rectangular section (busbar type) were 

investigated. In order to make the comparison of the coils according to their conductive shapes, 

the number of currents and coils passing through the line is kept constant. Finite element method 

                                                 
* Öğr.Gör., Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu, m.kabakulak@harran.edu.tr 

** Doç. Dr., Harran Üniversitesi Müh. Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, thrgll@gmail.com 

*** Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu, serdalarslan@harran.edu.tr 
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is compared in terms of induced voltage and output power in coils. This study presents a 

comparison of harvesters for use in rectangular and circular section conductors. 

Key Words:  

Energy harvesting; coil; harvester. 

GİRİŞ  

Endüstriyel gelişmelere paralel olarak elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi büyük ölçüde 

artmaktadır. Böylece yüksek gerilim elektrik hatları (YGEH) ülkemizde daha çok 

yaygınlaşmakta ve yeni hatlar oluşturulmaktadır. Ancak güçlü rüzgârlar, aşırı iklim değişimleri, 

buzlanma, yıldırım, kirlenme vb. etkilerin yanı sıra uzak bölgelerdeki çalışma koşulları ve trafo 

merkezleri arasındaki uzun mesafeleri dikkate alındığında YGEH 'larının zarar görmesi 

kaçınılmazdır (Wang, 2016). Güç şebekesinin olası arızalarından kaçınmak için gerçek zamanlı 

durum izleme ekipmanı yardımıyla YVEH'lara yönelik potansiyel tehlikelerin denetlenmesi 

için gerçek zamanlı çevrimiçi izleme uygulanmaktadır. Gerçek zamanlı durum izleme 

ekipmanının enerjisi hat üzerine yerleştirilen hasatlayıcıdan karşılanmaktadır. 

Enerji hasadı, çok çeşitli düşük enerjili uygulamalara sahip gelişmekte olan bir alandır. Bir veya 

daha fazla doğal olarak oluşan enerji kaynağından (örneğin güneş, termal, rüzgâr, kinetik, vb.) 

enerjinin yakalanmasını ve çok küçük miktarlarda depolanmasını içerir (Dos Santos, 2014). Bir 

enerji hasatlacı;  Şekil 1’de verilen bazı uygulamaların enerji gereksinimlerini kısmen veya 

tamamen karşılayabilmektedir.  Şekil 1’de bazı uygulamaların güç tüketim değerlikleri 

verilmiştir: 

Şekil 1. Güç tüketimine bağlı olarak elektrikli cihazların uygulamaları  
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Kaynak: Annapureddy, 2017 

Şekil 1 incelendiğinde küçük kablosuz sensör ağlarına ve hızlı gelişen IP bağlantılı cihazların 

sistemlerine güç sağlamak için mili veya mikro ölçeklerde enerjiye ihtiyaç vardır. Literatürde 

bazı enerji kaynakları ve bunlara yönelik enerji hasatlama yöntemleri mevcuttur. Bunlar Tablo 

1 ile verilmiştir: 

Tablo 1. Enerji Kaynaklarının Listesi ve hasat teknolojisi   

Enerji 

kaynağı 
Özellikleri 

Mevcut 

Güç 

Miktar

ı 

Hasat 

Teknolojisi 

Dönüşüm 

Verimliliğ

i 

Hasat Edilen 

Güç veya Güç 

yoğunluğu  

Güneş 

Ortam, Kontrol 

edilemez, 

Tahmin 

edilebilir 

100 

mW/ 

cm2 

Güneş 

hücreleri 
%15 15 mW / cm2 

Rüzgar 

Ortam, Kontrol 

edilemez, 

Tahmin 

edilebilir 

- Anemometre - 50 mW 

Parmak 

hareketi 

Aktif insan 

gücü, tamamen 

kontrol edilebilir 

19 mW Piezoelektrik %11 2,1 mW 

Ayak 

sesleri 

Aktif insan 

gücü, tamamen 

kontrol edilebilir 

67 W Piezoelektrik %7,5 5 W 

İç 

ortamlarda 

titreşimler 

Ortam, Kontrol 

edilemez, 

Öngörülemeyen 

- 
Elektromanyeti

k İndüksiyon 
- 0,2 mW / cm2 

Nefes 

verme 

Pasif insan gücü, 

Kontrol 

edilemez, 

1 W 
Nefes 

maskeleri 
%40 0,4 W 
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Öngörülemeyen 

Kan 

basıncı 

Pasif insan gücü, 

Kontrol 

edilemez, 

Öngörülemeyen 

0,93 W 
Mikro 

jeneratör 
%40 0,37 W 

Kaynak: Sudevalayam, 2011 

Günümüzde sensör ağları ile enerji iletim hattı verilerinin (sehim, akım, sıcaklık, hava kirliliği, 

nem, vb.) (Tashiro ve ark. 2001; http://www.otlm.eu/en/otlm_device) alınabilmesi için enerji 

hasatlayıcılar kullanılmaktadır. Bu hasatlayıcılar güneş veya rüzgâr enerjisini 

kullanılabilmesine karşın bazı avantajlardan dolayı elektromanyetik hasatlayıcılar tercih 

edilmektedir (Kabakulak ve ark. 2018-a; Kabakulak ve ark., 2018-b) (Tablo 2). 

Elektromanyetik hasatlayıcı; her ne kadar doğal olarak ortaya çıkan bir enerji kaynağı olmasa 

da, elektrik şebekesindeki elektrik hattının etrafındaki manyetik alanın hasat edilmesinde 

kullanılmaktadır. Hasatlayıcı, çalışma prensibi bakımından Faraday yasasına dayanmaktadır. 

Tablo 2.  Hasatlama Metotları, Avantajları ve Dezavantajları  

Hasatlayıcı 

Yöntemleri 
Avantajlar Dezavantajlar 

Manyetik Alan Küçük, güç hattına 

takılması kolaydır. 

İletkende yeterli elektrik akımı 

gerektirir. 

Elektrik Alan 

Güç hattına takılması 

kolay, sağlam, güç hattı 

açıldığında çalışır, 

iletkende akım gerekmez. 

Bir manyetik hasatçıdan daha büyük 

yapıdadır. 

Güneş Enerjisi 

Güç hattı kapalı olduğunda 

bile çalışabilir. 

Güç her zaman mevcut değildir (geceler, 

bulutlu günler, karla kapanmak vb.), 

yüksek kapasiteli enerji depolama 

gerektirir. 

Rüzgar Enerjisi 

Güç hattı kapalı olduğunda 

bile çalışabilir. 

Güç her zaman mevcut değildir 

(rüzgârsız zamanlar, aşırı 

rüzgarlızamanlar vb. ), hareketli 
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parçalar, bakım maliyetleri, bir iletken 

üzerine monte edilmesi çok zordur. 

Kaynak: Kabakulak ve ark. 2018-a; Zangl ve ark. 2009) 

Tablo 2 incelendiğinde nanokristal alaşımlı çekirdek güç yoğunluğu yüksek olduğu 

görülmektedir. Elektromanyetik tabanlı hasatlayıcılarda amorf ve nanokristal malzemeli 

hasatlayıcılar mevcuttur (Kabakulak ve ark. 2018-a; Kabakulak ve ark., 2018-b; Tashiro, 2001; 

Oliveira de Moraes Júnior, ve ark., 2013). Ayrıca farklı şekillerdeki hava nüveli hasatlayıcılar 

düşük güç ürettiğinden (Boles ve ark., 2016) dolayı daha çok yüksek manyetik geçirgenliğe 

sahip nüve malzemeleri tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmada nüve malzemesi olarak 

Amorf çekirdek seçilmiştir. Tablo 3’te enerji hasatlayıcıların güç yoğunluğu bakımından 

karşılaştırılmaları verilmiştir:  

Tablo 3. Güç Yoğunluğu Karşılaştırma  

Enerji Hasatlayıcı Güç 

Yoğunluğu  ( 

µW / cm2 ) 

Enerji 

Hasatlayıcı 

Güç 

Yoğunluğu  ( 

µW / cm2 ) 

Güneş paneli (açık 

hava koşulları) 

10,000 Titreşimler 

(piezoelektrik) 

200 

Nanokristal alaşımlı 

çekirdek 

7828 Piller (şarj 

edilemeyen 

lityum) 

45 

Termoelektrik 

jeneratörü (30 ° C) 

3500 Ortam Radyo 

Frekansı 

1 

Demir çekirdek 1978 Demir tozu 

çekirdek 

Önemsiz 

Ayakkabı Ekleri 330   

Kaynak: Dos Santos ve ark., 2014 

MODELLEME VE ANALİZ 

Bu çalışmada dairesel kesitli iletken 7.978845608 mm yarıçaplı (akım yoğunluklarını eşit 

tutmak amacıyla bu değer seçilmiştir), diktörtgen kesitli iletken 20 mm - 10 mm ve 40 mm - 5 
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mm olarak ölçülendirilmiştir. Öncelikle daire kesitli ve dikdörtgen kesitli iletkenlerdeki 

manyetik alan değişimi incelemek amacıyla iletkenlerden geçen akım 283 A olarak alınmıştır. 

İletken şeklinin değişimine göre alan dağılımı değişmektedir. Bu değişim Şekil 1’de  açıkça 

görülmektedir.   

Şekil 1. İletken yapılarına göre manyetik alan dağılımı 

 

Üç iletken için aynı akım yönü olduğu için oluşacak manyetik alan yönü beklenen şekildedir. 

Dairesel yapıda homojen manyetik alan dağılımı mevcut iken dikdörtgen kesite bağlı olarak 

manyetik akı yoğunluğu ve yolu değişmektedir. Analizi gerçekleştirilen üç model Şekil 2’de 

verilmiştir.  

Şekil 2. Hasatlayıcı modelin faklı iletken kesitleri üzerindeki görünümü 

 

Burada hat iletkenlerinden geçen akım 400 A olarak alınmıştır. Hasatlayıcı sipir sayısı 750’dir. 

Sargı direnci 16,4 ohm olarak hesaplanmıştır. C çekirdek bacak kesit alanı 1,9 cm2 dir. 

Modellerde hasatlatıcı model ile hat iletkenleri arasındaki mesafe yaklaşık olarak sıfır 

alınmıştır.  

 

Şekil 3. Hasatlayıcı modellerde indüklenen gerilim değişimi 
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Şekil 3’te görüldüğü üzere en fazla indüklenen gerilimin dairesel kesitli hat şeklinde olduğu 

görülmektedir. Şekil 2’de yer alan her bir model Şekil 4’te verilen harici devre modelinde 

çözüm gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şekil 2A’da verilen model için Lwinding2 olarak verilen 

sargı modelini temsil etmektedir. R15 olarak ifade edilen sargı modelinin iç direncini ve R16 

olarak adlandırılan direnç ise yük olarak verilmiştir. Hattan geçen akım ise şebeke frekanslı 

sinüsoidal akım fonksiyonu i(t)=400*sqrt(2)*sin(2*pi*50*time) olarak tanımlanmıştır. 

Şekil 4. Harici devre modeli 

 

Tablo 4. Sargıda indüklenen gerilim ve çıkış gücü değişimi  

Modeller İndüklenen Gerilim 

(V) 

Çıkış Gücü (mW) 

Model A 1,95 58,39 
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Model B 1,78 48,3 

Model C 1,33 27,47 

 

Şekil 5. Model A ve Model B hat akımı değişimine göre demir kaybı değişimi 

 

Şekil 5’te görüldüğü üzere hat akımı arttıkça demir kaybı artmaktadır. Hat şekline göre demir 

kaybının büyüklüğü değişmektedir. Şekil 1’de verilen manyetik alan yoğunluğu değişiminin 

hat iletken şekline göre farklılaşmasından dolayı nüvelerdeki gerilim ve demir kaybı değişimi 

farklı değerlerde çıkmıştır. 

SONUÇ  

Bu çalışmada daire kesitli ve dikdörtgen kesitli iki hat modelli hasatlayıcı karşılaştırmaları 

gerçekleştirilmiştir. Aynı kesit alanına sahip olmasına karşın hat iletken şekli hasatlayıcıda çıkış 

büyüklüklerini değiştirmektedir. Bu nedenle hat iletken şekli dikkate alınarak kullanım yerine 

göre hasatlayıcı tasarlanmalıdır. Elde edilen veriler gerilim ve güç değerleri doğrultusunda 

küçük güçlü sensör sistemleri için hasatlayıcı uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca baraların 

kullanıldığı yerlerde nem, sıcaklık, basınç vb. sensör sistemleri ile ortama ait veriler alınabilir.  
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BARA ÜZERİNDEN ENERJİ HASATLAMA 

Mahmut Kabakulak* 

Mehmet Tahir Güllüoğlu** 

 Serdal Arslan*** 

Özet 

Akım taşıyan iletken etrafında manyetik alan oluşmaktadır. Değişken manyetik alana maruz 

kalan sargılarda gerilim indüklenmektedir. Bu prensip çoğu elektrik makinesinin çalışma 

prensibi olmasının yanı sıra günümüzde hat üzerine yerleştirilen sensörlerin beslemelerinde de 

kullanılmaktadır. Bilindiği gibi baralar santrallerde, trafo merkezlerinde, şalt sahalarında, 

ölçme merkezlerinde, elektrik dağıtım panolarında vb. yerlerde kullanılmaktadır. Bara üzerine 

yerleştirilen elektromanyetik hasatlayıcı ile çevresel veya iletim hattına ait veriler 

alınabilmektedir.  

Bu çalışmada literatürde verilen bara kesitleri ve akım taşıma kapasiteleri dikkate alınarak hava 

nüveli bobin ve demir nüveli bobin ile enerji hasatlama miktarları araştırılmıştır. Bu araştırmada 

sonlu elemanlar metodu kullanılarak hasatlayıcı çıkış gerilimi, çıkış gücü bakımından 

incelenmiştir. Ayrıca bara üzerine yerleştirilen hasatlayıcının pozisyonu değiştirilerek 

hasatlayıcı çıkış gerilim değişimi incelenmiştir. Bu çalışma; bara üzerine yerleştirilen 

hasatlayıcıda uygun pozisyonu, bobinlerin çekirdekli ve çekirdeksiz durumları ile indüklenen 

gerilim değişiminin ne kadar etkilendiği açıklık getirmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Enerji hasadı, bara, bobin. 

Abstract 

Energy Harvesting Via Busbar 

A magnetic field is formed around the current-carrying conductor. The voltage is induced in 

the windings exposed to the variable magnetic field. This principle is the principle of operation 

of most electrical machines and is used today for feeding the sensors placed on the line. As is 

known, busbars are used in power plants, substations, switchyard areas, metering centers, 
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electricity distribution panels and so on. Data on the environmental or transmission line can be 

taken with the electromagnetic harvester placed on the busbar.  

In this study, considering the busbar sections and current carrying capacities given in the 

literature, the amount of energy harvesting with air core coil and iron core coil has been 

investigated. In this research, the harvesting output voltage was examined in terms of output 

power by using finite element method. In addition, the harvester output voltage change was 

investigated by changing the position of the harvester placed on the busbar. This work; The 

appropriate position of the harvester placed on the bar, clarifies how much the voltage variation 

induced by the core and the seedless states of the coils is affected. 

Key Words:  

Energy harvesting, bar, coil. 

GİRİŞ 

İletkenden geçen akım miktarının artması kablo kesitlerinin artışını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca 

kablo kesitinin artışına bağlı olarak kablo esnekliği, montaj süresinin uzaması ve güvenirliliğin 

azalmaktadır. Elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin 

birbirleriyle irtibatlandırılmasında baralar yaygın olarak kullanılmaktadır (Anonim Megep, 

2011). Bakır baraların alüminyum baralara nazaran sağlamış olduğu avantajlardan (daha fazla 

akım yükleme, mekanik zorlanmada dayanım, ısıl iletkenlik, vb.) dolayı daha çok tercih 

edilirler. Baraların ebatları taşıyacağı akım değerliklerine göre değişmektedir. Bakır baraların 

ölçüleri Tablo 1’de verilmiştir: 

 

 

 

 

Tablo 1. Bakır bara ölçüleri ve taşıyacakları akım değerleri 
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Kaynak:http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Pano%20Bara%20Mont

aj%C4%B1.pdf 

Elektrik enerjisi; şalt sahalarında, cihazlar arası bağlantılarda, trafo merkezlerinde, ölçme 

merkezlerinde, orta ve yüksek gerilim panolarında faz, nötr ve toprak iletkeni olarak 

kullanılmaktadır. Son yıllarda yerli (Kabakulak ve ark. 2018-a; Kabakulak ve ark. 2018-b) ve 

yabancı akademisyenler (Liu ve ark. 2016; White ve ark 2018) yüksek gerilim iletim hatlarında 

arıza teşhisi ve çevrimiçi takip için çeşitli yöntemler önermişlerdir. Ayrıca literatürde bara 

uygulamaları için Yang ve ark. çalışması dikkat çekmektedir. Önceki çalışmalarda (Wang ve 

ark. 2016; Zhao ve ark. 2013) yaygın olarak kullanılan birkaç güç kaynağı yöntemi tanıtılmıştır: 

(1) kapasitör sistemi ile güç hattı etrafındaki elektrik alanlarından elde edilen enerji, izleme 

ekipmanına güç sağlamak için kullanılabilir; (2) bir piezoelektrik enerji hasatlayıcı, 50/60 Hz 

hatlarından enerji toplanması gibi düşük frekanslı uygulamalarda kullanılabilir (Hosseinimehr 

ve Tabesh 2016), (Rodriguez, 2017) ve bununla birlikte,  piezo malzemenin sürekli titreşimi 

malzemenin dayanıklılık ve yaşlanma problemlerini arttırabilir (Kabakulak ve ark. 2018-a), 

(Rodriguez, 2017); (3) güç sağlamanın yeni bir yolu, en olgun olan ve bazı güç hatlarına 

kurulmuş olan fotovoltaik, rüzgâr enerjisini kapsamlı bir şekilde kullanmaktır. Bununla birlikte, 

yukarıda bahsedilen çözümler, zorlu hava koşullarından etkilenmesi, güneş hücreli dönüştürücü 

cihazların düşük verimliliğine, kısa pil ömrüne vb. bazı ortak sorunları paylaşmaktadır 

(Kabakulak ve ark. 2018-a; Kabakulak ve ark. 2018-b; Wang ve ark. 2016; Zhao ve ark. 2013), 

(4). Yukarıda sayılan yöntemlerin dezavantajlarından dolayı (Kabakulak ve ark. 2018-a; 

Kabakulak ve ark. 2018-b) elektromanyetik hasatlayıcı ile enerji iletim hat üzerine 

yerleştirilerek hat etrafındaki manyetik alandan enerji edilmesi en çok ümit vaad eden yöntem 
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olarak değerlendirilmektedir. Ancak güç hatlarına yerleştirilen elektromanyetik 

hasatlayıcılarda güç yoğunluğu ve indüklenen gerilim; güç hatları çok düşük frekansı (50/60 

Hz), kurulum kolaylığı için hava çekirdekli sargılar ve hatların etrafındaki zayıf manyetik 

alanlardan dolayı düşüktür (Wang ve ark. 2016; Moghe ve ark 2012; Boles ve ark. 2016). 

Bu çalışmada aynı kesit alanına sahip farklı ebatlardaki iki baranın anma akımları için 

elektromanyetik alan temelli hasatlayıcı analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca analiz 

çalışmasında çekirdeksiz ve çekirdekli olma durumları da incelenmiştir. Gerçekleştrilen 

çalışmalar da sargılarda indüklenen gerilim değişimi ve eşdeğer devre modeli üzerinden direnç 

değişimine göre değişimi incelenmiştir.   

MODELLEME VE ANALİZ 

Bu çalışmada hat iletkenlerin kesit alanları 200 mm2olarakl alınmıştır. Hattan geçen akım 400 

A’dir. Hasatlayıcı sipir sayısı 750’dir. Sargı direnci 16,4 ohm olarak hesaplanmıştır. C çekirdek 

bacak kesit alanı 1,9 cm2 Amorf 2605SA1 çekirdek seçilmiştir. Tek sargı direnci 16,4 ohm’dur.  

Şekil 1. Analizi gerçekleştirilen modeller; A)Hava nüveli 20*10 bara, B)Amorf nüveli 20*10 

bara, C)Hava nüveli 40*5 bara, D)Amorf nüveli 40*5 bara 

 

Şekil 2 ve 3’te sargıların hattan uzaklaşma durumlarına göre sargıda indüklenen gerilim 

değişimi verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 2. A)Hava nüveli 20*10 bara, B)Amorf nüveli 20*10  modelleri gerilim değişimi 
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(A) 

 

(B) 

 

Şekil 3. C)Hava nüveli 40*5 bara, D)Amorf nüveli 40*5 bara modelleri gerilim değişimi 
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(C) 

 

(D) 

Şekil 2 ve 3’te görüldüğü gibi iletken etrafındaki manyetik akı yoğunluğu azaldıkça sargıda 

indüklenen gerilim azalmaktadır.  Ayrıca baralar aynı kesit alanına sahip olmasına karşın 20 

mm * 10 mm barada daha fazla gerilim indüklenmektedir. Amorf çekirdekli model hava nüveli 

modele nazaran yaklaşık 10 kat daha fazla gerilim indüklemektedir.  Gerçekleştirilen analiz 

neticesinde B modelinde indüklenen gerilim 1,78 V güç 48,3 mW, D modelinde ise indüklenen 

gerilim 1,33 V güç 27,47 mW olduğu görülmüştür. B ve D modeli bara üstüne alınması 

durumunda çıkış gerilimleri incelenmiştir. 

Şekil 4. Bara üstüne alınan hasatlayıcı modelleri 
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Şekil 5. Sargılarda indüklenen gerilim değişimi 

 

 

Şekil 5’te görüldüğü üzere boş çalışma durumunda bara üzerine hasatlayıcı yerleştirilmesi çıkış 

gerilimini arttırmıştır. Ayrıca bara ebatının değişimine göre maksimum gerilimler arası 0,3 V 

değişim bulunmaktadır.  

 

SONUÇ 
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Bu çalışmada bara üzerine yerleştirilen hasatlayıcı modelleri incelenmiştir. Hava nüveli ve 

amorf nüveli modeller karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre bara ölçüleri dikkate alınarak 

hasatlayıcı tasarımı gerçekleştirilmesi önemlidir. Aynı kesit alanına sahip baralar dikkate 

alınmasına karşın bara genişliği ve yükseklik değişimi hasatlayıcıda çıkış gücü önemli ölçüde 

değişmektedir. Ayrıca hava nüveli tasarımlar hasatlayıcı modelleri için çok düşük gerilim 

sunmaktadır. Bu nedenle yüksek geçirgenlikli çeliklerin kullanımı gerekmektedir. Hasatlayıcı 

ile hat arasındaki mesafenin değişimi indüklenen gerilimi değiştirmesi beklenen sonuç 

olmasına karşın mesafenin ayarlanması önemlidir. 
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TARIMSAL DEĞER ZİNCİRİ 

Esra KADANALI 1 

Şekip YAZGAN 2 

 

Özet 

Son yıllarda artan gelir, nüfus artışı, kentleşme ve küreselleşme nedeniyle tarımsal üretim ve 

pazarlama sistemleri de değişim göstermektedir. Tarımsal üretim ve pazarlama sistemlerindeki 

değişimler, değer zinciri ve öneminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Değer zinciri, rekabet 

üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. 

Bununla birlikte, değer zincirleri, yeni üretim biçimleri, teknolojiler, lojistik, emek süreçleri ve 

örgütsel ilişkiler ve ağların tanıtıldığı bir araç olarak da görülmektedir. Tarımsal değer zinciri 

ise, tarımsal ürünlerin çiftçiden tüccarlara, tüccarlardan işleyenler, perakendeciler ve nihai 

tüketicilere ulaşıncaya kadar üretim, işleme ve pazarlamanın tüm aşamalarında en iyi değeri 

amaçlayan yönlendirilmiş bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.  Verimliliği artırmak ve 

ticareti teşvik etmek için sürmekte olan çabalarla, küçük çiftçilerin girdi alımları, ekin üretimi, 

hasat sonrası işleme ve benzeri faaliyetlerde artan bir şekilde tarımsal değer zincirlerine (giriş 

ve çıkış pazarları aracılığıyla) entegre olmaları ve ürünlerin satışının sağlanmasının mümkün 

olabileceği ifade edilmektedir. Bu çalışmada, tarımsal değer zincirinin, değişen tüketici 

talepleri ve piyasa şartları açısından önemi ortaya koyulmaya çalışılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Değer zinciri, Tarım, Rekabet Gücü. 

Abstract 

Agricultural Value Chain 

Agricultural production and marketing systems are also changing in recent years due to 

increased income, population growth, urbanization and globalization. The value chain is 

defined as a systematic method to examine the development of competitive advantage. 

However, value chains can also be seen as a vehicle by which new forms of production, 

technologies, logistics, labor processes and organizational relations and networks are 
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introduced. The agricultural value chain is a guided approach aiming at the best value in all 

stages of production, processing and marketing until the agricultural products reach farmers, 

traders, traders, retailers and end consumers. With ongoing efforts to increase efficiency and 

promote trade, small farmers are expected to integrate into agricultural value chains (through 

the entry and exit markets) and ensure the sale of products increasingly in input purchases, crop 

production, post-harvest processing and similar activities. In this study, it is aimed to discuss 

the importance of agricultural value chain in terms of changing consumer demands and market 

conditions. 

Key Words: 

Value chain, Agriculture, Competitiveness. 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Porter değer zinciri kavramını ve modelini ilk olarak literatüre kazandıran isimdir. Porter'a 

(1985) göre stratejik maliyet analizinin önemli bir amacı, değer zincirindeki alıcılar ve 

tedarikçilerle olan bağlantıları daha iyi yönetmektir (Dekker, 2003). Porter (1985) değer zinciri 

modelini birincil ve destekleyici faaliyetler olmak üzere iki ana kısımdan oluştuğunu 

belirtmektedir. Birincil faaliyetler giren lojistik, operasyon (işlem), çıkan lojistik, pazarlama ve 

satış ve hizmetlerinden, destekleyici faaliyetler ise firma altyapısı, insan kaynakları yönetimi, 

teknoloji geliştirme ve satınalma (tedarik) halkalarından oluşmaktadır. Bununla birlikte değer 

zincirini, rekabet üstünlüğünün (competitive advantage) gelişimini incelemeye yönelik 

sistematik bir yöntem olarak da tanımlamak mümkündür. Bu nedenle değer zinciri modeli, bir 

firmanın ana yetkinlik alanlarının tanımlanması ve rekabet üstünlüğü kazanmada etkili olan 

işlemlerin tespitinde yararlı bir analiz aracı olarak kullanılmaktadır. Porter (1985) değer 

zincirini, bir firmanın rekabet üstünlüğü kazanmada anahtar etken olarak gördüğünü, 

entegrasyon sürecinde gerçekleştirdiği tüm operasyonları sistematik olarak incelemenin en 

temel aracı olarak tanımlamaktadır. 

Günümüzde teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler, artan gelir, nüfus artışı, 

kentleşme ve küreselleşme nedeniyle tarımsal üretim ve pazarlama sistemleri de değişim 

göstermektedir (McCullough ve diğerleri 2008; Barrett ve ark. 2010; Jayne ve ark. 2010). Bu 

değişimler değer zinciri ve onun öneminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Küreselleşme 

olgusunun yaptığı etkiler değer zinciri analizinin, ülkelerin kalkınma düşüncesi ve uygulamaları 

içerisinde yer alan temel paradigmalardan biri (Neven, 2014) haline gelmesine neden 

olmaktadır.  
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Küreselleşme ve uluslararası pazarların sınırlarının genişlemesi de gelişmekte olan ülkelerin 

üreticilerine birçok imkân sunmaktadır (Trienekens, 2011). Bu durum da üreticilerin 

bulundukları sektör ya da işletmelerinin rekabet gücünün artması için üretim, ticaret ve dağıtım 

konularında daha fazla kontrol sahibi olmalarını zorunlu hale getirmektedir (Trienekens, 2011). 

Bununla birlikte tüketicilerin tercihlerinde taleplerinde meydana gelen değişmelerde 

üreticilerin üretim ve pazarlama kararlarında daha etkin olmalarını gerektirmektedir. Üreticiler 

potansiyel tüketicilerin ne istediklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üretecekleri ürünlerin 

niteliğine karar vermektedirler. Üreticiler tüketicilerin beklentisi doğrultusunda ürün kalitesi, 

katma değeri ve maliyet etkinliği gibi unsurları sağlayacak şekilde faaliyet alanlarını 

geliştirmeye çalışmaktadırlar (Dolan and Humprey, 2004). Ayrıca, iletişim teknolojilerindeki 

ilerlemeler ve ulaşım maliyetlerinin azalması, zincir aktörleri arasındaki koordinasyonu 

(Gibbon et al., 2008), süreçlerin ve gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojisinin 

standartlaştırılmasıyla kolaylaştırmaktadır (Erifo et al., 2016). 

Söz edilen pazar şartlarında tarım ve gıda pazarlarının da tüketiciler, üreticiler, ulusal 

ekonomiler ve uluslararası ticaret için her zaman önemli olduğu ifade edilmektedir (Vettas, 

2006).  Dolayısıyla tarım sektörünün de tüketici beklentilerini karşılanması ve uluslararası 

pazarda da rekabet gücünün artırılabilmesi için tarımsal değer zincirinin öneminin anlaşılması 

ve sektöre yönelik kararlarda dikkate alınması gerekmektedir. Tarımsal değer zinciri, tarımsal 

ürünlerin çiftçiden tüccarlara, tüccarlardan işleyenler, perakendeciler ve nihai tüketicilere 

ulaşıncaya kadar üretim, işleme ve pazarlamanın tüm aşamalarında en iyi değeri amaçlayan 

yönlendirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanabilmektedir. Değer zinciri kavramının amacı, 

maliyetleri en az düzeye indirirken değer sunumunu en yüksek düzeye yükseltebilmektir.  

Bu çalışmada da değer zincirinin değişen tüketici talepleri ve piyasa şartları açısından öneminin 

ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte tarımsal ürünler için değer zincirine 

yönelik yapılan araştırmalara da yer verilerek açıklamalar yapılmaktadır. 

 

DEĞER ZİNCİRİ 

Değer, müşterilerin ödemeye gönüllü oldukları tutarı, değer zincirindeki toplam değer ise, 

değer yaratan faaliyetler ve ürünün maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı ifade 

etmektedir.   Pazar şartlarının ve teknolojilerin değiştiği rekabetin yoğun olduğu günümüz 

dünyasında, işletmeler farklı taleplerle karşı karşıya gelmekte ve bu durum işletmelerin rekabet 

edebilirliğini zorlaştırmaktadır. Değer zinciri, değer yaratma sürecine dahil olan tedarik 
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zincirinin tüm üyelerinden ve ürünlerin son müşterilere teslim edilmesinden oluşur. Ticaret, 

tedarik kanalı içinde iyi ve yüksek kaliteli ilişkilere sahip olmalıdır, bu da nihai müşteri için 

katma değer yaratacaktır ve bu katma değer piyasadaki rekabet üstünlüğünün kaynağı olarak 

ifade edilmektedir (Plazibat et al., 2016). Değer zinciri yaklaşımı ise bu değişimlere ayak 

uydurmak için kullanılan işletme stratejilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Billings et 

al. 2004). Değer zinciri, bir işletmenin sunduğu hizmet veya ürünlere yönelik olarak belirli bir 

sırayla uyguladığı operasyonları değer zinciri olarak gören ve zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri 

sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan analiz yöntemidir.  

İşletmelerde ya da sektörlerde değer zincir analizinde temel düşünce müşteriye/pazara daha 

fazla değer sunarak rekabet gücünün artırılmasıdır. Değer zinciri bir ürünün veya hizmetin 

kavramsal tasarımından nihai tüketiciye teslimine kadar gerekli olan tüm operasyonları 

tanımlamaktadır. İşletmeler için yapılan bu analiz işletmenin yer aldığı sektör için de 

yapılabilmektedir. İlk olarak Porter tarafından ortaya atılan değer zinciri, farklılaşmanın mevcut 

ve potansiyel kaynakları ile maliyetlerinin davranışlarını anlamak için işletmeyi ürünlerle ilgili 

hammaddelerin sağlanmasından son tüketiciye sunulmasına kadar gerçekleştirmiş olduğu 

stratejik açıdan birbirleriyle ilişkilendirilmiş faaliyetlere ayırmaktadır (Porter, 1985; Shank ve 

Govindarajan, 1992: 180). Bu tanımlamada “zincir” kavramının özellikle tercih edilmesinin 

nedeni işletme/ sektöre yönelik faaliyetlerin birbirine bağlı olduğunu benzeşim yoluyla 

somutlaştırma açısından önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu benzeşim aynı zamanda, 

zincirdeki “zayıf” ve “güçlü” halkaların tanımlanmasına, yani işletmenin stratejik rekabetteki 

avantaj ya da zayıflıklarını belirlemeye hizmet etmektedir (Rainbird, 2004: 342). 

Değer zincirinin, Uluslararası pazarda rekabet üstünlüğünün (competitive advantage) 

gelişimini incelemeye yönelik kullanılan sistematik bir yöntem olduğu da ifade edilmektedir.  

Bu itibarla değer zinciri modeli, bir firmanın/ sektörün ana yetkinlik alanlarının tanımlanması 

ve rekabet üstünlüğü kazanmada etkili olan faaliyetlerin tespitinde yararlı bir analiz aracı olarak 

kullanılmaktadır (Erol, 2015). Ayrıca, değer zincirleri, yeni üretim biçimleri, teknolojiler, 

lojistik, emek süreçleri ve örgütsel ilişkiler ve ağların tanıtıldığı bir araç olarak da görülebildiği 

Trienekens (2011) tarafından ifade edilmektedir.  

Birçok gelişmekte olan ülkede küreselleşmenin ve genişleyen uluslararası pazarların yanı sıra 

hızla büyüyen orta ve yüksek gelirli sınıflar, gelişmekte olan ulusal ve uluslararası pazarlarda 

faaliyet gösteren ülke üreticilerine fırsatlar sunmaktadır (Erifo et al., 2016). Böylece üreticilerin 

ürünlerinin kalitesini ve katma değerini garanti etmek ve maliyet etkinliğini sağlayarak üretim, 

ticaret ve dağıtım üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmaları gerektiği anlamına geldiği 
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belirtilmektedir. Ayrıca, bu üreticilerin bu pazarlarda sıkı kalite ve güvenlik standartlarına ve 

düzenlemelerine uyması önem arz etmektedir (Dolan ve Humphrey 2004).  

 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE DEĞER ZİNCİRİ 

Tarımsal faaliyetler kendine özgü özellikleri itibariyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Ancak 

diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de tüketici tercihleri yönünde üretimin ve 

pazarlamanın yapılması, küresel pazarda rekabet edebilmesi kısacası gelişebilmesi için tarımsal 

değer zincirinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması gerektiği ifade edilebilmektedir (Başer 

ve Bozoğlu, 2018). Çünkü küresel tarım ve gıda pazarında da değişmeler yaşanmaktadır. Bu 

değişmeler Minten et al.(2013) çalışmalarında perakende sektöründe yaşanan gelişmeler ile 

tüketicilerin sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla besin değeri yüksek ürünlere yönelik 

tercihlerinin artması aynı zamanda özellikle uluslararası pazarda kalite, standart ve gıda 

güvenliği beklentilerinin oluşması şeklinde sıralanmıştır (Reardon et al. 2009; McCullough et 

al. 2008;  Reardon et al. 2003). Bu değişimler sadece modern değer zincirlerini değil, küçük 

işletme sahiplerinin çoğunun istihdam ettiği geleneksel zincirleri de etkilemektedir. Verimliliği 

artırmak ve ticareti teşvik etmek için sürmekte olan çabalarla (Jayne ve diğerleri 2010), küçük 

çiftçilerin girdi alımları, ekin üretimi, hasat sonrası işleme ve benzeri faaliyetlerde artan bir 

şekilde tarımsal değer zincirlerine (giriş ve çıkış pazarları aracılığıyla) entegre olmaları ve 

ürünlerin satışının sağlanması mümkün olabilecektir. Kissoly ve arkadaşları (2017) 

çalışmalarında tarımsal değer zinciri faaliyetlerine küçük işletme sahiplerinin katılımıyla 

tarımsal değer zincirlerine entegrasyon, gıda güvenliğini ve çiftçilerin refah düzeyini 

yükseltmek için potansiyel bir yol olarak görüldüğünü ifade etmektedirler. Dolayısıyla bu 

gelişmelerin ışığında üreticiler/ çiftçiler ile birlikte zincirde yer alan tüm aktörlerin de tarımsal 

değer zincirini benimsemelerini ve etkin bir şekilde yer almaları gerekmektedir. 

Tarımda değer zinciri araştırmalarında farklı ürün ya da ürün grupları ile ilgili yapılan 

araştırmalar bulunmaktadır (Aramyan et al. 2006; Parikh et al., 2007; Barret et al., 2010; 

Trienekens, 2011; Mabuza et al. 2013; Minten et al. 2013; Gökkür ve Çelik, 2016; Larsen, 

2016; Plazibat et al. 2016; Kissoly et al. 2017). İncelenen bu çalışmalarda tarımsal üretim ve 

pazarlama faaliyetlerinde belirli ürünler için ya da genel olarak tarımsal değer zinciri analizleri, 

tarımda değer zincirinin gerekliliği ve sağlayacağı yararlar üzerinde durulduğu görülmektedir. 

Tarımda değer zincirleri çiftçilerden tüketicilere uzanmakta ayrıca aralarında, işleme, 

paketleme, sertifikalandırma, nakliye, dağıtım, toptan satış ve son tüketiciye perakende ticaret 
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dahil olmak üzere sebze ürünlerine çeşitli yollarla değer katan aracılar da bulunmaktadır (Parikh 

et al., 2007). Çiftçilerin tarımsal projelere katılımı, teknoloji bilinci, benimseme, geçim 

kaynakları, çevre, beslenme, yoksulluk, tarım sektörünün performansı ve makro ekonomi 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çiftçilerin değer zincirinde aktif olarak yer 

almaları sektörü ve beraberinde makroekonomi üzerine de etki yapacağı ifade edilebilmektedir. 

Değer zincirinde değerin arttırılması işgücüne dayalı olarak maliyetin de düşmesi şeklinde değil 

ürün farklılaştırmasını ön plana çıkararak gerçekleşmektedir. Tarımsal ürünlerde ürün 

farklılaştırması üretim yöntemlerinin modernizasyonu ile verimi yüksek, iklim değişikliğine 

dayanıklı, raf ömrü uzun çeşitlerin geliştirilmesiyle, arazi toplulaştırması ile üretim alanlarının 

arttırılması ve modern sulama teknolojilerinin kullanılması sonucunda sulama, gübreleme, 

ilaçlama, enerji ve işçilik masraflarının azalmasıyla ve çiftçilere verilen desteklerin 

sürekliliğinin sağlanmasıyla gerçekleştirileceği ifade edilebilmektedir. Humphrey (2006) 

tarafından yapılan çalışmada, tarımsal büyümenin kırsalda yoksulluğun azaltılması ile mümkün 

olacağını ve bununda tarımsal ürünlerin ihracatının önemli bir fırsat olduğunu ifade etmiştir.  

İhracatın bu şeklide değerlendirilmesinde standartlar ve kalite konuları da  tarımsal değer zinciri 

kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle ihracatta   EurepGAP ve Güvenli Kaliteli Gıda 

(SQF) gibi ortak özel standartlar tarafından giderek daha da tarımsal değer zincirinin 

oluşumuna yönelik politikalar ve destekleri önemli hale gelmesine neden olmaktadır.  

Tarımsal değer zincirlerinin verimliliği, etkinliği ve derinliği ticari tarım ve tarımsal ticareti 

yönlendiren önemli unsurlardır. Değer zincirlerinde rekabet avantajı, girdilerden tüketicinin 

algılayıp değer yaratan ve geriye doğru ve bir değer akışına neden olan tedarik zincirlerinden 

türemiştir (ADB, 2012).  

Tarımsal değer zincirine yönelik yapılan araştırmalarda sözleşmeli üretimin değer zincirinin 

oluşturulmasında dikkate alınabileceğini belirtmektedir (Key and MacDonald, 2006; Da Silva 

2005). Sözleşmeli tarımın tarımsal değer zincirinin oluşturulmasında hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan bölgelerde önem kazandığı yine Da Silva, (2005) tarafından yapılan çalışmada 

belirtilmektedir.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Küreselleşmeyle yaşanan gelişmeler ve değişimler sektör paydaşlarının üretim ve pazarlama 

kararlarını da etkilemektedir. Literatürde, üretim ve pazarlama kararlarında tüketicilerin 
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istekleri, ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte artan rekabet şartlarında pazarda rekabet gücünü 

sağlanması için değer zinciri bir araç olarak ifade edilmektedir.  

Değer zincirinin artan önemi diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de 

görülebilmektedir. Tarım sektöründe değer zincirinin oluşturulmasında tüketicilerin sağlıklı 

besin tercihleri, kalite beklentileri etkili olabilmektedir. Bununla birlikte uluslararası pazarın da 

bu yöndeki beklentilerinin karşılanarak rekabet gücünün artması da tarımsal değer zincirine 

verilen önemde etkili olmaktadır.   

Çiftçilerin/üreticilerin modern bir değer zinciri yapısının bir parçası olması halinde, ürünlerin 

tüketiciye ulaştırılmasında yaşanan kopuklukların ortadan kalkabileceği ifade edilebilmektedir. 

Ürünün ulaştırılması dışında üreticilerin/çiftçilerin değer zinciri kapsamında fiyat hakkında 

piyasa bilgilerine erişiminin sağlanması ile üreticilerin piyasa fiyatlarındaki değişikliklere 

cevap vermeleri ve tüccarlar, ürünleri işleyenler gibi diğer aracılarla anlaşma şartlarını 

iyileştirme fırsatını da sunmaktadır. Ayrıca üreticilerin aracıları ve pazarı kontrol 

edebilmelerinin sağlanmasında değer zinciri etkili bir araç olarak belirtilmektedir.  

Çiftçilerin tarımsal değer zincirinde yer alabilmesinde işletme şartlarının uygun olması bunun 

içinde fiyat desteği, uygun girdiler, kaliteli tohumlar, gübre ve zirai ilaçlar, ihtiyaç duyulması 

halinde mekanizasyon için kredi gibi teşviklerin önemli olabileceği incelenen araştırmalarda 

ifade edilmektedir.  Bununla birlikte küçük üreticilerin girdilere, bilgiye ve teknolojiye 

erişiminde kolaylıklar sağlanarak değer zincirlerine dahil olmalarına yönelik eğitim 

desteklerinin, tarımsal ürünlere yönelik gıda güvenliği ve kalite sertifikaları hakkında 

bilgilendirmelerin de  yarar sağlayacağı belirtilmektedir.  

Zincirde çeşitli aracılar da yer almaktadır. Bu aracılar ürünlerin işlenmesi, depolanması, 

paketlenmesi, derecelendirilmesi ve nakliye yoluyla değer zincirinde yer almaktadırlar. 

Dolayısıyla üreticilerle birlikte oluşturulan bir değer zinciri modeli pazarda rekabet gücünün 

artırılmasını etkili hale getirebilmektedir. İncelenen çalışmalarda sözleşmeli tarım ile, çiftçilere 

kaliteli girdiler, teknik rehberlik ve yönetim becerileri kazandırılarak bunun sağlanabileceği 

belirtilmektedir. Ayrıca tarımsal değer zincirinde devlet ve özel kuruluşlar tarafından, 

laboratuvar testlerinin yaptırılabilmesi ve derecelendirme imkanlarının sağlanması ayrıca konu 

ile ilgili yayım hizmetlerinin yaygınlaşması, çiftçilere en son teknolojiler ve girdiler hakkında 

bilgi sağlayarak tarımsal değer zinciri içerisinde bulunmalarına katkı sağlanabileceği ifade 

edilmektedir.  
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KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ 

Esra KADANALI 1 

Şekip YAZGAN 2 

Özet 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomisi için tarım, özelliklede hayvancılık bölgenin şartları 

ve coğrafi yapısı dikkate alındığında temel faaliyet alanlarından biridir. Bölge sahip olduğu 

kaliteli ve geniş mera alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapılmasında ve 

temel gelir kaynağı olmasında etkili olmaktadır.  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde halkın büyük 

çoğunluğunun en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre, 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle büyük baş hayvan sayısı 16,1 milyondur.  Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısıyla 1,24 milyon’dur. Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesinin küçükbaş hayvan sayısı ise 4,2 milyon baş’tır. Büyükbaş hayvan sayısının %8’i, 

küçükbaş hayvan sayısının ise %10’u Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu 

çalışmada da Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın durumu 2017 yılı verileri ile 2007- 

2017 yılları arasında ki veriler dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Çalışma sonucunda yıllar 

itibariyle veriler tablolar halinde sunularak mevcut durum ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: 

Büyükbaş hayvan, Küçükbaş hayvan, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi. 

Abstract 

Livestock Potential of Northeast Anatolia Region 

For the economy of Northeastern Anatolia, agriculture, especially livestock, is one of the main 

areas of activity of the region. Livestock in the region is the main source of income due to the 

breadth of pasture areas. Livestock breeding is the most important source of livelihood in the 

Northeast Anatolia Region. According to TUIK data, the number of cattle in Turkey as of 2017 

was 16.1 million. The number of cattle in Northeastern Anatolia is 1.24 million. Northeastern 

Anatolia has 4,2 million sheep-goat. In Turkey, 8% of the cattle and 10% of the sheep- goat is 

located in the Northeast Anatolia Region. In this study, animal husbandry (cattle, sheep and 
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goat) potential in Northeast Anatolia Region will be evaluated by considering the data between 

2007- 2017 and 2017. As a result of the study, the data will be interpreted and presented as 

tables. 

Key Words: 

Cattle, sheep- goat, the Northeast Anatolia Region. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Türkiye ekonomisinde hayvancılık faaliyetleri ve dolayısıyla hayvansal üretim önemli bir yere 

sahiptir. Bu önem sektörün ekonomik, sosyal ve beslenme alanındaki özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (TRA) hem coğrafik hem de ekonomik 

özellikleri sebebiyle tarımın özellikle hayvansal üretimin ön planda olduğu bir bölgedir. Bölge 

geneli düşünüldüğünde coğrafi yapısı itibariyle geniş yayla ve meraların bulunması ve toprağın 

bitkisel üretime fazla elverişli olmaması nedeniyle hayvancılık büyük oranda yaygınlaşmıştır 

(TÜİK, 2013). Bu nedenle en önemli geçim kaynağı hayvancılık olup, hayvan ve hayvan 

ürünlerinin pazarlaması bölge ekonomisi için önem arz etmektedir. 

İBBS Düzey-2’ye göre ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 

ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesini oluşturan illerde hayvancılık önemli bir gelir kaynağı olarak ifade edilmektedir. 

Bölgenin coğrafi şartları yem bitkileri üretimi için de uygundur. Yem bitkileri üretiminin 

yaygın olması, TRA Bölgesinde hayvancılık faaliyetleri için önemli görülmektedir. Ayrıca 

hayvansal üretim, bölge ekonomisinin istihdamı açısından da önemli bir ekonomik fonksiyon 

yüklenmektedir (Atasever vd., 2013). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde diğer sektörlere nazaran 

ayrı bir yeri olan tarım, Bölgenin ekonomisinin gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir faaliyet 

alanı olarak görülmektedir. Bu nedenle Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye’nin önemli bir 

hayvancılık merkezi olarak ifade edilmektedir.  

Özellikle mera alanlarının genişliği hayvancılık faaliyetleri için avantaj olarak ifade 

edilebilmektedir. Çayır-mera alanları hayvanların hem yaşamları için hem de hayvansal verim 

verebilmeleri için gerekli olan kaba yem ihtiyacını karşılayan en ucuz üretim kaynakları olması 

sebebiyle Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin bu anlamda bir üstünlüğe sahip olduğu ifade 

edilebilmektedir. Bununla birlikte yem bitkileri sektörü de hayvancılık sektörüyle yakından 

ilgilidir.  
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Bölge için başlıca gelir kaynağını oluşturan hayvancılığın mevcut durumunun ve potansiyelinin 

ortaya koyulmasının önemli olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışmada, Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesinin mevcut hayvancılık potansiyelinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen 2017 yılı ve 2007- 2017 yılları arasındaki 

ikincil veriler dikkate alınarak hayvan sayıları, hayvansal üretim miktarlarının yer aldığı 

tablolarla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin hayvancılık potansiyelinin mevcut durumu ortaya 

koyulmaya çalışılmaktadır. Hayvancılık potansiyelinin ortaya koyulmasında, hayvan sayıları 

ile birlikte önemli olduğu düşünülerek çalışmada yem bitkileri üretim alanları ve hayvansal 

ürünler miktarına ilişkin verilere de yer verilmektedir.  

 

HAYVAN VARLIĞI  

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde (TRA) tarım alanları ve yem bitkileri üretim alanları ile ilgili 

olarak 2017 yılı verileri incelendiğinde, Türkiye’de toplam işlenen tarım alanlarının %6,40’ını 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oluşturduğu görülmektedir. Türkiye yem bitkileri üretim alanının 

ise %20,62’si TRA Bölgesinde bulunmaktadır. TRA Bölgesini oluşturan TRA I (Erzurum, 

Erzincan ve Bayburt) ile TRA 2 (Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) alt bölgelerinin TRA Bölgesi 

içindeki paylarının ise sırasıyla %32,00 ve %68 olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. 2017 yılı Yem Bitkileri Üretim Alanı 

 

Türkiye TRA 

Türkiye 

içinde 

payı (%) 

TRA I 

TRA 

içinde payı 

(%) 

TRA 2 
TRA içinde 

payı (%) 

Yem Bitkileri 

Üretim Alanı 

(ha) 

1993091 410919 20,62 131820 32,00 279100 68,00 

Kaynak: TÜİK, 2018 

(https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do?durum=) 

TÜİK 2017 verilerine göre Türkiye saman ve ot toplam yem bitkilerinin üretiminin %14,44’ü 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (TÜİK, 2017). 

TRA Bölgesini oluşturan illerin, hayvan varlığı Tablo 2’de sunulmaktadır. TRA büyük baş ve 

küçük baş hayvan sayısı toplamı 6 417 682 baş’tır. Tablo 2’de Ağrı (28,79) ve Erzurum 

(%22,52) illerinin en yüksek paylara sahip oldukları görülmektedir. Iğdır ili ise %17,47 ile 

üçüncü sırada yer almaktadır.  
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Tablo 3’de Türkiye ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile alt bölgelerinin (TRA I- TRA 2) 

büyükbaş hayvan sayıları verilmektedir. Ayrıca TRA hayvan sayısının Türkiye içinde oranı ile 

birlikte TRA I ve TRA 2 alt bölgelerinin TRA içindeki oranlarına da yer verilmektedir 

 

Tablo 2. 2017 yılı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (TRA) İllerine Ait Hayvan Varlığı (baş) 

 TRA I TRA 2 

 Erzurum Erzincan Bayburt Ağrı Kars Iğdır Ardahan 

Dana ve Buzağı 188544 31367 21117 85994 104129 34091 80966 

Tosun (1- 2 yaş) 76013 9387 10665 43509 38063 14400 23108 

Düve (1- 2 yaş) 101972 14372 12156 47793 74627 17716 34601 

İnek (2 yaş ve +) 328705 49775 27950 142149 215025 65542 141287 

Boğa ve  

Öküz (2 yaş ve +) 

34318 7874 6020 32496 35480 12467 9831 

Manda 1730 1429 1023 923 38 2235 22 

Koyun 614528 418691 38435 1411306 446532 930494 59218 

Keçi  99701 46308 6882 83278 35337 44367 1696 

Toplam 1 445 511 579 203 124 248 1 847 448 949 231 1 121 312 350 729 

TRA Toplam 6 417 682 

Kaynak: TÜİK, 2018b 

(https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/sorguSayfa.do?target=degisken) 

Tablo 3’e bakıldığında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye sığır (kültür- melez ve yerli) 

varlığının %13,83’ünü oluşturduğu görülmektedir.  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi içinde ise 

büyükbaş hayvan varlığının TRA 2 alt bölgesi %58,22’sini oluşturmaktadır. Buzağı ve dana 

varlığının ise %55,90’ını yine TRA 2 bölgesinde yer almaktadır. 

Tablo 3. 2017 Yılı TRA Bölgesi Büyükbaş Hayvan varlığı ve dağılımı (baş- %) 

 Türkiye TRA Türkiye % TRA I TRA (%) TRA 2 TRA (%) 

Sığır 11792566 1631496 13,83 681481 41,77 950015 58,22 

Manda 21616 1458 6,75 841 57,68 617 42,32 
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Buzağı- Dana 4253757 546208 12,84 241028 44,12 305180 55,90 

Manda (1 yaşın altında) 37086 1747 4,71 1067 61,07 680 38,92 

Kaynak:TÜİK, 2018a (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr) 

Tablo 4. 2017 Yılı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Küçükbaş Hayvan Varlığı ve Dağılımı (baş- 

%) 

 Türkiye TRA Türkiye 

% 

TRA I TRA 

içinde (%) 

TRA 2 TRA 

içinde (%) 

Koyun 

(merinos) 

2420228 7512 0,31 7510 99,97 2 0,03 

Koyun 

(yerli vd.) 

31257408 3911692 12,51 1064144 27,20 2847548 72,80 

Keçi 

(Tiftik) 

215645 5 0,002 - - 5 0,002 

Keçi (Kıl) 10419027 317564 3,05 152891 48,14 164673 51,86 

Kaynak: TÜİK, 2018a (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr) 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde toplam koyun varlığı 3 919 204 baş’tır. Bunun %99,8’ini 

merinos dışında kalan yerli ve diğerleri oluşturmaktadır. Keçi sayısı 317 569  baş’tır. Sağılan 

koyun (merinos ve yerli) sayısı ise 2 099 067 baştır. Türkiye’de sağılan koyun sayısının 

yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Erzincan ve 

Bayburt illerinden oluşan alt bölge (TRA 1) sahip olduğu koyun varlığı bakımından 

%27,20’sini oluşturmaktadır. Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin yer aldığı alt bölge (TRA 

2) ise %72,80’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 4’de Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin küçükbaş hayvan sayıları Türkiye sayıları ve alt 

bölgelerin sayıları ve oranlarıyla birlikte verilmektedir. Tablo 4’e göre TRA Türkiye yerli ve 

diğerlerinden oluşan toplam koyun varlığının %12,51’ine sahiptir. Kıl keçisi varlığı 

bakımından ise Türkiye’nin %3,05’ini oluşturmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 

görüldüğü gibi küçükbaş hayvan sayısı bakımından önemli bir orana sahiptir. 

Tablo 5. Yıllar itibariyle Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Hayvan Varlığı (baş) 

 Dana ve 

Buzağı 

Tosun 

(1- 2 

yaş) 

Düve 

(1- 2 

yaş) 

İnek (2 

yaş ve 

üzeri) 

Boğa ve 

 Öküz  

Manda Koyun 

 

Keçi 
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   (2 yaş ve 

üzeri) 

2007 444421 207814 235307 649672 127732 13013 3203987 274243 

2008 419654 209258 233860 607732 122906 12827 2876383 235395 

2009 376648 189152 234769 687143 118541 12784 2266412 204339 

2010 410713 184825 239663 703745 112531 3983 2483832 207668 

2011 463421 193351 251408 775394 118911 4344 2589892 257077 

2012 473796 223409 280693 939017 129634 4617 2935756 285430 

2013 500509 233512 272857 928710 132541 4839 3134941 301644 

2014 485080 221592 269719 967026 146044 5562 3414133 303864 

2015 482263 198326 241118 936944 138824 7187 3822230 357637 

2016 507928 191637 281962 890392 137008 7183 3713049 336523 

2017 546208 215145 303237 970433 138486 7400 3919204 317569 

Kaynak: TÜİK, 2018b (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr) 

 

Tablo 5’de 2007- 2017 yılları arasında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan sayılarına yer verilmektedir. Bu tabloya göre 2007 ve 2017 arasındaki değişim oranları 

hesaplandığında; dana ve buzağı, tosun, düve, inek, boğa- öküz ve manda sırasıyla %22.9, 

%3.5, %28.9, %49.3, %8.4 ve -%43.1 olduğu görülmektedir. Koyun ve keçi sayılarının 2007 

ve 2017 yılı değişim oranları ise %22.3 ve %15.8’dir.  

HAYVANSAL ÜRETİM  

2017 yılında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde sığır sütü üretim miktarı 2 422 604 tondur. 

Koyun sütü üretim miktarı ise 159525,1 tondur. Keçi sütü üretim miktarı ise 15088,201 tondur. 

2017 yılı itibariyle hayvansal ürünlerin üretim durumunun Türkiye içinde ortalama 

dağılımlarına bakıldığında; sığır sütünün sınıflandırılmadan toplam sayısının %13’ünü; manda 

sütünün %4’ünü, koyun sütünün %12’sini; keçi sütünün ise %3’ünü Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi oluşturmaktadır. Sığır sütü içerisinde kültür melezi süt üretiminin %26.79’unu 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi karşılamaktadır. Süt üretim miktarları alt bölgeler itibariyle 

değerlendirildiğinde ise kültür sığır sütünün TRA içinde en yüksek paya sahip olan alt bölgesi 

TRA I (%52.31)’dir. TRA 2 ise kültür melezi sığırı (%56.60) ve yerli sığır sütü (%81.95) 
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oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde merinos dışında 

koyun sütü üretiminde TRA 2’nin %71.94 paya sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. 2017 Yılı TRA Süt Üretim Miktarlar ve Dağılımı  

 Türkiye TRA Türkiye % TRA I TRA içinde 

(%) 

TRA 2 TRA İçinde 

(%) 

Sığır sütü (kültür) 11355932,6 533435,9 4,70 279057,2 52,31 254378,7 47,69 

Sığır sütü (kültür 

melezi) 

66205s39,6 1773498,7 26,79 769755,9 43,40 1003742,8 56,60 

Sığır sütü (Yerli) 785846,0 115669,6 14,72 20881,2 18,05 94788,4 81,95 

Manda sütü 

(Yerli) 

69400,5 2790,7 4,02 1542,4 55,27 1248,2 44,73 

Koyun sütü 

(Merinos) 

56737,5 176,4 0,31 176,4 100,00 - - 

Koyun sütü yerli  

vd. 

1288041,0 159348,6 12,37 44709,0 28,06 114639,6 71,94 

Keçi sütü vd. 520197,0 15088,2 2,90 8238,4 54,60 6849,7 45,40 

Kaynak: TÜİK, 2018b (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr) 

Tablo 7’de de 2007- 2017 yılları arasında hayvansal ürünler üretim miktarları verilmektedir. 

Hayvansal ürünler inek sütü, manda sütü, koyun sütü, keçi sütü, bal ve yapağı şeklinde 

sıralanarak gösterilmektedir. Tabloda bulunan veriler dikkate alınarak 2007 ve 2017 yıllarında 

ki değişim oranları sırasıyla; %104.9, % -31.9,  %69.4, %36.2, %-9.4 ve %21.3 olarak 

hesaplanmaktadır. Manda sütü (% - 31.9) ve bal (% -9.4) üretimleri dışında diğer hayvansal 

ürünlerin üretiminde 2007 ve 2017 yıllarında artan yönde bir değişimin olduğu ifade 

edilebilmektedir. 2017 yılı itibariyle yapağı üretimi Türkiye’de 55911,05 ton’dur. Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi Türkiye yapağı üretiminin %12.65’ini oluşturmaktadır.  Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesinin, TRA I  2089,132 ton üretim ile %29,53’ünü ve TRA 2 4984,534 ton ile %70,47’sini 

karşılamaktadır. 

Tablo 7. Hayvansal ürünler üretim miktarı (ton) 

 İnek sütü Manda sütü Koyun sütü 

 

Keçi sütü  

 

Bal 

 

Yapağı 

(Merinos 

dışında) 

2007 1181905 4096 94179 11073 5105 5831,12 

2008 1140784 3982 80851 9460 5252 5213,30 
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2009 1337124 4106 71265 8433 4414 4110,35 

2010 1411703 1421 93916 8405 5987 4552,52 

2011 1582633 1614 91838 10837 5393 4733,57 

2012 2026094 1732 115959 12477 3900 5332,83 

2013 2077584 1802 124648 13590 4193 5706,39 

2014 2312143 2057 119088 12570 4507 6182,03 

2015 2251832 2947 148364 16420 5283 6903,88 

2016 2149025 2834 145147 15654 5294 6674,53 

2017 2422604 2791 159525 15088 4623 7073,66 

Kaynak: TÜİK, 2018a (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

Tablo 8’de Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve alt bölgelerine ait 2017 yılı arıcılık verileri 

yer almaktadır. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi eski arı kovan sayısının %2.51’ini yeni kovan 

sayısının ise %5.71’ini oluşturmaktadır. Türkiye’de ki arıcılık işletme sayılarının ise %7.01’i 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgedeki işletmelerin %65.22’si de TRA I’de 

yer almaktadır. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde ise yeni arı kovan sayısının %58.90’ını 

TRA I, %41,10’unu TRA 2 karşılamaktadır. Tablo 8’de Türkiye bal üretiminin %4.04’ü 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmektedir. TRA I %60.90 ile Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesinde en yüksek paya sahiptir.   

 

Tablo 8. Arıcılık Faaliyetlerine İlişkin Veriler 

 Türkiye TRA Türkiye % TRA I TRA 

içinde % 

TRA 2 TRA 

içinde % 

Arı kovan 

sayısı 

(eski) 

194406 4881 2,51 4881 100,00 - - 

Arı kovan 

sayısı 

(yeni) 

7796666 444860 5,71 262001 58,90 182859 41,10 

Bal üretim 

(ton) 

114471,45 4623,377 4,04 2815,318 60,90 1808,059 39,10 
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İşletme 

sayısı 

83210 5837 7,01 3807 65,22 2030 34,78 

Kaynak: TÜİK, 2018a (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr 

 

SONUÇ 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasında en önemli sektörün tarım olduğu ifade 

edilebilmektedir. Sahip olduğu özellikler itibariyle bölgenin bitkisel üretimden ziyade 

hayvancılık faaliyetlerinin öne plana çıktığı görülmektedir. Bu özellikleri sıralamak gerekirse 

öncelikle coğrafik özellikleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları, mera alanları ve yem 

bitkileri üretim alanları dikkate alındığında hayvancılık faaliyetleri için önemli bir potansiyeli 

olduğu görülmektedir. Bölgede hayvan varlığına rağmen özellikle TRA 2 bölgesinde 

verimliliğin düşük olması hayvancılığın rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmediği şeklinde 

yorumlanabilmektedir. SERKA (2017)’nın hazırladığı Karma Yem Sektörü ve Yatırım 

Fizibilitesi isimli yayınında TRA 2 Bölgesindeki mevcut sığırların et ve süt verimi bakımından 

düşük yerli ırkları ve bunların melezlerinin sayısının yüksekliği verimliliğin düşük olmasında 

etkili olduğu belirtilmektedir. Yine aynı raporda koyunculuk faaliyetlerinin de göç nedeniyle 

bırakılması ve tek yem kaynağını oluşturan meraların verimli kullanılamaması sonucunda 

koyunculuk faaliyetlerinde ciddi oranlarda azalmanın olduğuna yer verilmektedir. Aynı 

düşüşün ve keçi yetiştiriciliğinde de yaşandığı ifade edilmektedir. 

Sonuç olarak Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde, hayvancılık gelirinin artırılmasında mevcut 

potansiyelin rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması için, 

modern işletmecilik anlayışı, yeni üretim teknikleri hayvan besleme ve yetiştiriciliği gibi 

konularda eğitim çalışmalarının önemli olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bölgede 

üreticilerin motivasyonunu sağlayacak örnek modern işletmelerin projelerle kurulmasının etkili 

olabileceği ifade edilebilmektedir. Ayrıca hayvancılıkla birlikte gelişebilecek olan tarıma 

dayalı sanayi işletmelerinin artması ve bunların modern işletmecilik anlayışında faaliyette 

bulunabilmeleri konusunda çiftçi bilincinin artmasının önemli olabileceği düşünülmektedir. 
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Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde Geliştirilen Yeni 

Turunçgil Çeşitlerinin Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi 

Dr. Güçer KAFA 1 

 

Özet 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yapılan turunçgil ıslah çalışmaları 

kapsamında yedi adet limon ve iki adet mandarin çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. ‘Erdemli 

33’, ‘Lamas’, ‘Yediveren’ ve ‘Enter’ limon çeşitleri ile ‘Sarıca’ ve ‘Toros Kırmızısı’ mandarin 

çeşitleri seleksiyon ıslahı metodu kullanılarak geliştirilmiştir. ‘Alata’, ‘Gülşen’ ve ‘Uzun’ 

çekirdeksiz limon çeşitleri ise mutasyon ıslahı metodu kullanılarak geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada tescil edilen yeni turunçgil çeşitlerinin meyve özellikleri belirlenerek 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: 

Turunçgiller, Limon, Mandarin, Yeni çeşit, Seleksiyon ıslahı, Mutasyon ıslahı 

 

Abstract 

Evaluation of New Citrus Cultivars Developed in Alata Horticultural Research Institute 

in Terms of Fruit Characteristics 

Within the scope of the citrus breeding activities conducted at the Alata Horticultutral 

Research Institute, seven lemons and two mandarin varieties were developed and registered. 

‘Erdemli 33’, ‘Lamas’, ‘Yediveren’ and ‘Enter’ lemon varieties and ‘Sarıca’ and ‘Toros 

Kırmızısı’ mandarin varieties were developed using selection breeding method. ‘Alata’, 

‘Gülşen’ and ‘Uzun’ seedless lemon varieties were developed by using mutation breeding 

method. Fruit characteristics of new citrus varieties registered in this study were determined 

and evaluated. 

Key Words: 

Citrus, Lemon, Mandarin, New varieties, Selection breeding, Mutation breeding 

 

GİRİŞ  

Turunçgillerin anavatanı Uzakdoğu olup, temelde Güneydoğu Asya’dır. Turunçgillerin 

birinci derece anavatanı, Çin kıyıları, Güneydoğu Çin (Tayland, Vietnam, Kamboçya, Malezya) 
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Tel: (0324) 518 00 52/ 130, Faks: (0324) 518 00 80,  

E-posta: gucerkafa@gmail.com   



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

55 

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 subtropik kuşak içinde kalan bölgelerde yapılır. 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 (Kafa, 

2018).  

Dünya toplam turunçgil üretimi uluslararası kayıtların FAO tarafından tutulmaya 

başlandığı 1961 yılından bu yana ciddi bir ivme kazanarak büyük bir yükseliş göstermiştir. 

1961-2016 yıllarını kapsayan süreçte dünya toplam turunçgil üretiminde 5,8 kat büyüme 

gerçekleşmiştir (Grafik 1). 2016 yılı itibarıyla dünya toplam turunçgil üretimi 146.429.018 

tondur (FAO, 2018). 

 

Grafik 1: Dünya toplam turunçgil üretiminin seyri (FAO, 2018) 

 

Dünya toplam turunçgil üretiminde olduğu gibi 1961-2016 yıllarını kapsayan süreçte 

dünya toplam turunçgil üretim alanlarında da 4,1 kat büyüme gerçekleşmiştir (Grafik 2). 2016 

yılı itibarıyla dünya toplam turunçgil üretim alanları 9.453.478 hektardır (FAO, 2018). 
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Grafik 2: Dünya toplam turunçgil üretim alanlarının seyri (FAO, 2018) 

 

 

Dünya toplam turunçgil üretiminin %26,22’si ilk sırada olan Çin tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Çin, turunçgillerin anavatan bölgesi olması hasebiyle söz konusu üretim 

değerine sahip olmaktadır. Toplam turunçgil üretiminde ilk sırayı alan Çin’i, %13,38 ile 

Brezilya, %8,22 ile Hindistan, %5,54 ile Meksika, %5,13 ile ABD, %4,80 ile İspanya, %3,28 

ile Mısır, %2,93 ile Türkiye, %2,77 ile Nijerya, %2,56 ile İran, %2,24 ile Arjantin, %1,75 ile 

İtalya, %1,55 ile Pakistan, %1,53 ile Güney Afrika ve %1,46 ile Endonezya takip etmektedir 

(FAO, 2018).   

 

FAO (2018) verilerine göre, 2016 yılı itibariyle dünyada toplam 73,2 milyon ton 

portakal, 32,8 milyon ton mandarin, 17,3 milyon ton limon-laym, 9,1 milyon ton altıntop ve 14 

milyon ton diğer turunçgil türlerinin üretimi olmak üzere toplam 146,4 milyon ton dolayında 

turunçgil üretimi gerçekleşmiştir. 

 

Uluslararası kayıtların FAO tarafından tutulmaya başlandığı 1961 yılından 2013 yılına 

kadar geçen süreçte bütün turunçgil türlerinde ihracata konu olan meyve miktarının düzenli bir 

yükseliş sergilediği görülmektedir (Grafik 3). 

 

Grafik 3: Tür bazında dünyada ihracata konu olan turunçgil meyvelerinin 1961-2013 

yılları arasındaki seyri (FAO, 2018) 
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Son 50 yıllık periyotta ihracata konu olan portakal miktarında 2,7 kat, mandarin 

miktarında 21,7 kat, limon ve laym miktarında 5,6 kata ve altıntop miktarında 5,1 kat artış 

meydana gelmiştir. Kolay soyulabilir grup olarak da nitelenmekte olan mandarinler hem 

üretimde hem de ihracat da en fazla yükselişi gerçekleştiren tür olarak dikkat çekmektedir. 

Tüketiminin kolaylığı ve ürün yelpazesinin genişliği sebebiyle en yüksek tüketici talebinin 

sahibi olan mandarinde mevcut yükseliş eğiliminin süreceği öngörülmektedir. 

 

Üretim ve pazarlama istatistiklerine bakıldığında, dünya ölçeğinde Akdeniz Havzası 

ülkelerinin toplam dünya turunçgil üretimi ve pazarlamasında önemli bir yere sahip olduğunu 

görmek mümkündür. Akdeniz Havzası ülkeleri toplam dünya turunçgil üretiminin yaklaşık 

olarak %18’ini gerçekleştirmekte olup, Türkiye’nin Akdeniz Havzası ülkeleri içerisindeki payı 

yaklaşık olarak %16 seviyesinde bulunmakta ve her geçen yıl artmaktadır (Grafik 4). 

 

Grafik 4: Akdeniz Havzası ülkelerinin üretimi ve Türkiye’nin payına dair seyir (FAO, 

2018) 
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2016 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 1.354.660 dekar alanda 4.293.007 ton 

turunçgil üretimi yapılmaktadır. Türkiye toplam turunçgil alanlarının %38,90’ı portakal, 

%22,17’si limon, %4,54’ü Altıntop, %34,38’i mandarin ve %0,01’i turunçtan oluşmaktadır 

(Grafik 5). 

 

Grafik 5: 2016 yılı itibarıyla tür bazında Türkiye toplam turunçgil üretim alanlarının 

dağılımı (TÜİK, 2018)  

 

Türkiye toplam turunçgil üretiminin ise %43,09’u portakal, %19,81’i limon, %5,90’ı 

Altıntop, %31,14’ü mandarin ve %0,05’i turunçtan oluşmaktadır (Grafik 6). 
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Grafik 6: 2016 yılı itibarıyla tür bazında Türkiye toplam turunçgil üretiminin dağılımı 

(TÜİK, 2018) 

 

 

Türkiye turunçgilciliği son 50 yılda üretimde yaşadığı gelişmeyi uluslararası ticarete de 

yansıtmayı başarmıştır. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren artan ihracat rakamları 

sektörel anlamda gerçekten önemli bir atılım olarak dikkat çekmektedir. FAO (2018) verilerine 

göre; 1961-2013 yılları arasında Türkiye’nin ihraç ettiği portakal miktarı 38,7 kat, mandarin 

miktarı 28,8 kat, limon miktarı 46,21 kat ve altıntop miktarı 143,5 kat yükseliş göstermiştir 

(Grafik 7). 

Grafik 7: 1961-2013 yılları arasında türler bazında Türkiye turunçgil meyveleri 

ihracatının seyri (FAO, 2018) 

 

1960’lardan itibaren Türkiye turunçgil alanları ve üretiminde ciddi bir yükseliş 

gerçekleşmiştir. Dünyada turunçgil sektöründe meydana gelen sıçramalara eşlik eden bu 

gelişme, turunçgil çalışmaları ve ıslah programları ile belirleyici rol oynayan ülkelerle bilimsel 

çerçevede de bir yarış içinde olunmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu hakikatten hareketle Tarım 
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ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü öncülüğünde kamu 

ar-ge ve üniversite işbirliği tesis edilerek, ülkemizin mevcut turunçgil varlığının 

değerlendirilmesi ve turunçgil üretiminin verim ve kalitesinin arttırılmasına 

yönelik‘Turunçgiller Araştırma ve Eğitim Projesi’ kapsamında yürütülen ‘Turunçgillerde Aşı 

Gözü Seleksiyon-Sertifikasyon ve Çeşit Geliştirme’ projesi hayata geçirilmiştir. Projenin ana 

amacı kendi ekolojik şartlarımızda verim ve kalite anlamında en yüksek performansa sahip 

ismine doğru çeşitlerin ortaya çıkarılması ve üreticilerin kullanımına sunulmasıdır. 1979-1983 

yılları arasında, Doğu Akdeniz Bölgesinde Dörtyol’dan Silifke’ye İnterdonato, Kıbrıs, 

Kütdiken, Yediveren, Lamas limonları, Klemantin ve Satsuma mandarinleri, Washington Navel 

ve Yafa portakalları, Batı Akdeniz Bölgesinde Gazipaşa’dan Dalaman’a İnterdonato, Kıbrıs, 

Kütdiken, Yediveren, Lamas limonları, Klemantin ve Satsuma mandarinleri, Washington Navel 

ve Yafa portakalları ve İzmir ili ve çevresinde Satsuma mandarini seleksiyonu gerçekleştirilmiş 

ve eldeki verim ve pomolojik özellikler de dikkate alınarak kesin seçimler yapılmıştır. 

Seleksiyonun II. aşamasında kesin seçimi yapılan tiplerle Türkiye turunçgil bölgelerini 

yansıtacak şekilde Adana, Mersin-Erdemli, Antalya ve İzmir’de parseller kurulup lokasyonlar 

oluşturularak nihai değerlendirmeler yapılmış ve tescile alınacak çeşit adayları belirlenmiştir 

(Kafa ve ark., 2017). 

Dünya turunçgil pazarında değişen tüketici eğilimleri, çekirdeksiz turunçgil tür ve 

çeşitlerinin geliştirilmesi ve yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda özellikle 

mandarin ve portakallarda pek çok çekirdeksiz çeşit, geniş üretim alanlarına ulaşmış ve 

uluslararası piyasalarda ticareti belirleyici hale gelmiştir.  Dünya ölçeğinde portakal ve 

mandarinlerde çekirdeksiz çeşitler geliştirilerek yoğun olarak yetiştirilmesine rağmen,  

limonlarda çekirdeksiz çeşit anlamında piyasaları ve tüketicileri tatmin edecek herhangi bir 

çeşit ortaya konulamamıştır. Turunçgillerde çeşit geliştirme çalışmalarında mutasyon ıslahı 

yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. Mutasyon ıslahı yöntemi pek çok özelliği kabul görmüş bir 

çeşidin istenmeyen bazı özelliklerinin ortadan kaldırılması suretiyle kısa sürede sonuca 

ulaşılması bakımından önemli bir metottur. Bu avantajından ötürü mutasyon ıslahından 

bahsederken “makyaj ıslahı” tabirini kullanmak yerinde bir ifade olarak kabul edilebilir. 

Bilhassa mevcut çeşitlere çekirdeksizlik özelliğinin kazandırılmasında en etkili yöntem olarak 

dikkati çekmektedir (Kafa ve Uysal, 2017).  

Bilgiye dayalı üretim modellerinin, dünyada yaşanan ekonomik mücadelenin 

belirleyicisi olduğu günümüzde gıda üretiminin ar-ge ve dolayısıyla ıslah stratejilerinden 

bağımsız bir zeminde düşünülemeyeceği aşikârdır. Ticari sahada yaşanan kıyasıya rekabet, 

bilgi çağı kavramı çerçevesinde şekillenen nitelikli tüketici talepleri ve her manada verim ve 
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kalitenin arttırılması ihtiyacı ya da mecburiyeti, bütün tarımsal unsurlar için belirleyici olduğu 

gibi turunçgillerde de geçerli hususlardır. Dünya turunçgil üretimi ve uluslararası ticareti son 

50 yılda ciddi bir ivme kazanmış olup hızla büyümeye devam etmektedir. Söz konusu büyüme 

ve rekabeti besleyen temel ögelerden biri, belki de başlıcası yüz yılı aşan çeşit geliştirme 

çalışmaları ve bu çalışmaların çıktılarıdır. Turunçgil ıslah çalışmaları başlangıçta temel 

gereksinimlerin karşılanması ideali çerçevesinde seyrederken, gelişen ar-ge birikiminin de 

tesiriyle artık bütünüyle sektörel manada gidişatı tayin eden stratejik bir anlam kazanmaya 

başlamıştır (Kafa, 2017). 

 

ALATA BKAE TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YENİ TURUNÇGİL ÇEŞİTLERİ 

 

Erdemli 33 

Kütdiken çeşidinden seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (Resim 1). Uzun yıllar süren 

çalışmalar neticesinde meyvecilik bakımından önem arz eden özellikler çerçevesinde en üstün 

klon olarak tespit edilmiştir. Standart Kütdiken çeşidine kıyasla %25-30 düzeyinde daha 

verimli bir çeşittir. Verim yıldan yıla dalgalanma göstermeyip düzenli verim verme özelliği ile 

dikkat çekmektedir. Erdemli 33 çeşidinde meyve ağırlığı 123,64 g, meyve eni 60,00 mm, meyve 

boyu 75,40 mm, dilim sayısı 9,42 adet/meyve, kabuk kalınlığı 5,27 mm, çekirdek sayısı 3,28 

adet/meyve, usare miktarı %47,98, asitlik %5,31’dir. Erdemli 33 limon çeşidi kasım ile şubat 

ayları arasında hasat edilebilmektedir. 

  

Resim 1: Erdemli 33 çeşidine ait meyve ve ağaç görünümü 

 

Enter 

İnterdonato çeşidinden seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (Resim 2). Uzun yıllar süren 

çalışmalar neticesinde meyvecilik bakımından önem arz eden özellikler çerçevesinde en üstün 

klon olarak tespit edilmiştir. Standart İnterdonato çeşidine kıyasla %20 düzeyinde daha verimli 

bir çeşittir. Verim yıldan yıla dalgalanma göstermeyip düzenli verim verme özelliği ile dikkat 
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çekmektedir. Enter limon çeşidinde meyve ağırlığı 151,52 g, meyve eni 62,31 mm, meyve boyu 

87,80 mm, dilim sayısı 8,81 adet/meyve, kabuk kalınlığı 4,11 mm, çekirdek sayısı 9,01 

adet/meyve, usare miktarı %36,36, asitlik %6,47’dir. Enter limon çeşidi eylül sonu ve ekim 

ayında arasında hasat edilebilmektedir. 

 

Resim 2: Enter çeşidine ait meyve ve ağaç görünümü 

 

 

 

Lamas 

 Lamas çeşidinden seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (Resim 3). Uzun yıllar süren 

çalışmalar neticesinde meyvecilik bakımından önem arz eden özellikler çerçevesinde en üstün 

klon olarak tespit edilmiştir. Standart Lamas çeşidine kıyasla %30 düzeyinde daha verimli bir 

çeşittir. En önemli sorunu ekoloji seçici olmasıdır. Bu sebeple limon için ideal olan yörelerde 

tavsiye edilmektedir. Lamas limon çeşidinde meyve ağırlığı 130,65 g, meyve eni 60,42 mm, 

meyve boyu 74,75 mm, dilim sayısı 10,31 adet/meyve, kabuk kalınlığı 5,82 mm, çekirdek sayısı 

7,71 adet/meyve, usare miktarı %39,01, asitlik %6,50’dir. Lamas limon çeşidi kasım ile şubat 

ayları arasında hasat edilebilmektedir. 

 

Resim 3: Lamas çeşidine ait meyve ve ağaç görünümü 
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Yediveren 

Yediveren çeşidinden seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (Resim 4). Uzun yıllar süren 

çalışmalar neticesinde meyvecilik bakımından önem arz eden özellikler çerçevesinde en üstün 

klon olarak tespit edilmiştir. Standart Yediveren çeşidine kıyasla %20 düzeyinde daha verimli 

bir çeşittir. Bakım ve iklim koşullarına göre yılda üç farklı dönemde hasat edilebilen bir çeşit 

olması ile dikkat çekmektedir. Yediveren limon çeşidinde meyve ağırlığı 124,64 g, meyve eni 

59,60 mm, meyve boyu 72,96 mm, dilim sayısı 10,48 adet/meyve, kabuk kalınlığı 6,62 mm, 

çekirdek sayısı 5,56 adet/meyve, usare miktarı %42,35, asitlik %5,80’dir. Yediveren limon 

çeşidinde ana ürün kasım ile şubat ayları arasında hasat edilebilmektedir. Bunun yanında mayıs-

haziran ve Ağustos-Eylül dönemlerinde de ana ürün haricinde kalan ürünün hasadı 

mümkündür. 

 

Resim 4: Yediveren çeşidine ait meyve ve ağaç görünümü 

 

 

Sarıca 

Owari Satsuma çeşidinden seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (Resim 5). Uzun yıllar 

süren çalışmalar neticesinde meyvecilik bakımından önem arz eden özellikler çerçevesinde en 

üstün klon olarak tespit edilmiştir. Standart Satsuma çeşidine kıyasla %30 düzeyinde daha 
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verimli bir çeşittir. Verim yıldan yıla dalgalanma göstermeyip düzenli verim verme özelliği ile 

dikkat çekmektedir. Sarıca mandarin çeşidinde meyve ağırlığı 112,90 g, meyve eni 66,41 mm, 

meyve boyu 52,76 mm, dilim sayısı 11,71 adet/meyve, kabuk kalınlığı 3,63 mm, çekirdek sayısı 

0,35 adet/meyve, usare miktarı %46,60, SÇKM  %10,30, asitlik %1,27, SÇKM/Asit oranı 

8,11’dir. Sarıca mandarin çeşidi eylül sonu ve ekim ayında hasat edilebilmektedir. 

 

Resim 5: Sarıca çeşidine ait meyve ve ağaç görünümü 

 

 

Toros Kırmızısı 

 Klemantin çeşidinden seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (Resim 6). Uzun yıllar süren 

çalışmalar neticesinde meyvecilik bakımından önem arz eden özellikler çerçevesinde en üstün 

klon olarak tespit edilmiştir. Standart Klemantin çeşidine kıyasla %30 düzeyinde daha verimli 

bir çeşittir. Verim yıldan yıla dalgalanma göstermeyip düzenli verim verme özelliği ile dikkat 

çekmektedir. Toros Kırmızısı çeşidinde meyve ağırlığı 77,03 g, meyve eni 56,68 mm, meyve 

boyu 46,18 mm, dilim sayısı 9,72 adet/meyve, kabuk kalınlığı 3,33 mm, çekirdek sayısı 4,12 

adet/meyve, usare miktarı %40,11, SÇKM (Suda çözünebilir kuru madde miktarı) %13,61, 

asitlik %0,99, SÇKM/Asit oranı 13,72’dir. Toros Kırmızısı mandarin çeşidi kasım ayında hasat 

edilebilmektedir. 

 

Resim 6: Toros Kırmızısı çeşidine ait meyve ve ağaç görünümü 
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Çekirdeksiz Limon Çeşitleri 

 Uluslarası ve ulusal piyasalardaki mevcut boşluğun doldurulabilmesi amacıyla, 

piyasaların çekirdeksiz çeşit beklentisine cevap olabilecek ve aynı zamanda ihracat kabiliyeti 

çok yüksek olan Kütdiken limon çeşidi ıslah çalışmalarına 2002 yılında Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü’nde başlanılmıştır. Proje sonucunda ‘Alata’ (Resim 7), ‘Gülşen’ ve ‘Uzun’ 

adlı 3 adet çekirdeksiz limon çeşidi geliştirilerek tescil ettirilmiştir. Her üç limon çeşidi de 

verim ve meyve özellikleri bakımından genel olarak Kütdiken çeşidiyle benzer özelliklere sahip 

olup, sadece çekirdeksizlik özelliği bakımından farklılık arz etmektedir (Tablo 1). Çekirdeksiz 

limon çeşitleri aynı zamanda ülkemizde mutasyon ıslahı ile geliştirilen ilk turunçgil çeşitleri 

olması bakımından da önem arz etmektedir. 

 

Tablo 1: Gülşen, Alata ve Uzun çekirdeksiz limon çeşitlerine ait meyve özellikleri 
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GÜLŞEN 146,65 61,64 84,67 0,73 9,77 6,22 0,00 34,96 7,47 8,37 0,89 

ALATA 149,19 60,73 85,34 0,71 9,39 6,19 0,00 31,50 7,47 8,50 0,88 

UZUN 136,05 59,35 80,42 0,74 9,54 7,05 0,00 27,93 7,71 8,33 0,93 

 

Resim 7: Alata Çekirdeksiz limon çeşidi 
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Limonlarda Görülen Rumple (Çöküntü) Zararının 

Yöneylere Göre Dağılımı 
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Özet 

Ülkemizde 1960 yılından beri varlığı tespit edilen ve bugüne kadar değişen oranlarda 

ekonomik kayıplara sebep olan “çöküntü, benek, çopur” gibi isimlerle anılan Rumple, 

meyvelerin pazar değerini düşüren, sadece meyve kabuğunda meydana gelen önemli ve ciddi 

bir fizyolojik sorundur. Bu çalışmada limonlarda görülen Rumple (Çöküntü) zararının 

aydınlatılması kapsamında, meyvelerinde çöküntü görülen ağaçların çöküntü zarar oranlarının 

ağaç yöneyine göre dağılımı belirlenmiştir. Elde edilen veriler ile çöküntü görülen bir ağaçta 

çöküntülü meyvelerin ağırlıkla güney ve doğu yöneylere ait olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 

Turunçgiller, Limon, Çöküntü, Rumple, Yöney 

 

Abstract 

Distribution of Rumple Damage in Lemons by Direction 

Rumple, which has been found in our country since 1960 and has caused economic 

losses until today, is an important and serious physiological problem that only decreases the 

market value of fruits and occurs only in the fruit peel. In this study, the distribution of the 

rumple damage rates of the trees seen on the rumple and the rumple damage ratio are determined 

within the scope of illuminating the Rumple damage seen in the lemons. According to the data 

obtained, it was determined that the collapsed fruits belonged to the southern and eastern 

directions. 

Key Words: 

Citrus, lemon, Rumple, direction 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Çöküntü, Florida’da 1956 yılında Knorr (1958) tarafından keşfedilmiştir. Daha sonra 

aynı sorun Russo ve Klotz (1963), Salerno ve ark. (1968) tarafından İtalya’da, Florida, Korsika 

                                                 
1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Meyve Yetiştirme ve Islahı Uzmanı  

Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 492, PK: 33740, Erdemli / MERSİN,  

Tel: (0324) 518 00 52/ 130, Faks: (0324) 518 00 80,  

E-posta: gucerkafa@gmail.com     
2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana. 
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ve Kıbrıs’ta, Chapot ve Bahçecioğlu (1969) ve Chapot (1971) tarafından Türkiye, Kıbrıs ve 

Lübnan’da ve yine Chapot (1971) tarafından Etiyopya’da da tespit edilmiştir.  

Salerno (1965), Çöküntü’nün Sicilya’da çok uzun yıllardır bilindiğini ve üzerinde 

çalışmalar yapıldığını bildirmektedir. Chapot ve Bahçecioğlu (1969), Çöküntü zararının önce 

yaygın bir biçimde 1960–1961 yıllarında Antalya, Mersin, Adana ve Hatay (Arsuz) yörelerinde 

görüldüğünü bildirmektedirler. Çöküntü zararının oranı yıl ve yöreye göre değişim 

göstermektedir. Knorr (1963) %10-14, Salerno (1965) %30, Knorr ve Koo (1969) %38 olarak 

bildirmektedirler. Bazı bahçelerde; örneğin Florida’da %77, Türkiye’de %75 gibi ekstrem 

hasarlar ortaya çıkabilmektedir (Knorr, 1963; Knorr ve Koo,1969; Chapot ve Bahçecioğlu, 

1969; Chapot 1971; Klotz ve ark. 1972). 

Çöküntü, farklı ülkelerde farklı isimlerle anılır. İlk tanımlandığı Florida’da Rumple 

(Knorr, 1958), İtalya’da “Raggrinzimento della Buccia” (Salerno, 1965), “Wrinkle-rind” 

(kırışık kabuk) (Russo ve Klotz, 1963) ve Türkiye’de “Çöküntü, Benek ve Çopur” (Özbek ve 

ark., 1974)  olarak isimlendirilmiştir.  Çöküntü, Oleocellosis’e benzer bir kabuk zararına neden 

olur. Yağ keseleri normal şeklini korur fakat çevresindeki dokular normal görünümlerini 

kaybetmiştir (Knorr, 1963). Çok sayıda arazi denemeleriyle Çöküntü’ye sebep olan faktörler 

ve meyvelerde zararın meydana gelişi araştırılmış fakat güvenilir bir sonuç elde edilememiştir.  

İlk bilimsel çalışmalar Florida’da, 1958 yılında, genetik yapı ile ilişkisi üzerine 

yapılmıştır (Knorr,1958, 1963; Knorr ve Koo, 1969). Mantarlar, bakteriler, yaprak bitleri, 

kurtlar ve böcek ilaçlarının Çöküntü ile ilişkisi araştırılmış ve olumsuz sonuç alınmıştır (Knorr, 

1963; Salerno ve ark., 1968; Knoor ve Koo, 1969). Virüs hastalığı veya turunçgil taşlaşma 

hastalığı ile ilişkisi bulunabileceği varsayılarak araştırılmış ve olumsuz sonuçlar elde edilmiştir 

(Knorr, 1963; Chapot ve Bahçecioğlu, 1969; Knorr ve Koo, 1969; Chapot, 1971). Çöküntü’nün 

su dengesi ve sulama ilişkisi üzerine çalışmalar önceleri umut verici görülmüş fakat sonra 

tatminkar bir bulgu elde edilememiştir (Russo ve Klotz, 1963; Salerno, 1968, 1965; 

Scaramuzzi, 1965; Knorr, 1965, 1966, 1967; Salerno ve Continella, 1967; Salerno ve ark., 1968; 

Knorr ve Koo, 1969).   

Knorr (1965), Knorr ve Koo (1969), Çöküntü’nün fizyolojik bir hastalık olduğu 

düşüncesiyle kabuk çatlamasını, yarılmalarını önlemek ve meyvelerin ağaç üzerinde 

muhafazası için GA3 ve antitranspirant uygulamaları yapmışlar ancak sonuçlar bekledikleri gibi 

olmamıştır. Mekanik etkiler de araştırılmış ve güvenilir sonuçlar elde edilememiştir (Knorr ve 

ark., 1963; Knorr ve Oberbacher, 1964; Knorr ve Koo, 1969).  

Knorr ve Koo (1969), Çöküntü belirtilerinin çoğunlukla büyük meyvelerde küçük 

meyvelere kıyasla daha çok olduğunu ve tacın güneş alan güney, güneybatı ve batı kısımlarında 
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yine daha çok görüldüğünü belirtmektedirler (Salerno, 1965; Knorr ve Oberbacher, 1964; 

Oberbacher ve Knorr, 1965). Salerno (1968), Scaramuzzi (1965), Çöküntü’nün daha çok 

ilkbahar çiçeklerinden oluşan meyveleri etkilediğini bildirmektedir. Knorr ve Koo (1969), 

Çöküntü’nün önce belli belirsiz bir şekilde yaz sonunda, kabuk üzerinde sarımsı benekler 

halinde görüldüğünü, bu beneklerin her birinin 4 veya 5 yağ kesesi ile kaplı olduğu, yağ 

keselerinin önce yeşilimsi kahverengi, sonra sırasıyla sarımsı kahverengi, koyu kırmızımsı 

kahverengi ve kahverengimsi siyah olduğunu ve sonuçta çöktüğünü belirtmektedir. 

Meyve ve yaprak analiz sonuçları, zarar görülen ağaçların yaprak ve meyveleriyle 

sağlıklı ağaçların yaprak ve meyveleri arasında hiçbir farklılık göstermemiştir (Salerno ve 

Continella, 1967; Salerno ve ark., 1968; Knorr ve Koo, 1969). Her ne kadar daha önceki 

çalışmalarda besin elementleri bakımından önemli bir sonuç bulunamamış olsa da Özbek ve 

ark. (1977), Türkiye’de limonlarda yaptıkları denemelerde mikro besinlerle Çöküntü arasında 

bir ilişki olduğunu, Mangan ve Çinko noksanlığının Çöküntü’nün gelişmesinden sorumlu 

olabileceğini bildirmişlerdir. Yaprak gübresi olarak 3 kg Mangan Sülfat ile 5 kg Çinko Sülfat 

(1000 litre suya) dozlarında yapılan uygulamanın, Çöküntü belirtilerinin şiddetini azaltıcı etki 

gösterdiğini öne sürerek bu konunun aydınlanması için daha ayrıntılı bir çalışma yapılmasını 

önermektedirler. Russo ve Klotz (1963), Salerno (1968), toprak ve iklim şartlarının Çöküntü’ye 

sebep olabileceğini belirtmektedir. Scaramuzzi (1965), Salerno (1965), Salerno ve Continella 

(1967), Salerno ve ark. (1968) ve Klotz (1973), değişken makro bitki besin elementlerinin 

dengesizliğinin Çöküntü’nün ortaya çıkmasından sorumlu olabileceğini öne sürmüşlerdir. Aşırı 

Azot gübrelemesi yapılan ağaçlar, orta veya düşük dozda Azot uygulanan ağaçlara göre daha 

fazla Çöküntü zararı göstermektedir. Yapraklarında düşük miktarda Potasyum içeren ağaçlar 

daha yüksek oranda Çöküntü belirtileri göstermektedirler (Klotz ve ark., 1972). 

Knorr ve Oberbacher (1964), Çöküntü belirtisi görülen meyvelerin pazar değerlerini 

yitirmelerine rağmen meyve suyu endüstrisinde kullanılmalarında bir sakınca olmadığını 

belirterek, Çöküntülü limonların konsantresi ile sağlıklı limonların konsantresi arasında hiçbir 

farklılık bulunmadığını bildirmektedirler. Yine Çöküntü’nün, kabuk yağı oluşumu ve 

kalitesinde hiçbir olumsuz etkide bulunmadığını savunmaktadırlar. Çöküntü genellikle 

meyvenin iç kalitesine olumsuz etki yapmamaktadır (Knorr, 1958,1959; Knorr ve ark., 1963; 

Knorr ve Oberbacher 1964; Knorr ve Koo, 1969). Çöküntü meyvelerin depolama süresini 

kısaltmakta fakat depo içerisindeki sıcaklığın düşürülmesi ve oransal nemin arttırılması ile bu 

etki büyük ölçüde azaltılmaktadır (Knorr ve Oberbacher 1964). 

Kafa ve ark., (2014) yaptıkları çalışmada, çöküntü zararı görülen ağaçların 

meyvelerinin, görülmeyen ağaçların meyvelerine göre daha az sayıda tohum içerdiğini ve 
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Çöküntü’nün besin maddelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan bir zarar olması 

yönünde elde edilen bulguların desteklenmesi bakımından değerli olduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca usare miktarı, SÇKM, tire edilebilir asit miktarı, ortalama meyve ağırlığı, meyve kabuk 

kalınlığı ve meyve dış görüşü bakımından çöküntü zararı bulunan ağaçların meyvelerinin, 

görülmeyen ağaçların meyvelerine göre farklılıklar olduğu belirtilmiştir. 

2002 ve 2003 sonbaharında İspanya’nın Malaga şehrinde yapılan çalışmada, Çöküntü 

gösteren ağaçlarda meyvelerdeki zarar durumu ve taç üzerindeki yerlerine ilişkin tespitlerde 

bulunulmuştur. Ağaç tacının iç  ve dış kısımlarındaki meyvelerde zararın belirlendiği, özellikle 

tacın doğu ve güneye bakan yüzeylerinde yoğun olduğu bildirilmektedir (Wong ve ark., 2006). 

Çakır ve ark., (2002) tarafından, limon yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Mersin ili 

genelinde çöküntünün genel durumunu belirlemek üzere bir survey çalışması yapılmıştır. 

Çalışma Silifke, Erdemli, Mersin Merkez ve Tarsus ilçelerine bağlı, Burunucu, Limonlu, 

Kumkuyu, Kocahasanlı, Erdemli Merkez, Kargıpınarı, Tömük, Çarkçılı, Çeşmeli, Tece, 

Davultepe, Mezitli ve Tarsus Merkez köy ve beldeleri olmak üzere çöküntü sorunu görülen 60 

bahçede yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle 

gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda söz konusu bahçelerin, %36’sında çöküntü 

zararının %15-30 arasında, %33’ünde çöküntü zararının %5-15 arasında, %18’inde çöküntü 

zararının %30-50 arasında, %11’inde çöküntü zararının %50’nin üzerinde ve %2’sinde çöküntü 

zararının %5’ten az olduğu belirleniştir. Yine surveyde incelenen bahçelerin teknik çerçeveye 

uymayan biçimde gübrelendiği ve bahçelerin %33’ünde kompoze gübrelerin kullanıldığı 

belirlenmiştir. Söz konusu bahçelerin %72’sinde toprak bünyesinin tınlı olduğu tespit 

edilmiştir. Çalışmada yer alan bahçelerin %53’ünde uç alma budamasının teknik önerilerin 

tamamen aksine bir şekilde ilkbahar döneminde yapıldığı belirlenmiştir. Yine bu çalışmada 

çöküntü zararı görülen bahçelerin %42’sinin 20 yaşın üzerinde, %40’nın 10-20 yaş arasında ve 

%18’nin 10 yaşından küçük bahçeler olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemizde 1960 yılından beri varlığı tespit edilen, 1961 yılında %75’lere varan bir 

zarara yol açan, bugüne kadar da değişen oranlarda ekonomik kayıplara sebep olan “çöküntü, 

benek, çopur” gibi isimlerle anılan Rumple, meyvelerin pazar değerini düşüren, sadece meyve 

kabuğunda meydana gelen önemli ve ciddi bir fizyolojik sorundur. Limonlarda rastlanılan 

çöküntü; ağustos ayı ortalarında belli belirsiz sarımsı lekeler halinde meyvelerde görülmeye 

başlayıp, ilerleyen aylarda sarımsı lekelerin belirginleşmesi ve daha ileri aşamalarda sarımsı 

bölgelerde çöküntünün oluşumu ve sonunda çöküntülü bölgelerin kahverengileşmesiyle 

meyvelerin pazarlanamaz hale gelmesi ile sonuçlanan bir zarardır (Resim 1). Günümüzde de 

bu sorun büyük ekonomik kayıplara yol açacak boyutlarda görülmeye devam etmekte ve Türk 
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limon üreticilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çöküntünün sebeplerinin araştırılarak, etkin 

bir şekilde kontrol altına alınmasının sağlanması milli ekonomiye katkı için son derece 

önemlidir.  

 
Resim 1: Çöküntü zararının oluşum aşamaları (Orijinal fotoğraf: Güçer KAFA, 2013) 

 

 

Son yıllarda yapılan saha tarama çalışmaları sonucunda, Çöküntü zararının en fazla 

Mersin ilinde bulunan limon bahçelerinde görüldüğü saptanmıştır. Yıllara göre değişmekle 

birlikte %5-50 oranında değişen zararlanmalar gösteren bahçeler bulunmaktadır. Çöküntü 

zararı görülen bahçelerin büyük çoğunluğunu Kütdiken çeşidiyle kurulmuş bahçeler 

oluşturmaktadır. Ayrıca son yapılan Mersin Tarım Master Planı çalışmasında, turunçgil üretimi 

ve pazarlamasına dair gerçekleştirilen SWOT analizinde yedinci sıradaki tehdit olarak Rumple 

(Çöküntü) hastalığının belirlendiği bildirilmektedir (Anonymous, 2011). 
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Bu çalışmada, “Kütdiken Limonu Meyvelerinde Görülen Çöküntü (Rumple) ile Bitki 

Besin Elementleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması” isimli doktora tez projesi kapsamında, 

meyvelerinde çöküntü görülen ağaçların çöküntü zarar oranlarının ağaç yöneyine göre dağılımı 

belirlenmiştir.  

Çalışma Mersin ili, Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu ve Kargıpınarı kasabaları ile Silifke 

ilçesine bağlı Burunucu köyünde bulunan tam verim çağında bulunan Kütdiken limon çeşidine 

ait ağaçlardan oluşan deneme bahçelerinde 2008-2010 yılları arasında yürütülmüştür. Her hasat 

döneminde çöküntülü meyvelere sahip olan ağaçlarda toplam meyve sayısına oranla çöküntü 

simptomu görülen meyve sayıları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ağaçlarda Çöküntü simptomlu 

meyvelerin taç üzerindeki dağılımları, tacın alt ve üst kısmı ile dört yön dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Çöküntü zarar oranlarına ilişkin elde edilen veriler Tesadüf Bloklarına göre 

varyans analizi ve LSD testine tabi tutulmuştur. Çalışma, her bahçede her yıl düzenli olarak 

rumple (çöküntü) zararı görülen her bir ağaç 1 tekerrür olacak biçimde 10 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. 

 

BULGULAR VE SONUÇ 

Çöküntü zararının yönlere ve ağaç tacındaki durumuna göre tespiti 2008, 2009, 2010 

yılları ile üç yıllık ortalamalar elde edilecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Çöküntü zararının 

yöneylere göre dağılımı arasındaki farklılıkların, 2008, 2009 ve 2010 yılları ile üç yıllık 

ortalamalar bakımından istatistiki olarak önemli olduğu bulunmuştur (Tablo 1). 

2008 yılında en yüksek çöküntü zararı güney alt (%22,63) ve doğu alt (%21,89) 

yöneylerde belirlenirken, en düşük çöküntü zararı kuzey üst (%5,41) ve batı üst (%5,22) 

yöneylerde belirlenmiştir (Tablo 1). 

2009 yılında en yüksek çöküntü zararı güney üst (%19,53) ve güney alt (%16,97) 

yöneylerde belirlenirken, en düşük çöküntü zararı kuzey alt (%5,88) ve doğu alt (%8,46) 

yöneylerde belirlenmiştir (Tablo 1). 

2010 yılında en yüksek çöküntü zararı güney alt (%20,51) ve güney üst (%14,01) 

yöneylerde belirlenirken, en düşük çöküntü zararı kuzey üst (%8,69) ve doğu üst (%8,59) 

yöneylerde belirlenmiştir (Tablo 1). 

Üç yıllık ortalamalara bakıldığında en yüksek çöküntü zararı güney alt (%20,03) ve 

güney üst (%16,41) yöneylerde belirlenirken, en düşük çöküntü zararı kuzey alt (%7,63) ve 

kuzey üst (%8,68) yöneylerde belirlenmiştir (Tablo 1 ve Grafik 1). 
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Tablo 1: Çöküntü (Rumple) zararının 2008, 2009, 2010 yılları ile yıllar ortalaması olarak 

yöneylere dağılımı (%) 

Yöney 2008 2009 2010 Ortalama 

Batı Alt 6,22c 9,79cd 13,86b 9,96d 

Batı Üst 5,22c 11,29c 12,55bc 9,69d 

Doğu Alt 21,89a 8,46cd 11,72bd 14,02bc 

Doğu Üst 16,02b 16,12ab 8,59d 13,58c 

Güney Alt 22,63a 16,97a 20,51a 20,03a 

Güney Üst 15,71b 19,53a 14,01b 16,41b 

Kuzey Alt 6,91c 5,88d 10,08cd 7,63d 

Kuzey Üst 5,41c 11,95bc 8,69d 8,68d 

LSD0,05 4,83 4,60 3,54 2,66 

 

Grafik 1: Üç yıllık ortalamalara göre çöküntü (Rumple) zararının yöneylere göre dağılımı  

 

 

Çalışmada elde edilen üç yıllık ortalama çöküntü zarar oranına ilişkin veriler, 

meyvelerin ağaç tacındaki pozisyonu göz ardı edilerek sadece yönler temel alınarak 

incelendiğinde, çöküntü zararının en fazladan en düşüğe doğru sırasıyla, güney (%36,44), doğu 

(%27,60), batı (%19,65) ve kuzey (%16,31) yönlerde gerçekleştiği tespit edilmiştir (Grafik 2). 

Bu çalışmada özellikle çöküntü zararının güney ve doğu yönlerde yoğun gerçekleşmesine 

yönelik tespitin, Wong ve ark., (2006) tarafından yapılan çalışma ile uyumlu olduğu da 

görülmektedir. 
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Grafik 2: Üç yıllık ortalamalara göre çöküntü (Rumple) zararının yönlere göre dağılımı  
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TEPKİ YÜZEYİ METODOLOJİSİNE DAYANARAK TAŞLAMA 

PARAMETRELERİNİN TASARIMI 

Doç. Dr. Funda KAHRAMAN 1 
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Ganime Tuğba ÖNDER 3 

Özet 

Bu çalışmada, AISI 1050 çeliğinin taşlama işleminde, taşlama parametrelerinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır. Taş hızı, kesme derinliği ve ilerleme hızı girdi 

değişkenleri, yüzey pürüzlülüğü ise çıktı değişkeni olarak seçilmiştir. Seçilen parametrelerin 

yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi, varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, kontrol edilebilen faktörler arasında taş hızının dominant faktör olduğu 

ve bunun ardından kesme derinliği ve ilerleme hızının etkili olduğunu göstermiştir. Tepki 

Yüzeyi Metodolojisi (TYM) kullanılarak taşlama işleminde yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek 

için matematiksel bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel modelden sonra, taşlama 

parametrelerini optimize etmek için İstenilirlik Fonksiyon Analizi (İFA) kullanılmıştır.  

Anahtar Sözcükler:  

AISI 1050 çeliği, Yüzey pürüzlülüğü, Tepki yüzeyi methodolojisi. 

Abstract 

Design of Grinding Parameters Based on Response Surface Methodology 

In this study, the effect of grinding parameters on the surface roughness of AISI 1050 steel was 

investigated. Feed rate, depth of cut and wheel speed were selected as input variables while 

surface roughness was selected as output variable. Effect of selected parameters on the surface 

roughness was analyzed by using analysis of variance (ANOVA). The obtained results indicate 

that the wheel speed was found to be the dominant factor among controllable factors, followed 
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by the feed rate and the depth of cut. The mathematical model was developed to estimate surface 

roughness in grinding process by using Response Surface Methodology (RSM). After 

developed mathematical model, Desirability Function Analysis (DFA) was used to optimize 

the grinding parameters. 

Key Words:  

AISI 1050 steel, Surface roughness, Response surface methodology. 

GİRİŞ 

Taşlama işlemi, iş parçalarında arzu edilen şekil, ölçü ve geometrik toleransların elde 

edilmesinde kullanılan önemli bir imalat yöntemidir. Bu yöntem iş parçalarının özellikle diğer 

talaşlı şekil verme yöntemleriyle (frezeleme, tornalama, broşlama, planyalama vb.) istenilen 

geometrik tamlıkta ve yüzey kalitesinde üretilemediği durumlarda kullanılmaktadır (Demir, 

2010; Kalpakjian, 1991; Ulaş, 2017). Taşlamanın, imalat sanayisine sağlamış olduğu üstün 

özellikler aşağıda verilmiştir (Sağlam, 2016). 

 Yüksek ölçü tamlığı 

 Üstün yüzey kalitesi 

 Sertleştirilmiş parçaların işlenebilmesi 

 Birlikte çalışacak parçaların alıştırılması kolaylığı 

 Alet ve takım bileme vb. 

Ölçme aletleri, sürtünmeli ve yuvarlanmalı yataklar, korozyon ortamında çalışan parçalar, 

boyanmış ve kaplanmış yüzeyler, sızdırmazlık yüzeyleri, plastik enjeksiyon kalıp yüzeyleri, 

mastarlar, miller ve dişli çarklar gibi birçok makine elemanının yüzey kalitesinin oldukça 

yüksek olması için taşlama işlemine ihtiyaç duyulmaktadır (Demir, 1999; Gondi, 1993; Shaw, 

1994). 

Taşlama işleminde, üretilecek ürün kalitesini yükseltmek ve üretim maliyetini azaltmak için 

kullanılacak taş ve taşlama parametrelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Taşlama 

parametrelerinin doğru belirlenmemesi durumunda; taşın hızlı ısınması ve aşınması, iş parçası 

yüzey kalitesinin bozulması gibi problemler meydana gelir. Tüm bu problemler, maliyetlerin 

artmasına ve zaman kaybına neden olmaktadırlar (Adıyaman, 2017; Demir, 1999). 
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Literatürde taşlama ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Kwak (2005) çalışmasında, 

Taguchi ve Tepki yüzeyi metodolojisini kullanarak taşlama parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkisi incelemiş ve optimum taşlama parametreleri belirlemiştir. Ayrıca, Tepki 

yüzeyi metodolojisi ile yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranı için matematiksel model 

oluşturmuştur. Demir ve Güllü (2008) çalışmasında, sertleştirilmiş AISI 1050 ve AISI 4140 

çeliklerin, farklı sertliklere sahip (Al2O3) taşlama taşları, farklı tabla hızı ve farklı kesme 

derinliklerinin yüzey pürüzlülüğü ve taşlama kuvveti üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. 

Dasthagiri ve Goud (2015) çalışmasında, Tepki yüzeyi metodolojisini kullanarak taşlama 

parametrelerinin (taş hızı, kesme derinliği, ilerleme hızı) yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma 

oranı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yüzey pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranı için ikinci 

dereceden regresyon denklemleri geliştirmişlerdir. Ayrıca, kalite karakteristikleri için optimum 

proses parametrelerini tespit etmişlerdir. Şahin ve Yalcinkaya (2016) çalışmasında, Taguchi 

tekniğini kullanarak taşlama parametrelerinin (yağlama tipi, kesme derinliği, ilerleme) yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Proses parametrelerinin katkı payını 

belirlemek için varyans analizi yapmışlardır. Son olarak, elde edilen optimum proses 

parametresini doğrulamak amacıyla doğrulama testi gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı taşlama işlemi sırasında sürecin modellenmesi ve optimizasyonu için 

sistematik bir yöntem ortaya koymak ve minimum yüzey pürüzlülüğünün oluştuğu optimum 

taşlama parametrelerini tespit etmektir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Tepki Yüzeyi Metodolojisi 

Tepki yüzeyi metodolojisi (TYM), bir ürünün veya sürecin kalite karakteristiklerinin arzu 

edilen seviyede olmasını sağlayacak parametre değerlerinin incelenmesi için kullanılan 

matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bütünüdür (Aslan, 2007). TYM, bir prosesin 

performans karakteristikleri ile proses parametreleri arasındaki ilişkiyi analiz etme, modelleme 

ve optimum parametre seviyesini elde etmek için etkin şekilde kullanılmaktadır (Yavari, 2017). 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ölçülebilir, sürekli ve kontrol edilebilir parametreleri ve 𝑌 tepki değişkenini 

göstermek üzere tepki yüzeyi şu şekilde ifade edilebilir; 𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , , 𝑥𝑛) 

Bu denklemdeki 𝑓 ile gösterilen tepki yüzeyi fonksiyonu birinci derece veya ikinci derece bir 

fonksiyon olabilir (Türkşen, 2015). Birinci dereceden fonksiyonlar daha az deney gerektirdiği 

için katsayılarının tahmin edilmesi kolaydır, fakat çoğu zaman gerçek hayat problemlerini 
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temsil etmede yetersiz kalmaktadır. İkinci derece tepki yüzeyi fonksiyonu ise, kareli etkileri de 

fonksiyonda içerdiği için araştırmacılar tarafından daha çok tercih edilmektedir. İkinci derece 

tepki yüzeyi denklemi Eşitlik (1)’deki gibi ifade edilebilir: 

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

+  ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑗
2

𝑘

𝑗=1

+    ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑗

𝑗

𝑘−1

𝑖

+ 𝜀                                                                 (1) 

Bu eşitlikte 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 bağımsız değişkenleri, 𝑌 tepki değişkeni, 𝛽0, 𝛽𝑖 , 𝛽𝑖𝑖 (𝑖 = 1, 2, …, 𝑛), 

𝛽𝑖𝑗 (𝑖 = 1, 2, …, 𝑛 ; j = 1, 2 ,…, 𝑛) bilinmeyen model parametrelerini ve ɛ rastgele hata terimini 

göstermektedir (Yang, 2017). 

 

İstenebilirlik Fonksiyonu Yaklaşımı 

İstenilirlik Fonksiyon Analizinde, tüm çıktıların, boyutsuz “istenilirlik indeksi” olarak ta-

nımlanan tek bir fonksiyon altında toplanmasını ve bu fonksiyonun hedeflenen sonuçları 

verecek şekilde maksimize edilmesini içermektedir. İstenilirlik indeksi tüm çıktıların bir araya 

getirildiği, 0 ile 1 arasında değişen tek bir indeksidir ve bu değerin 1’e yaklaşması araş-

tırmacının belirlediği kriterlerin sağlandığını belirtmektedir. Optimizasyon çalışmasında her bir 

yanıt için seçilen kritere (maksimum, minimum, hedef değer atanması) bağlı olarak farklı 

istenilirlik fonksiyonları kullanılmaktadır (Türkşen, 2015). Bu çalışmada, minimum yüzey 

pürüzlülüğü elde etmek için Eşitlik (2) kullanılmaktadır. 

𝑑 = {

1                                                      𝑦 ≤ 𝑦𝑚𝑖𝑛

(
𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛
)

𝑟

       𝑦𝑚𝑖𝑛 < 𝑦 < 𝑦𝑚𝑎𝑥

0                                                        y ≥ ymax

                                                                           (2) 

Burada, d: tekli istenilirlik, 𝑦𝑚𝑖𝑛: tepki değerinin alt sınır değeri, 𝑦: tepki değeri, ymax: tepki 

değerinin üst sınır değeri ve r: ağırlık’tır. 

 

Deneysel Çalışma 

Taşlama deneyleri için AISI 1050 çelik malzeme kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan 

numuneler 50 x 100 x 10 mm ölçülerinde hazırlanmıştır. Taşlama esnasında soğutma sıvısı 

kullanılmıştır. Deneyler, Supertec PLANOTEC-820 NC Universal Satıh Taşlama Tezgahında 

ve EKR46K kodlu taşlama taşı ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1: Taşlama deney düzeneği 

Taşlama işleminde; taş hızı (A), kesme derinliği (B) ve ilerleme hızı (C) girdi değişkenleri, 

yüzey pürüzlülüğü çıktı değişkeni olarak seçilmiştir. Taşlama parametrelerine göre elde edilen 

yüzey pürüzlülük değerleri Mitech MDT310 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 

kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2: Yüzey pürüzlülük cihazı 

 

Her parametrenin aralığı üç seviyede kodlanmıştır ( -1, 0, 1). Model değişkenlerinin seviyeleri 

Tablo 1'de gösterilmektedir. Gerçek ve kodlanmış faktörler arasındaki ilişki Eşitlik 3’te 

gösterilmiştir. 
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𝐴 =
𝑣 − 1000

500
 𝐵 =

𝑘𝑑 − 0.06

0.04
 𝐶 =

𝑓 − 0.20

0.10
 

(3)                                        

 

Burada 𝐴: Taş hızı, 𝐵: Kesme derinliği, 𝐶: İlerleme hızı için kodlanmış faktörü sembolize 

etmektedir. 

 

Tablo 1: Faktörler ve seviyeleri 

Faktörler/Seviyeler Sembol -1  0  1  

Taş hızı (dev/dak) 𝑣 500 1000 1500 

Kesme derinliği (mm) 𝑘𝑑 0.02 0.06 0.10 

İlerleme hızı (m/dak) 𝑓 0.10 0.20 0.30 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Taşlama işlemi sonucunda, iş parçasının yüzey kalitesi oldukça öneme sahiptir. Yüzey kalitesi, 

taşlama koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Bu amaçla taş hızı, kesme derinliği ve ilerleme 

hızının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerini araştırmak için bir dizi deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki deneyler, tepki yüzeyi metodolojisinin (TYM) Merkezi 

Birleşik Tasarım yöntemi (MBT) kullanılarak yapılmıştır. Deney sonuçlarının istatistiksel 

analizi, Design Expert paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney koşulları ve 

deney sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Deney koşulları ve elde edilen sonuçlar 

Std Deney 

no 

Taş hızı 

(dev/dak) 

Kesme 

derinliği 

(mm) 

İlerleme 

hızı 

(m/dak) 

Gerçek 

Ra 

(µm) 

Tahmini 

Ra  

(µm) 

Hata 

(%) 

1 12 1500 0.10 0.10 0.18 0.18 0.00 

2 2 1500 0.02 0.30 0.34 0.34 0.00 

3 5 500 0.10 0.30 0.60 0.60 0.00 

4 10 500 0.02 0.10 0.36 0.36 0.00 

5 7 500 0.06 0.20 0.35 0.36 2.86 

6 6 1500 0.06 0.20 0.18 0.19 5.56 
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7 8 1000 0.02 0.20 0.20 0.21 5.00 

8 1 1000 0.10 0.20 0.30 0.31 3.33 

9 13 1000 0.06 0.10 0.18 0.19 5.56 

10 15 1000 0.06 0.30 0.25 0.26 4.00 

11 14 1000 0.06 0.20 0.20 0.20 0.00 

12 9 1000 0.06 0.20 0.21 0.20 4.76 

13 11 1000 0.06 0.20 0.21 0.20 4.76 

14 3 1000 0.06 0.20 0.19 0.20 5.26 

15 4 1000 0.06 0.20 0.21 0.20 4.76 

                                                                                        Ortalama % hata değeri:   3.06 

 

 

Yüzey pürüzlülük için tahmin edilen tepki yüzeyi modeli, kodlanmış faktörlerle Eşitlik (4) 

kullanılarak elde edilmiştir. 

 

𝑅𝑎 = 0.20 − 0.085 ∗ 𝐴 + 0,050 ∗ 𝐵 + 0.035 ∗ 𝐶 − 0.065 ∗ 𝐴𝐵 + 0.030 ∗ 𝐴𝐶 

          +0.025 ∗ 𝐵𝐶 + 0.078 ∗ 𝐴2 + 0.063 ∗ 𝐵2 + 0.028 ∗ 𝐶2                                                    (4)                                                                                      

 

Tablo 2 incelendiğinde, taşlama işlemi sonucunda elde edilen gerçek değerler ve tepki yüzey 

modeline göre geliştirilmiş matematiksel denklem sonucu elde edilen tahmini yüzey pürüzlülük 

değerleri verilmiştir. Gerçek ve tahmini yüzey pürüzlülük değerleri arasındaki yüzde hata 

değerleri hesaplanmıştır. Ortalama mutlak hata değeri % 3.06 olarak bulunmuştur.  

Verilerin analizi sonucu elde edilen alternatif tahmin modellerine ilişkin bulgular Tablo 3’te 

sunulmuştur. Düzeltilmiş R-kare ve tahmin edilen R-kare değeri en büyük olan ve tahmin hata 

kareler toplamı (PRESS) değeri en küçük olan Kuadratik modelin önerildiği görülmektedir 

(Tablo 3). 

 

Tablo 3: Model istatistikleri 

Kaynak Std.  

Sapma 

R-kare Düzeltilmiş 

R-kare 

Tahmin 

R-kare 

PRESS  
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Doğrusal 0.083 0.5779 0.4628 -0.6163 0.29  

2FI 0.093 0.6204 0.3357 -6.6840 1.39  

Kuadratik 0.016 0.9932 0.9810 -0.1286 0.20 önerilen 

Kübik 8.944E-003 0.9982 0.9938    

 

Tablo 4’te, yüzey pürüzlülüğü için varyans analiz (ANOVA) sonuçları verilmiştir. Tablo 4 

incelendiğinde, kuadratik model için 81.34 olarak hesaplanan F değeri, modelin genel olarak 

anlamlı olduğunu ifade etmektedir. ANOVA sonucundaki bir parametre veya etkileşimin tepki 

üzerindeki etkisi p değerine bakılarak anlaşılmaktadır. % 95 güven aralığında (p<0.05) iken 

parametre veya etkileşimin tepki üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılır. Bu değer, kuadratik 

modelin deneysel sonuçlara çok iyi uyduğunu göstermektedir. Ayrıca,  

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐴𝐵 parametrelerinin yüzey pürüzlülük üzerinde etkili olduğu,  

𝐴𝐶 ve 𝐵𝐶’nin ise etkisiz olduğu anlaşılmıştır.  

Yüzey pürüzlülüğünün, taş hızı-kesme derinliği, taş hızı-ilerleme hızı ve kesme derinliği-taş 

hızına bağlı olarak değişim grafikleri Şekil 3 (a)- (c)’de gösterilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde, 

kesme derinliği ve ilerleme hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğünün arttığı taşın hızı arttıkça ise 

yüzey pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür. 

Tablo 4: Kuadratik model için varyans analiz sonuçları 

Kaynak KT SD KO F- değeri p- değeri 

Model 0.18 9 0.020 81.34 < 0.0001 

𝐴 0.014 1 0.014 59.05  0.0006* 

𝐵 5.000E-003 1 5.000E-003 20.43 0.0063* 

𝐶 2.450E-003 1 2.450E-003 10.01 0.0250* 

𝐴2 0.016 1 0.016 64.93 0.0005* 

𝐵2 0.010 1 0.010 42.34 0.0013* 

𝐶2 2.042E-003 1 2.042E-003 8.34 0.0342* 

𝐴𝐵 5.633E-003 1 5.633E-003 23.02 0.0049* 

𝐴𝐶 1.200E-004 1 1.200E-004 4.90 0.0777 
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𝐵𝐶 8.333E-004 1 8.333E-004 3.41 0.1243 

Toplam 0.18 14    

SD: Serbestlik derecesi, KT:Kareler toplamı, KO: Kareler ortalaması 

 

Kuadratik modeli için hesaplanan birtakım istatistikler Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5’ e göre 

0.9932 olarak hesaplanan düzeltilmiş R-kare değeri, yüzey pürüzlülüğün değişimindeki 

varyansın yaklaşık % 99.32’sinin taşlama parametreleri (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐴𝐵, 𝐴𝐶, 𝐵𝐶  ) 

tarafından açıklanabildiği, % 0.68’lik kısmın ise açıklanamadığını ifade etmektedir. 

Düzeltilmiş R-kare (0.9932) ile tahmin R-kare (0.9810) değerinin birbirine ve 1’e yakın olması 

geliştirilen modelin uygunluğunu ifade etmektedir. Yeterli kesinlik değeri, sinyal gürültü 

oranını ölçer ve bu değerin 4’ün üzerinde olması istenir. Geliştirilen modelde, 32.883 olarak 

hesaplanan yeterli kesinlik değeri, sinyalin yeterli olduğu ve modelin tasarım uzayında 

gezinmek için kullanılabileceği anlamına gelmektedir.  

Tablo 5: Kuadratik modeli için katsayı değerleri 

Standart sapma 0.016 Düzeltilmiş R-kare 0.9932 

Ortalama 0.26 Tahmin R-kare 0.9810 

Varyasyon katsayısı % 5.93 Tahmin hata kareler toplamı -0.1286 

Tahminlenmiş kalıntı hata 

kareler toplamı 

0.20 Yeterli kesinlik 32.883 

 

  

(a) (b) 
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(c) 

Şekil 3: Yüzey pürüzlülüğü için 3D grafikleri 

Taşlama işleminde, en düşük yüzey pürüzlülük değerinin elde edildiği optimum taşlama 

koşullarını optimize etmek için istenilirlik fonksiyon analizi kullanılmıştır. İstenilirlik aralığı 

verilen bir çıktı için sıfır ile bir arasında değişmektedir. Bu değerin 1 olması ideal durumdur. 0 

ise çıktının istenilirlik sınırlarının dışına düştüğünü göstermektedir (Myers, 2002). Girdi /çıktı 

değişkenlerinin aralığı ve önem derecesi Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’daki bilgiler ışığında, 

optimum taşlama koşulları için beş alternatif çözüm elde edilmiştir (Tablo 7). 

Tablo 6: Girdi ve çıktı değişkenlerinin aralığı 

Kısıtlamalar Hedef Alt Üst Alt Üst Önem 

derecesi 
Limit Limit Ağırlık Ağırlık 

Tablanın hızı aralıkta 500 1500 1 1 3 

Kesme derinliği aralıkta 0.02     0.10 1 1 3 

İlerleme aralıkta 0.10 0.30 1 1 3 

Ra minimize 0.18 0.60 1 1 5 

Table 7: Optimum koşullar için alternatif çözümler 

Çözümler A 

(dev/dk) 

 B 

(mm) 

C 

(m/dak) 

Ra  

(µm) 

İstenilirlik 

1 1330 0.07 0.14 0.151 1 

2 1412 0.06 0.15 0.156 1 

3 1177 0.06 0.14 0.159 1 

4 1189 0.04 0.14 0.166 1 
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5 1113 0.04 0.16 0.172 1 

 

Elde edilen istenilirlik, en düşük yüzey pürüzlülük hedefini karşılamanın mümkün olduğu 

anlamına gelir. En düşük yüzey pürüzlülük değeri (0.151 µm); 1130 dev/dak taş hızı, 0.07 mm 

kesme derinliği ve 0.14 m/dak ilerleme hızında elde edilmiştir. 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, taşlama parametreleri ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişkinin tahmini ve 

analizi için bir kuadratik model geliştirilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre taş hızı, kesme 

derinliği, ilerleme hızı ve bu faktörlerin birbirleriyle etkileşimi yüzey pürüzlülüğü bakımından 

oldukça öneme sahiptirler. Yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli parametrenin taşın hızı 

olduğu belirlenmiştir. Taşın hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğünün azalacağı kesme derinliği ve 

ilerleme arttıkça yüzey pürüzlülüğünün de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu deneysel tasarım 

yönteminin, taşlama performansının belirlenmesi için işlem parametrelerinin ayarlanmasında 

oldukça başarılı bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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MERSİN VE ADANA İLLERİNİN İHRACATINA DÖVİZ KURUNUN 

ETKİSİ 

Fatih KAPLAN1 

M. Sami SÜYGÜN2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı döviz kurunun TR62 bölgesini oluşturan Adana ve Mersin illerinin 

ihracatına etkisini araştırmaktır. Çalışmada 2002:1-2018:8 dönemine ait reel döviz kur endeksi, 

Dolar/TL ve Avro/TL pariteleri aylık veri kullanılarak ekonometrik analizler yapılmıştır. 

Yapılan regresyon tahmininde reel döviz kur endeksi her iki ilin ihracatını etkilemezken, 

Dolar/TL ve Avro/TL paritelerindeki yükseliş (yani TL’nin değer kaybı) illerin ihracatlarını 

pozitif yönde etkilemektedir. Regresyonların katsayıları bakımından Dolar/TL ve Avro/TL 

paritelerindeki yükseliş Mersin’in ihracatını, Adana’nın ihracatına göre daha fazla 

etkilemektedir. Yapılan VAR analizi sonuca göre ise, Dolar/TL paritesindeki değişmeler ve 

Avro/TL paritesindeki değişmeler Mersin’in ihracatını Adana’nın ihracatına göre daha iyi 

açıklamaktadır. Mersin ve Adana’nın ihracat yaptıkları ülkeler ve de ihracat yaptıkları sektörler 

incelendiğinde söz konusu sonuçların tutarlı oldukları görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, İhracat, VAR Analizi 

Abstract 

The Effect of Exchange Rate on the Export of Mersin and Adana Provinces 

The purpose of this study is to investigate whether exchange rate affect the export of TR62 

region of Adana and Mersin. In the study, real exchange rate index, USD / TL and Euro / TL 

parities were analyzed by econometric analysis using monthly data for 2002: 1-2018: 8 period. 

While the real exchange rate index does not affect the exports of both provinces in the 

regression forecast, the increase in the dollar / TL and Euro / TL parities (ie the depreciation of 

TL) positively affects the exports of the provinces. In terms of coefficients of regressions, an 

increase in dollar / TL and Euro / TL parities affects Mersin's exports more than the exports of 

Adana. According to the results of VAR analysis, changes in the USD / TL parity and the 

changes in Euro / TL parity explain the exports of Mersin better explain the exports of Adana. 

                                                 
1 Tarsus Üniversitesi, TUTİYO, Doç. Dr., fkaplan@tarsus.edu.tr 
2  Tarsus Üniversitesi, TUTİYO, Dr. Öğr. Üyesi, samisuygun@tarsus.edu.tr 
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When Mersin and Adana’ export to countries and also their sectors of export are examined, it 

is seen that these results are consistent. 

Key Words: Exchange Rate, Export, VAR Analysis 

 

1. Giriş 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) düzey 2 sınıflandırmasına göre TR62 bölgesi, yani 

Çukurova Bölgesi tarih boyunca iktisadi ve sosyo-kültürel anlamda önemli bir çekim merkezi 

olmuştur. Çukurova Bölgesi iki büyük kentin bir araya gelmesiyle önemli bir metropol bölge 

oluşturmuştur. Bölge illerinden Adana, Türkiye’de sanayileşmenin öncü şehirlerinden biri 

olurken Mersin, limanı sayesinde ticarette ilerlemiştir.  Çukurova Bölgesi 2004 yılında Türkiye 

de yaratılan katma değerin %4,1’ini oluştururken; 2014 yılına gelindiğinde söz konusu katma 

değeri %3,82’e düşmüş, Türkiye’nin ekonomisine katma değer sağlayan bölgeler arasında 6. 

sıradan 7. sıraya gerilemiştir. 2014 yılı itibari ile kişi başına düşen Gayri Safi Katma Değer’de 

ise 19.320 TL ile düzey 2 bölgeleri içerisinde 13. sırada yer almaktadır. Çukurova Bölgesi, 

2014 yılında Türkiye’de tarımdan elde edilen katma değerin % 6,2’ini; sanayiden elde edilen 

katma değerin % 3,3’sini; hizmetlerden elde edilen katma değerin % 3,7’sini üretmektedir. 

Çukurova Bölgesi 2017 yılında 8,7 milyar doların üzerindeki dış ticaret hacmi ile öne 

çıkmaktadır. Bölgeden gerçekleşen ihracat 2002-2017 döneminde 4 kattan fazla artarak 4 

milyar doların üzerine çıkmıştır. Bölge 2017 yılı itibari ile hem  ihracat hem de ithalatta en fazla 

ticaret gerçekleştiren bölgeler arasında 9. sıradadır. Çukurova Bölgesi ihracatının Türkiye 

içindeki payı 2017 yılında %2,71’e ulaşmış olup bu oran bölge ithalatının Türkiye içindeki 

payından (%1,9) daha büyüktür. Bölge orta-ileri teknolojili ürünler ithal ederken, düşük 

teknolojili ürünler ihraç etmektedir.  

Yıllık bazda son iki yıl ele alındığında Mersin ilinin sektörel ihracatına Tablo 1’ de yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Mersin’in Sektörel İhracatı 

SEKTÖR 2016 2017 DEĞ. PAY % 

 Çelik 57.635,68 62.971,62 9,26% 4,1 

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 12.431,72 9.184,02 -26,12% 0,6 

 Demir ve Demir Dışı Metaller  8.049,73 13.695,53 70,14% 0,9 
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 Deri ve Deri Mamulleri  4.622,62 3.662,75 -20,76% 0,2 

 Diğer Sanayi Ürünleri 252,60 400,17 58,42% 0,0 

 Elektrik Elektronik ve Hizmet 6.984,65 5.828,92 -16,55% 0,4 

 Fındık ve Mamulleri  7.124,41 13.275,23 86,33% 0,9 

 Gemi ve Yat 762,61 90,21 -88,17% 0,0 

 Halı  2.327,74 2.726,18 17,12% 0,2 

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  31.973,07 34.070,88 6,56% 2,2 

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  484.556,50 430.960,41 -11,06% 28,2 

 İklimlendirme Sanayii 28.735,80 21.158,67 -26,37% 1,4 

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   91.563,30 106.784,66 16,62% 7,0 

 Kuru Meyve ve Mamulleri   13.419,03 16.341,18 21,78% 1,1 

 Madencilik Ürünleri 31.759,64 30.211,95 -4,87% 2,0 

 Makine ve Aksamları 84.862,70 96.976,81 14,27% 6,3 

 Meyve Sebze Mamulleri  20.691,51 23.963,56 15,81% 1,6 

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 45.819,68 48.946,33 6,82% 3,2 

 Mücevher 132,46 14,86 -88,78% 0,0 

 Otomotiv Endüstrisi 26.403,83 37.197,99 40,88% 2,4 

 Savunma ve Havacılık Sanayii 130,27 373,41 186,65% 0,0 

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 58.048,91 74.259,58 27,93% 4,9 

 Süs Bitkileri ve Mam. 2.805,92 1.597,21 -43,08% 0,1 

 Tekstil ve Hammaddeleri 15.795,29 17.814,10 12,78% 1,2 

 Tütün  10.623,67 11.134,30 4,81% 0,7 

 Yaş Meyve ve Sebze   450.684,88 461.692,01 2,44% 30,2 

 Zeytin ve Zeytinyağı  1.476,45 3.857,68 161,28% 0,3 

TOPLAM 1.499.674,66 1.529.190,22 1,97% 100,0 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Tablo 1 incelendiğinde, Mersin’in ihracatının sektörel dağılımına bariz bir şekilde tarımsal 

ürünlerin ağırlığı olduğu görülmektedir. 2017 yılı verilerine göre Yaş Meyve ve Sebze 

ihracatının toplam ihracat içindeki payı %30,2 ve Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı  %24,3’tür. Sadece bu iki alt başlık bile 

Mersin’in ihracatında tarımsal ürünlerin ağırlığının ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2’ de ise aynı dönemde ihracatın ülkelere göre dağılımı verilmiştir. 

Tablo 2. Mersin’in Ülkelere Göre İhracatı  

SEKTÖR 2016 2017 DEĞ. PAY % 
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IRAK 355.930,99 307.011,72 -13,74% 20,1 

RUSYA FEDERASYONU  97.119,29 152.757,35 57,29% 10,0 

SURİYE 134.298,36 104.879,57 -21,91% 6,9 

ALMANYA  73.742,52 78.327,55 6,22% 5,1 

MISIR  34.643,95 40.133,94 15,85% 2,6 

KKTC 43.141,88 39.583,98 -8,25% 2,6 

LÜBNAN 36.683,42 39.246,56 6,99% 2,6 

UKRAYNA  44.098,63 37.233,71 -15,57% 2,4 

SUUDİ ARABİSTAN  33.820,14 34.615,46 2,35% 2,3 

İRAN (İSLAM CUM.) 27.320,30 32.323,98 18,31% 2,1 

İSRAİL 20.123,96 31.486,68 56,46% 2,1 

BİRLEŞİK DEVLETLER 25.736,52 30.757,15 19,51% 2,0 

BİRLEŞİK KRALLIK 29.761,56 27.801,26 -6,59% 1,8 

POLONYA  21.414,18 24.772,29 15,68% 1,6 

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN  17.540,04 23.514,80 34,06% 1,5 

MERSİN SERBEST BÖLGE 21.466,34 20.396,55 -4,98% 1,3 

SUDAN  29.412,06 19.982,39 -32,06% 1,3 

BULGARİSTAN 18.652,96 18.966,25 1,68% 1,2 

İTALYA 16.701,67 18.685,24 11,88% 1,2 

TÜRKMENİSTAN 10.971,73 17.808,38 62,31% 1,2 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 19.032,53 16.822,23 -11,61% 1,1 

HOLLANDA 15.098,81 16.545,43 9,58% 1,1 

DİĞER ÜLKELER 10.754,39 13.977,91 29,97% 25,6 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Tablo 2’ de yer verilen Mersin’in ihracatının ülkelere göre dağılımına baktığımızda ise  Irak, 

Rusya, Suriye ve Almanya’nın ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu ülkelerin 2017 yılında Mersin’in 

toplam ihracatındaki payları sırasıyla %20,1 , %10,0 , %6,9 ve % 5,1’dir.  

Çukurova Bölgesinin diğer büyük ili olan Adana’nın sektörel ihracatına Tablo 3’ de yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. Adana’nın  Sektörel İhracatı 

SEKTÖR 2016 2017 DEĞ. PAY % 

 Çelik 63.896,05 68.761,49 7,61% 3,8 

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 26.001,16 35.593,19 36,89% 2,0 

 Demir ve Demir Dışı Metaller  29.405,32 34.208,83 16,34% 1,9 
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 Deri ve Deri Mamulleri  5.055,21 5.369,94 6,23% 0,3 

 Diğer Sanayi Ürünleri 1.394,08 1.260,19 -9,60% 0,1 

 Elektrik Elektronik ve Hizmet 31.438,66 27.723,82 -11,82% 1,5 

 Fındık ve Mamulleri  1.259,95 1.190,21 -5,53% 0,1 

 Gemi ve Yat 24,93 22,99 -7,76% 0,0 

 Halı  1.360,32 2.693,51 98,01% 0,1 

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  101.691,75 119.205,50 17,22% 6,6 

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  145.403,31 198.774,10 36,71% 11,0 

 İklimlendirme Sanayii 36.070,89 37.097,97 2,85% 2,1 

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   263.020,27 295.187,38 12,23% 16,3 

 Kuru Meyve ve Mamulleri   3.436,39 3.826,19 11,34% 0,2 

 Madencilik Ürünleri 13.328,94 43.475,03 226,17% 2,4 

 Makine ve Aksamları 51.339,85 73.159,56 42,50% 4,0 

 Meyve Sebze Mamulleri  13.353,71 14.445,65 8,18% 0,8 

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 82.481,33 84.294,67 2,20% 4,7 

 Mücevher 301,06 389,63 29,42% 0,0 

 Otomotiv Endüstrisi 156.039,15 197.538,75 26,60% 10,9 

 Savunma ve Havacılık Sanayii 3.675,59 2.666,58 -27,45% 0,1 

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 85.477,10 116.310,38 36,07% 6,4 

 Süs Bitkileri ve Mam. 1.971,32 2.346,57 19,04% 0,1 

 Tekstil ve Hammaddeleri 334.628,40 305.310,45 -8,76% 16,9 

 Tütün  31,63 0,00 -100,00% 0,0 

 Yaş Meyve ve Sebze   142.255,00 136.380,86 -4,13% 7,5 

 Zeytin ve Zeytinyağı  304,45 681,68 123,91% 0,0 

TOPLAM 1.594.645,78 1.807.915,14 13,37% 100,0 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Tablo 3’den de görülebileceği gibi Adana’nın ihracatının sektörel dağılımında sanayi ürünleri 

öne çıkmaktadır.  Tarımsal ürünlerin ağırlığı ise yaklaşık olarak   Hububat, Bakliyat, Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri ve Yaş Meyve ve Sebze %7,5 kabul edildiğinde) %18,5 olduğu 

görülmektedir. Diğer yandan Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   % 16,3, Otomotiv Endüstrisi 

%10,9 ve Hazır giyim ve Konfeksiyon %6,6 gibi sektörler öne çıkmaktadır. Tablo 4’ de ise 

aynı dönemde ihracatın ülkelere göre dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 4. Adana’nın Ülkelere Göre İhracatı  

SEKTÖR 2016 2017 DEĞ. PAY 

IRAK 247.360,06 259.553,32 4,93%  14,36    

ALMANYA  142.448,88 146.238,98 2,66%  8,09    

İSPANYA 100.853,53 131.066,02 29,96%  7,25    

FRANSA 58.617,02 93.905,17 60,20%  5,19    

BİRLEŞİK DEVLETLER 80.482,02 90.243,40 12,13%  4,99    

İTALYA 64.521,98 68.269,29 5,81%  3,78    

SURİYE 56.216,47 63.731,50 13,37%  3,53    

RUSYA FEDERASYONU  35.305,97 61.661,93 74,65%  3,41    

AZERBAYCAN-

NAHÇİVAN  26.415,33 46.231,23 75,02%  2,56    
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Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Tablo 4’ de Adana’nın ihracatının ülkelere göre dağılımına baktığımızda Irak ile birlikte AB 

üyesi ülkelerin ağırlığı   göze çarpmaktadır. Adana’nın Irak, Almanya, İspanya, Fransa ve 

Birleşik Devletler’e ihracatının 2017 yılı toplam ihracatı içindeki payları sırasıyla %14,36,    % 

8,09 , % 7,25  , %5,19 ve  % 4,99’dur. 

Bu çalışmanın amacı döviz kurunun TR62 bölgesini oluşturan Adana ve Mersin illerinin 

ihracatına etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ikinci bölümünde literatür 

taraması yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmada kullanılan veriler ve yöntem 

tanıtılmış, ekonometrik analiz sonucunda elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç 

bölümünde ise kısaca değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

2. Literatür Taraması 

Yapılan literatür taramasında, Türkiye’nin dış ticaretine döviz kurunun etkisi üzerine bir çok 

çalışma yapılmış olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, il ve/veya bölge düzeyinde sınırlı sayıda 

çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, literatür taramasında Türkiye’nin dış ticareti 

üzerine yapılan belirli çalışmalara da yer verilmiştir. Söz konusu çalışmalardan Egeli (1992), 

döviz kuru ile ihracat arasında aynı yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu, 

1980 ve 1989 yılları arasında Türkiye’de ulusal paranın değerinin devamlı düşürülmesinin 

ihracata doğrudan etkisi olduğunu tespit etmiştir. 

Terzi ve Zengin (1995) nominal döviz kuru, ihracat, ithalat ve dış ticaret dengesi değişkenleri 

arasında herhangi bir ilişkiye ulaşamamıştır. Terzi ve Zengin (1999) bir başka çalışmalarında 

ise döviz kuru ile ihracat arasında toplam ve sektörel bazda nedensellik ilişki olduğunu 

İRAN (İSLAM CUM.) 32.778,13 46.166,63 40,85%  2,55    

BİRLEŞİK KRALLIK 42.124,26 43.624,31 3,56%  2,41    

HOLLANDA 33.641,12 36.530,96 8,59%  2,02    

ROMANYA  32.275,39 32.633,33 1,11%  1,81    

ÜRDÜN  32.199,77 32.387,91 0,58%  1,79    

BULGARİSTAN 39.179,12 29.179,17 -25,52%  1,61    

İSRAİL 24.179,02 28.547,00 18,07%  1,58    

ÇİN HALK 

CUMHURİYETİ 20.153,92 28.250,61 40,17%  1,56    

KKTC 24.184,02 27.177,47 12,38%  1,50    

SUUDİ ARABİSTAN  24.093,50 26.296,62 9,14%  1,45    

MISIR  24.460,32 21.944,52 -10,29%  1,21    

VIETNAM  15.791,57 21.912,03 38,76%  1,21    

CEZAYİR 19.309,11 18.061,02 -6,46%  1,00    

DİĞER ÜKELER  16.040,49 15.662,39 -2,36%  25,13    
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gözlemlemiş, fakat varyans ayrıştırma ve etki tepki fonksiyonları ile bu ilişkinin 

desteklenmediğini vurgulamıştır. 

Özbay (1999), döviz kuru dalgalanmalarının ihracat üzerinde anlamlı negatif bir etkiye sahip 

olduğu, Sivri ve Usta (2001) reel döviz kurunun dış ticaret dengesinin sağlanmasında etkisinin 

olmadığı, Acaravcı ve Öztürk (2003) ise döviz kurundaki belirsizliğin reel ihracatı negatif 

yönde etkilediğine ve bu etkinin kalıcı değil; kısa dönemli bir etki olduğu sonuçlarına 

ulaşmıştır. 

Demirel ve Erdem (2004), döviz kuru ve reel döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin ABD, 

Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya sanayi, maden ve tarım sektörleri ihracatı üzerindeki 

etkilerini incelemiş, özellikle maden ve tarım sektörlerinde reel döviz kuru oynaklığının ihracat 

üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu sonucunu tespit etmiştir. Çekerol ve Gürbüz (2003) ise 

Türkiye için reel efektif döviz kur hareketleri ile tarım, ormancılık, madencilik ve taş ocakçılığı 

ve imalat sanayi ürünlerinin ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arasındaki ilişkiyi araştırmış ve 

söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir nedenselliğin olmadığını ileri sürmüştür.  

Doğanlar (2002), Kasman (2003), Saatçioglu ve Karaca (2004), Fidan (2006), Köse, Ay ve 

Topallı (2008) ve Sarı (2010) uzun ve kısa dönemde döviz kuru belirsizliğinin ihracatı olumsuz 

etkilediği sonucuna ulaşırken, Karagöz ve Doğan (2005), reel döviz kurlarından ihracat ve 

ithalat değişkenlerine doğru uzun dönemli bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Barışık ve Demircioğlu (2006), döviz kuru rejimi ve ihracat - ithalat arasında kuvvetli olmayan 

bir ilişkinin var olduğuna, Peker (2007) ve Yılmaz ve Kaya (2007) reel efektif döviz kuru 

değişkenliğinin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığına, Gül ve Ekinci 

(2006) ise  reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasında ihracat ve ithalattan reel döviz kuruna 

doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığına ulaşmıştır.  

Bölgeler üzerine yapılan çalışmalardan Aydıner (2016) döviz kuru ve fiyat dalgalanmalarının 

TR32 bölgesini oluşturan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin ihracatına etkisini araştırmıştır. Söz 

konusu çalışmada 2002:q1-2014:q4 dönemi üçer aylık verilerin kullanılarak panel veri 

regresyon tahminleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre TR32 bölgesinin toplam ihracatı kur 

ve fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilendiği, dalgalanmaların en şiddetli Muğla ilinin 

ihracatını etkilediği ve hem fiyat hem de kur için etkinin en olumsuz ortaya çıktığı ihracatın 

Almanya’ya yapılan ihracat olduğu tespit edilmiştir. 

Hüseyni (2017) çalışmasında, TRC3 bölgesinin Irak’a yaptığı ihracatın bölgeye daha fazla katkı 

sağlaması için bölgenin sektörleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda “tarıma dayalı 
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sanayi” ürünlerinin TRC3 bölgesinde üretiminin teşvik edilmesinin uygun olacağı 

belirlenmiştir. Bunun yanında “plastik ve kauçuk” sektörü ile “mobilya” sektörünün de TRC3 

bölgesinde üretim yapmasının etkinlik yaratacağı da vurgulanmıştır. 

Şahin (2017) çalışmasında ise Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan TR81 Düzey-2 

Bölgesini incelemiştir. Çalışmada öncelikle TR81 bölgesinin ekonomik görünümü ortaya 

konulmuş, ardından 2010-2016 dönemi verileri kullanılarak bölgenin dış ticaret yapısı analiz 

edilmiştir.  Yapılan analiz sonucunda, TR81 bölgesinin ihracatında ve ithalatında en yüksek 

payın Zonguldak iline ait olduğu, ticaretin en az olduğu ilin ise Bartın olduğu gözlemlenmiştir. 

TR81 Bölgesinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Romanya, İspanya, İngiltere, 

Almanya, ABD yer alırken; en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında Ukrayna, Rusya, İsveç ve 

Brezilya olduğu tespit edilmiştir. 

3.Model, Veri Seti, Yöntem ve Sonuçlar 

 Çalışmanın amacına uygun olarak döviz kurlarının TR62 bölgesini oluşturan Adana ve 

Mersin illerinin ihracatına etkisi aşağıdaki temel modeller ile araştırılmıştır. 

 𝐸𝑥𝑝_𝑀 = 𝛽0 + 𝛽1𝑿 + 𝑢       (1) 

 𝐸𝑥𝑝_𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1𝑿 + 𝑢       (2) 

 

 Modellerde Exp_M Mersin’in ihracatını, Exp_A Adana’nın ihracatını, X ise, bağımsız 

değişkenler vektörünü tanımlamaktadır. X vektörü, RDK reel döviz kur endeksi, Dolar/TL ve 

Avro/TL paritelerinden oluşmaktadır. Analizde kullanılan veriler T.C. Merkez Bankası’nın ve 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun veri tabanlarından elde edilmiş olup, logaritmaları alınmıştır. 

Söz konusu bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi regresyon tahminleri 

ve VAR modelinde analiz edilmiştir.  

Model tahminlerine geçilmeden önce serilerde birim kökün varlığı (yani durağanlıkları) analiz 

edilmiştir. Serilerde birim kökün varlığı David A. Dickey ve Wayne A. Fuller tarafından 

geliştirilen ADF Testi (Augmented DF, 1981), Peter C. B. Phillips ve Pierre Perron tarafından 

geliştirilen P-P Testi (1988) ve Graham Elliot, Thomas J. Rothenberg ve James H. Stock (1996) 

tarafından geliştirilen Dickey-Fuller tabanlı DF-GLS Testi ile araştırılmıştır. Değişkenlere ait 

durağanlık test sonuçlarına Tablo 5’de yer verilmiştir. 
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Tablo 5. Birim Kök Testi Sonuçları 

Test Model ADF PP DF-GLS ∆ADF ∆PP ∆DF-GLS 

Exp_A 

Sabitli  -1.38 -2.61** -4.01* -5.32* 
-

11.97* 
-11.73* 

Sabitli 

Trendli  
-1.56 -5.67*  -6.51* -6.39* 

-

12.97* 
-11.97* 

Exp_M 

Sabitli  -3.41** -3.27** -5.01* -8.11* -7.61* -7.05* 

Sabitli 

Trendli  
-3.65* -3.56* -5.90* -9.19* -7.59* -4.49* 

RDK Sabitli  -3.41** -3.27** -4.01* -9.81* -7.61* -6.05* 

 
Sabitli 

Trendli  
-3.65* -3.66* -5.90* -8.89* -7.59* -9.49* 

Dolar Sabitli  -3.41** -3.27** -4.01* -8.61* -7.61* -9.05* 

 
Sabitli 

Trendli  
-3.65** -3.46* -5.90* -8.99* -7.5* -8.49* 

Avro 

 

Sabitli  -4.29* -3.29** -5.94* 
-

10.70* 

-

11.70* 
-8.34* 

Sabitli 

Trendli  
-4.97* -3.93* -6.35* -9.12* 

-

11.14* 
-10.18* 

Not: *,** ve *** sırasıyla  % 1, %5 ve %10  anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Aylık 

dönemler kullanıldığı için optimal maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmıştır.  Optimal 

gecikme uzunluğu belirlenirken, hata terimlerinde otokorelasyon sorunu olmaması göz önünde 

bulundurulmuştur. PP testinde “Barlettkernel” yöntemi ve bant genişliği (bandwith) “Newey 

West bandwith” yöntemi kullanılmıştır. 

 

Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre Mersin’in ihracatı, Adana’nın ihracatı, RDK, Dolar/TL 

ve Avro/TL değişkenleri düzey değerlerinde durağan olduklarına karar verilmiştir. 

Değişkenlerin durağanlık analizleri yapıldıktan sonra, regresyon tahminleri yapılmıştır.  Mersin 

için yapılan analiz sonuçlarına Tablo 6’ da yer verilmiştir. 
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Tablo 6. Mersin’in İhracatının Regresyon Analiz Sonuçları 

 Katsayı Standart Hata İstatistik Anlamlılık 

Sabit Terim 13.89060 1.974315 7.035658 0.0000 

LOG(RDK) -0.543631 0.424856 -1.279566 0.2022 

AR(1) 0.912543 0.027283 33.44695 0.0000 

     

Sabit Terim 11.05544 0.191731 57.66117 0.0000 

LOG(DOLAR) 0.484445 0.232050 2.087678 0.0381 

AR(1) 0.873792 0.031782 27.49352 0.0000 

     

Sabit Terim 10.65308 0.226632 47.00601 0.0000 

LOG(AVRO) 0.784553 0.233645 3.357883 0.0009 

AR(1) 0.852983 0.038090 22.39378 0.0000 

*AR(1), bağımlı değişkenin bir dönem gecikmesi, modele bağımsız değişken olarak 

eklenmiştir. 

Tüm regresyonlar otokorelasyon ve değişen varyans problemleri bulunmaktadır. Reel döviz 

kurunun Mersin’in ihracatına etkisi anlamsızdır. Dolar/TL ve Avro/TL paritelerindeki artış, 

Mersin’in ihracatını pozitif yönde etkilemektedir. Adana için yapılan analiz sonuçlarına Tablo 

7’ de yer verilmiştir. 

Tablo 7. Adana’nın İhracatının Regresyon Analiz Sonuçları 

 Katsayı Standart Hata İstatistik Anlamlılık 

Sabit Terim 13.65473 1.387214 9.843275 0.0000 

LOG(RDK) -0.430466 0.298644 -1.441402 0.1511 

AR(1) 0.936440 0.022038 42.49277 0.0000 

     

Sabit Terim 11.40657 0.190391 59.91139 0.0000 
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LOG(DOLAR) 0.342424 0.203588 1.681950 0.0942 

AR(1) 0.917566 0.026267 34.93212 0.0000 

     

Sabit Terim 11.13157 0.212778 52.31553 0.0000 

LOG(AVRO) 0.540238 0.204017 2.648010 0.0088 

AR(1) 0.901566 0.030106 29.94657 0.0000 

*AR(1), bağımlı değişkenin bir dönem gecikmesi, modele bağımsız değişken olarak 

eklenmiştir. 

 

Tüm regresyonlar otokorelasyon ve değişen varyans problemleri bulunmaktadır. Reel döviz 

kurunun Adana’nın ihracatına etkisi anlamsızdır. Dolar/TL ve Avro/TL paritelerindeki artış, 

Adana’nın ihracatını pozitif yönde etkilemektedir. 

Yapılan regresyon tahmininde RDK’nın etkisi anlamsız çıkmış olmasına rağmen tüm bağımsız 

değişkenlerin Mersin ve Adana’nın ihracatlarına etkisini için VAR analizi yapılmış, VAR 

analizinden varyans ayrıştırması elde edilmiş ve sonuçlar Tablo 8 ’de sunulmuştur. 

Tablo 8.Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

Dönem Varyans Ayrıştırması 

Exp_M RDK Exp_M Dolar/TL Exp_M Avro/TL 

 1 100.0000  0.000000 100.0000  0.000000 100.0000  0.000000 

 2  99.95791  0.042089  99.84536  0.154641  99.85354  0.146463 

 3  99.93078  0.069221  99.64959  0.350409  99.55780  0.442202 

 4  99.91669  0.083308  99.43014  0.569862  99.11214  0.887864 

 5  99.91050  0.089503  99.18744  0.812556  98.51150  1.488499 

 6  99.90866  0.091338  98.91855  1.081448  97.75399  2.246008 

 7  99.90916  0.090837  98.62098  1.379024  96.84266  3.157340 

 8  99.91085  0.089148  98.29314  1.706863  95.78542  4.214577 

 9  99.91306  0.086944  97.93424  2.065764  94.59427  5.405731 

 10  99.91537  0.084629  97.54406  2.455939  93.28415  6.715847 
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Dönem Varyans Ayrıştırması 

Exp_A RDK Exp_A Dolar/TL Exp_A Avro/TL 

 1 100.0000  0.000000 100.0000  0.000000 100.0000  0.000000 

 2  99.53450  0.465500  99.85151  0.148494  99.61250  0.387498 

 3  99.41096  0.589042  99.82966  0.170337  99.61095  0.389051 

 4  99.28827  0.711729  99.81779  0.182213  99.63454  0.365463 

 5  99.24494  0.755057  99.82879  0.171213  99.68024  0.319762 

 6  99.22622  0.773778  99.84413  0.155871  99.69924  0.300761 

 7  99.22907  0.770932  99.85883  0.141170  99.66989  0.330106 

 8  99.24241  0.757590  99.86834  0.131659  99.57857  0.421434 

 9  99.26240  0.737604  99.86996  0.130041  99.41519  0.584814 

 10  99.28568  0.714321  99.86175  0.138252  99.17314  0.826864 

VAR analizinde, değişkenlerin uygun gecikme uzunluklarının seçilmesinde Akaike (AIC), 

Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ) ve Maksimum Olabilirlilik (LR) bilgi kriterlerinden 

yararlanılmıştır. VAR Modelinde serilerin aylık olması nedeniyle 12 dönem gecikme arasında, 

sistemin karakteristik köklerinin birim çember içinde kalarak istikrar koşulunu sağlayan ve hata 

terimlerinde otokorelasyon ve değişen varyans sorununun olmadığı iki dönem gecikmeli model 

seçilmiştir. 

Yapılan varyans ayrıştırması analizlerine göre Dolar/TL ve Avro/TL değişkenlerinin 

performansları karşılaştırıldıklarında, söz konusu değişkenleri her ikisi de Adana’nın ihracatını 

daha iyi açıklamaktadır.  

4. Sonuç 

Türkiye’nin yükselen ticaret ve ekonomik gelişimi Avrupa, Orta Asya ve Akdeniz havzasında 

ulaştırma talebinde büyüme oluşturmaktadır. AB, Orta Asya, Kafkaslar, Akdeniz ve 

Karadeniz’i birbirine bağlayan bir köprü rolü oynayan Türkiye bu anlamda çok uygun bir 

coğrafi konuma sahiptir. Çukurova Bölgesi; Türkiye içindeki coğrafi konumu, üretim 

kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan çok-modlu ulaşım 

kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu 

Akdeniz’in önemli bir ulaştırma ve lojistik merkezi olma potansiyelini taşımaktadır. Bölge bir 

yandan limanı, serbest bölgeleri, demiryolu ulaşımı, güçlü tır filosu ve uluslararası 
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havalimanıyla, diğer yandan geçmişten gelen sanayileşme kültürü ve bu yönde gelişmiş insan 

kaynakları yapısıyla hem lojistik hem de diğer endüstriyel üretim faaliyetleri için bütün 

imkânlara sahiptir. 

Yapılan ekonometrik analizlerde, Türkiye’nin ticaret yaptığı 27 ülkenin döviz kurlarının 

ağırlıklı ortalamasını ifade eden reel döviz kurunun her iki ilin de ihracatına etkisi anlamsız 

çıkmıştır. Bunun nedeni, illerin ihracatını ağırlıklı olarak dolar ve avro üzerinden yapıyor 

olmasıdır. Dolar/TL ve Avro/TL paritesinin ihracat üzerine etkisinin karşılaştırıldığı 

analizlerde, söz konusu değişkenlerin Mersin’nin ihracatına etkisi katsayı olarak daha büyük 

çıkmıştır. Bunun nedenleri ise; Dolar/TL analizinde katsayının büyük çıkmasının nedeni, 

(karşılaştırmayı Adana’nın ihracatına göre yapıldığında), Mersin’in ihracatında ülke 

dağılımında en büyük paya sahip olan ülkelerin dolar ile ticaret yapmalarının olduğu 

söylenebilir. Avro/TL analizde büyük çıkmasının nedeni, (karşılaştırmayı Adana’nın ihracatına 

göre yapıldığında), Mersin’in ihracatının sektörel dağılımında tarım sektörünün en büyük paya 

sahip olması düşünülmektedir. 
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KOROZYONDAN KORUNMADA DOĞAL İNHİBİTÖR OLARAK BETA 

VULGARİS L. (KIRMIZI PANCAR)’İN YUMUŞAK ÇELİK ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Sedef KAPLAN 1 

Prof. Dr. Gülşen AVCI 2 

Özet 

Metallerin kullanımı sanayi devrimiyle artmıştır. Özellikle çelik ve türevleri kolay 

işlenebilirliği ve şekil verilebilirliği gibi özellikleri nedeniyle günümüzde otomotiv, inşaat, 

denizcilik ve petrokimya tesisleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak metallerin 

kullanımında karşılaşılan en büyük problemlerden biri korozyondur. Malzeme seçimi, parça 

boyutu, ısıl işlemler ve mikrobiyolojik canlıların yanı sıra coğrafi yerleşim(deniz, sıcaklık, 

nem) de korozyonu etkileyen ve tetikleyen en önemli faktördür. Önemli liman şehirlerini 

barındıran Akdeniz Bölgesi de coğrafi konumu nedeniyle korozyonun görülme olasılığının 

yüksek olduğu bölgelerden bir tanesidir. Çok sayıda korozyondan korunma yöntemi mevcut 

olmasına rağmen son yirmi yılda yeşil inhibitörler olarak adlandırılan, çevre dostu inhibitörlere 

yönelim artmıştır. Bugüne kadar korozyon inhibitörü olarak farklı bitki türleriyle çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır.  

Bu çalışmada ise Beta vulgaris L.(kırmızı pancar)  ekstraktının yumuşak çelik korozyonu 

üzerine inhibitör etkisi iki farklı ortamda (0,5M H2SO4 ve 1M HCl ) , farklı sıcaklık ve ekstrakt 

konsantrasyonlarında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda sıcaklık ve ekstrakt konsantrasyonu 

arttırıldığında Beta vulgaris L.(kırmızı pancar)’ in inhibitör etkinliğinin arttığı gözlenmiştir. 

Beta vulgaris L.(kırmızı pancar) ekstraktının çalışılan tüm sıcaklıklarda (25°C, 35°C, 45°C ve 

55°C ) iyi bir inhibitör olduğu özellikle sıcaklık arttıkça inhibitör etkinliğinin arttığı 

gözlenmiştir. Yumuşak çelik yüzeyinde koruyucu filmin oluştuğu taramalı elektron 

mikroskobu(SEM) sonucunda doğrulanmıştır. Metal yüzeyine adsorplanan inhibitörün her iki 

ortamda da(0,5M H2SO4 ve 1M HCl)  Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Korozyon, Yumuşak çelik, SEM, Çevre dostu 
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The Effect of Beta vulgaris L.(Red Beet) On Mild Steel As A Natural Inhibitor 

Protection From Corrosion 

Abstract 

The use of metals increased with the industrial revolution. Especially steel and its derivatives 

are used in many areas such as automotive, construction, marine and petrochemical plants due 

to their features such as easy processability and shapeability. However, one of the biggest 

problems encountered in the use of metals is corrosion. Material selection, component size, heat 

treatment and microbiological organisms, as well as geographic location (sea, temperature, 

humidity) are also the most important factors affecting and triggering corrosion. The 

Mediterranean Region, which hosts important port cities, is one of the regions where the 

possibility of corrosion is high due to its geographical location. Although there are many 

methods of corrosion protection, the tendency environmentally friendly inhibitors, called green 

inhibitors, has increased over the last two decades. Until today, various studies have been 

carried out with different plant species as corrosion inhibitors. 

 In this study, the inhibitory effect of Beta vulgaris L.(red beet) extract on mild steel corrosion 

was investigated in two different media (0.5M H2SO4 and 1M HCl) at different temperature 

and extract concentrations. When the temperature and extract concentration were increased, the 

efficiency of the inhibitor of Beta vulgaris L. (red beet) increased. Beta vulgaris L. (red beet) 

extract was a good inhibitor at all the studied temperatures (25 °C, 35 °C, 45 °C and 55 °C), 

especially when the temperature increased, the inhibition efficiency increased. It was confirmed 

by scanning electron microscopy (SEM) that the protective film was formed on the mild steel 

surface. The inhibitor adsorption on the metal surface obey the Langmuir adsorption isotherm 

in both media (0.5M H2SO4 and 1M HCl). 

Key Words:  

Corrosion, Mild steel, SEM, Eco-friendly 

 

1. GİRİŞ VE YÖNTEM 

Korozyon, metal ve metal alaşımlarının kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlar ile metalik 

özelliklerini kaybetmeleridir. Metaller doğada kararlı yapıdadırlar ve korozyona uğramaları da 

bu kararlı yapıya dönmek istemelerinin sonucudur (Erbil, 2012).  

Şekil 1: Metallerin kararlı yapıya dönme eğilimleri 
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Korozyon, Latince corrodere kökünden türetilmiştir. Plato’ nun çalışmaları ilk yazılı korozyon 

tanımını içerir ve Plato M.Ö. 427-347 yılları arasında; pası, metalden ayrılan toprağımsı bir 

bileşen olarak tarif etmiş ve yazılı ilk korozyon çalışmaları bu tarihlerde başlayıp günümüze 

kadar gelmiştir (İşdaş, 2010). Metaller, özellikle de çelik ve türevleri günümüzde çok çeşitli 

alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bu metallerin en büyük problemi korozyondur 

(Iroha ve ark, 2012; Loto ve ark, 2016). Metaller bulundukları ortam özelliklerine göre çeşitli 

şekillerde korozyona uğrarlar. 

1.1. Korozyon Türleri 

Üniform (Homojen) Korozyon: Metal yüzeyinin her noktasında aynı şekilde yürüyen 

korozyon çeşididir. Diğer korozyon türlerine göre daha az tehdit edicidir. Metal kalınlığı her 

noktada aynı derecede incelir (Roberge, 2007; Karadaş, 2010). 

Şekil 2: Üniform korozyon 

 

Kaynak: (Yalçın, 1997) 

 

Galvanik Korozyon: İki farklı metalin bir araya gelmesiyle gerçekleşen korozyon çeşididir. 

Bu sebeple bu korozyon türüne farklı metal korozyonu da denilmektedir. Metallerden daha soy 

olanı katot, daha aktif olanı ise anot olur. Böylece bir korozyon hücresi meydana gelir. Bu 
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hücrede anot olan metal korozyona uğrar ve korozyon hızı genellikle katodik metal tarafından 

kontrol edilir (Roberge, 2007; Karadaş, 2010). 

 

Şekil 3: Galvanik korozyon 

 

Kaynak: (Yalçın, 1997) 

 

Çatlak Korozyonu: Metal yüzeyinde bulunan çatlak, aralık veya cep gibi çözeltinin durgun 

halde kaldığı bölgelere oksijen transferi güçleşir. Bunun sonucu olarak bu bölgeler anot ve 

çatlağın çevresindeki metal yüzeyleri katot olur. Çatlak korozyonu yalnız metal yüzeyinde 

bulunan bir çatlakta değil, metal olmayan bir malzeme ile metal yüzeyi arasında da meydana 

gelebilir (Onan, 2010; Karadaş, 2010). 

 

Şekil 4: Çatlak korozyonu 

 

Kaynak: (Yalçın, 1997) 

 

Çukur Korozyonu: Bu korozyon tipi metalin yüzeyinde küçük bir bölgede çukur oluşturarak 

meydana gelir. Oluşan çukurlar genellikle gözle görülemeyecek derecede küçüktür. Çukur 

korozyonu en tehlikeli korozyon tipidir. Çünkü malzeme kaybı çok az olmasına rağmen; 

öngörülmesi, tanımlanması ve karşı koyulması çok zor olan bir korozyon tipidir (Roberge, 

2007; Karadaş, 2010) 

Şekil 5: Çukur korozyonu 
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Kaynak: (Yalçın, 1997) 

 

Seçimli Korozyon: Bir alaşım içinde bulunan elementlerden birinin korozyona uğrayarak 

uzaklaşması sonucu oluşan korozyon olayıdır (Onan, 2010; Karadaş, 2010). 

 Şekil 6: Seçimli korozyon 

 

Kaynak: (Yalçın, 1997) 

Erozyon Korozyonu: Bir metal ile korozif ortam arasındaki bağıl hareket sebebiyle metalin 

aşınma ya da parçalanma hızının artmasına erozyon korozyonu denir. 

 

Şekil 7: Erozyonlu korozyon 

 

Kaynak: (Yalçın, 1997) 
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Hareketli akışkanların olduğu ekipmanlarda (borular, dirsekler, valfler, pompalar, santrifüjler, 

pervaneler, karıştırıcılar, vb.) bu korozyon türü söz konusu olabilir. Erozyonlu korozyon olayını 

etkileyen en büyük faktör, akışkanın akış hızıdır. Akış hızı arttıkça erozyon etkisi de artar 

(Roberge, 2007; Karadaş, 2010) 

Mikrobiyolojik Korozyon: Mikroorganizmaların sebep olduğu korozyon türüne 

mikrobiyolojik korozyon veya biyokorozyon denir. Ortamda bulunan mikroorganizmalar metal 

yüzeyine tutunarak bir mikroorganizma topluluğu oluştururlar. Bu da biyofilm olarak 

adlandırılır. Biyofilm, metal yüzeyinde elektrokimyasal değişikliklere neden olur. Biyofilmin 

yüzeydeki farklı dağılımından dolayı yüzeydeki oksijen dağılımlarında da farklılıklar oluşur. 

Böylece farklı bölgelerde anot ve katot bölgeleri oluşur, sonrasında ise farklı elektrik 

potansiyelleri oluşur. Bu farklılıkların toplamında da mikrobiyolojik korozyon gerçekleşir 

(Doğruöz, 2014; Bhola ve ark, 2010).  

1.2. Korozyon Hızı 

Korozyon hızı; birim zamanda korozyona uğrayan madde miktarıdır (Cerit, 1994). Metallerde 

korozyon hızını etkileyen faktörler temelde çevresel ve metalürjik olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Korozyon hızını etkileyen çevresel faktörler: sıcaklık, nem, atmosferdeki yabancı madde 

varlığı, ortamın ph’ ı ve ortamın iletkenliğidir. Korozyon hızını etkileyen metalürjik faktörler 

ise; metalin doğası, metal yüzeyi ve korozyon ürünlerinin doğasıdır (Guma ve ark, 2014). 

Korozyon özellikle ekonomik olarak büyük bir kaynak kaybına neden olur. Doğal kaynakların 

tüketilmesi, emek ve yatırımların boşa gitmesi, ayrıca ekipman hasarlarına ve bu sebeple oluşan 

kazalara, ürün kirlenmesine, verim azalmasına neden olmaktadır (Erbil, 2012; Loto ve ark, 

2016). Yapılan araştırmalarda sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık 300 milyar 

dolardan daha fazla bir miktarın korozyondan korunmaya ve korozyona uğramış materyallerin 

yenilenmesine harcandığı tespit edilmiştir. Diğer ülkelere bakıldığında ise milli gelirlerinin % 

3,5 - 5’i kadar bir kısmının, ülkemizde de Gayri Safi Milli Hâsıla’nın yaklaşık % 4,5’unun 

korozyon kayıplarına sarf edildiği tespit edilmiştir. Ülkelerin ekonomisi düşünüldüğünde göz 

ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyan bu rakamlar korozyonla mücadele için korunma 

metotları ve politikalar geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır 

(Somuncuoğlu, 2010; Xhanari & Finsˇgar, 2016).  

1.3. Korozyondan Korunma Yöntemleri 

Korozyonla mücadeleye özellikle endüstri devrimiyle beraber metallerin daha yoğun 

kullanımından sonra önem verilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalarla korozyonun ülkelerin 
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milli gelirlerinde büyük kayıplara yol açmaktadır.  Ayrıca korozyonun sadece maddi kayıplara 

değil aynı zamanda sağlık açısından da önemli sorunlar yarattığı görülmüştür. Örneğin; 

endüstride bakır kazanların kullanıldığı bir işletmede korozyon sonucu oluşan korozyon 

ürünlerinin üretilen gıda maddelerine bulaşması veya bir yolcu uçağında yükseklik 

göstergelerinden birinin korozyon sonucu bozulup yüksekliğin yanlış gösterilmesiyle iniş 

sırasında uçağın düşerek ölümlere sebep olması verilebilir (Çakır, 2016). Bunun yanında 

korozyon önleme çalışmalarıyla metallerin ömrü uzatılarak, depolama alanlarında veya geri 

dönüşüm merkezlerinde katı madde miktarı azaltılabildiği gibi, ek imalat veya işleme engel 

olunur ve böylece sera gazı emisyonlarını da azaltır (McCafferty, 2009). Bu gibi sebeplerden 

dolayı korozyondan korunma yöntemlerine önem verilmiştir. Korozyon tam olarak önlenemese 

de kayıpların en aza indirilmesi ve korozyonun kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. 

Metalin bulunduğu ortama veya metalin türüne göre temelde beş farklı koruma yöntemi 

bulunmaktadır. Bunlar:  

1.3.1. Materyal Seçimi 

Her metalin korozyon direncine bağlı olarak kendine özgü korozyon davranışı vardır. Direnç 

ise ortamın korozifliğine(sıcaklık, kimyasal bileşim, vb.) bağlıdır. Korozyon direnci için, 

ortamın korozifliği arttıkça korozyon hızı da artmaktadır. Kullanılacak malzemenin 

seçilmesinde o malzemenin ortamın korozifliğine ve metalin korozyon direncinin göz önüne 

alınması önemlidir (Çindirli, 2010).  

 

1.3.2. Kaplamalar 

Kaplamalar metal ve ortam arasındaki ilişkiyi keserek metali korozyondan korumayı 

amaçlayan yöntemdir. Bu yöntemde uygun ortama ve metale göre kaplama yapılması çok 

önemlidir. Fakat bundan daha önemli olan metal yüzeyinin kaplamaya en uygun şekilde 

hazırlanmasıdır. Çünkü yüzeyde kalan en küçük kir veya pürüz kaplamanın metal yüzeyi ile 

tam olarak bütünleşememesine neden olur, sonuçta daha çabuk gerçekleşecek korozyon 

olaylarını beraberinde getirir. Korozyon önleme yöntemlerinde, metalik ve metalik olmayan 

kaplamalar olarak iki tür kaplama bulunmaktadır. Her iki kaplama türünde de amaç alttaki 

metali korozif ortamdan izole ederek korumaktadır 

1.3.3. Elektrokimyasal Koruma 

1.3.3.1. Katodik Koruma 
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Koruma yöntemleri arasında en önemlilerinden birisi olan katodik korumada sistem dışından 

uygulanan bir elektrik akımı ile korozyon oranını sıfıra indirmek amaçlanır. Katodik koruma; 

çelik, bakır, kurşun ve pirinç gibi malzemelerde ayrıca toprak ve hemen hemen birçok sulu 

ortamda uygulanabilmektedir (Revie & Uhlig, 2008). 

1.3.3.2. Anodik Koruma 

Anodik koruma, katodik korumada olduğu gibi dıştan bir akım uygulamasıyla gerçekleşir. 

Fakat katodik korumadan farklıdır ve daha çok bir pasifleşme işlemidir. Bu yüzden her metale 

uygulanamaz. Sadece pasifleşme özelliği gösteren metal ve alaşımlarda kullanılabilir (Revie & 

Uhlig, 2008). 

1.3.4. Tasarım 

Kullanılacak metalde akıllı tasarım ilkeleri uygulandığında birçok korozyon ortadan 

kaldırılabilir. Bu sayede malzemenin bakımı ve onarımı için harcanan zaman ve maliyet 

azaltılabilir. Endüstride kullanılan malzemelerde, ekipmanların korozyona uğrayabilecek 

bölümlerinde değiştirebilme imkanı sağlanmalı, ekipman korozyona uğradığında parça 

değiştirilebilmeli ve onarımı çok kısa sürede yapılabilmelidir (Davis, 2000). 

1.3.5. İnhibitörler 

İnhibitör, ortama küçük konsantrasyonda eklendiğinde, korozyon oranını etkili bir şekilde 

azaltan kimyasal maddedir ve korozyon inhibitörlerinin kullanımı 19. yüzyıla dayanmaktadır 

(Zaferani ve ark, 2013).Metalleri korozyondan koruma ve kontrol yöntemlerinden en pratik 

olanı inhibitör kullanımıdır. Bu tür maddelerin çoğu, metal yüzeyine adsorplanarak etkin 

olurlar. Metalin korozyonunda inhibitör olarak kullanılan organik molekülün etkinliği; 

molekülün yapısına, metalin doğasına ve bulunduğu çevreye bağlıdır (Rawat ve ark, 1998). 

Kullanılan ilk patentli korozyon inhibitörleri gıda endüstrisinin üretimi olan un ve mayadır. Bu 

malzemeler asidik ortamda demir korozyonunu önlemek için kullanılmıştır (Okafor ve ark, 

2008). Korozyon inhibitörü olarak kullanılan çeşitli inhibitörler bulunmaktadır ve genellikle iki 

büyük sınıflandırması mevcuttur. Bunlar bulundukları bölgedeki eylemlerine göre anodik, 

katodik ve karma inhibitörler; kimyasal bileşimleri ve işlevlerine göre de buhar fazı, inorganik 

ve organik inhibitörler olarak sınıflandırılırlar (Broomfield, 2007).  

  Bazı sentetik organik inhibitörlerin toksik etkiye sahip olması, böbrek ve karaciğer gibi 

organlara geçici veya kalıcı zararlar verebilmektedir (Negma ve ark, 2011). Fakat kromatlar 

gibi hala kullanılan organik inhibitörler; pahalı, insan sağlığı ve çevre için zararlı, geri 

dönüşümsüz ve toksik olmaları nedeniyle yaklaşık son yirmi yılda yeşil inhibitörler olarak 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

113 

adlandırılan, çevre dostu inhibitörlere yönelimi arttırmıştır (Ghareba & Omanovic, 2010). Bu 

bileşikler; ucuz, kolaylıkla temin edilebilen, çevreye uyumlu ve yenilenebilir malzeme 

kaynaklarıdır. Bitkilerdeki yapraklar, kabuklar, tohumlar, meyveler ve köklerden elde edilen 

ekstraktların korozif ortamlarda etkili korozyon önleyici bileşiklerini içerir (Jokar ve ark, 2016). 

Bu çalışmada; korozyondan korunmada doğal inhibitör olarak Beta vulgaris L. (kırmızı 

pancar)’in yumuşak çelik üzerine etkisi 0,5M H2SO4 ve 1M HCl ortamlarında, farklı derişim 

ve sıcaklıklarda incelendi. 

Beta vulgaris L.(kırmızı pancar) içeriğinde belirli oranlarda karetenoid, fenoller, flavonoidler 

ve saponinler gibi zengin bileşiklerinin yanında; alanin, allantoin, arginin, kalsiyum, glisin, 

histidin, magnezyum, potasyum, selenyum, thiamine, triptofan, tirozin, vitamin C, çinko ve 

fosfor içermektedir (Nistor ve ark, 2017). 

Bu çalışmada; çalışma elektrodu(WE), referans elektrodu (RE) ve karşıt elektrot(CE) 

kullanılarak üçlü elektrot sistemi uygulandı. Yumuşak çelik elektrot çalışma elektrodu olarak 

kullanıldı. 1 cm2 yüzey alanına sahip platin levha elektrot karşı elektrot olarak ve potansiyelin 

kontrolü amacı ile bir Ag/AgCl (doygun KCl) referans elektrot olarak kullanıldı. 

Doğal inhibitör olarak kullanılan Beta vulgaris L.(kırmızı pancar) 1M H2SO4 çözeltisi için, 150 

°C de 1 saat boyunca kurutuldu ve öğütüldü. Öğütülen bitkiden 10 g tartıldı, üzerine 200 ml 

1M H2SO4 eklendi ve iki saat boyunca ekstraksiyon yapıldı. Ölçümler üç elektrot tekniği ile 

oda sıcaklığında (25°C); 50ml inhibitör, 25ml inhibitör+25ml 1M H2SO4, 12,5 ml 

inhibitör+37,5 ml 1M H2SO4 ve 5 ml inhibitör+ 45 ml 1M H2SO4 içeren ortamlarda yapıldı. 

Diğer ölçümler 50 ml inhibitör içeren ortamda 35,45 ve 55 derecelerde yapıldı.  

Sülfürik asit ortamı için uygulanan tüm koşullar ve uygulamalar 1M HCl ortamı için de aynı 

şekilde uygulandı. Her iki ortam için de alternatif akım impedans ölçümleri, lineer polarizasyon 

ölçümleri yapılıp akım potansiyel eğrileri ve Nyquist diyagramları elde edilerek sonuçlar 

kaydedildi. 

 

1.4. 0,5M H2SO4 Ortamında Derişimin Etkisi 

Şekil 8’ de farklı ekstrakt derişimlerinde (5, 12,5, 25, 50 g/L)  elde edilmiş olan yumuşak çeliğe 

ait impedans (Nyquist) diyagramları görülmektedir. Diyagramlar incelendiğinde bütün 

derişimlerde tek lup mevcuttur ve lup çapı inhibitör derişimi ile birlikte artmaktadır. Bu artma 
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inhibitör molekülünün metal yüzeyine adsorbe olarak koruyucu bir film oluşturduğunu 

göstermektedir. 

 

Şekil 8: 0,5M H2SO4 ortamında farklı derişimlerde ölçülen impedans eğrileri(●;0,5M H2SO4, 

+;0,5M H2S04+5g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı, ▼;0,5M H2SO4+12,5g.L-1 Beta vulgaris L. 

ekstraktı, ∎;0,5M H2SO4+25g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı, —; 0,5M H2SO4+50 g.L-1 Beta 

vulgaris L. ekstraktı). 

 

 

0,5M H2SO4 ortamında impedans eğrilerinden belirlenen polarizasyon dirençleri(Rp) ve 

inhibitör etkinliği(E2) Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi inhibitör içermeyen 

ortamda polarizasyon direnci 123 ohm.cm2 iken ortama inhibitör eklenmesiyle bu değer 

artmıştır. İnhibitör derişiminin 5 g.L-1 olduğu ortamda 648 ohm.cm2 iken derişim 50 g.L-1’ e 

çıkartıldığında 1144 ohm.cm2 olarak belirlenmiştir. Diğer derişimler ve bu derişimlerdeki 

yumuşak çeliğin polarizasyon direnci Tablo 1’ de görülebilir. 

Tablo 1: 0,5 M H2SO4 ortamında farklı derişimlerde ölçülen polarizasyon dirençleri(Rp) ve 

inhibitör etkinlikleri(E2) 

Derişim(g.L-1) Rp(ohm.cm2)             E2%  

Blank    123                         ---  

5    648                        81  

12,5    776                        84  

25    886                        86  
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50  1.144                       89 

   

 

İmpedans diyagramlarından elde edilen polarizasyon dirençleri kullanılarak bu ortamlardaki 

inhibitör etkinlikleri(E2) aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıştır.  

 

%E2= 
|𝑅𝑝0−𝑅𝑝𝑖𝑛ℎ|

𝑅𝑝𝑖𝑛ℎ
 𝑥 100                                                                                              (1.1) 

 

Denklemde Rp0, yumuşak çeliğin inhibitörsüz ortamdaki polarizasyon direncini, Rpinh, 

inhibitörlü ortamdaki korozyon direncini göstermektedir. İnhibitör etkinliği derişimin 

artmasıyla birlikte artmıştır. En yüksek etkinlik (%89) 50g.L-1 inhibitör derişiminde 

hesaplanmıştır. En düşük derişimdeki inhibitör etkinliği ise %81 dir.  

Şekil 9’ da farklı inhibitör derişiminde yumuşak çelik için elde edilen akım potansiyel eğrileri 

verilmiştir. Akım potansiyel eğrilerine bakıldığında korozyon potansiyelinin inhibitör 

derişiminin artmasıyla birlikte daha negatif değerlere doğru kaydığı görülmektedir.  

 

Şekil 9: Farklı derişimlerdeki akım-potansiyel eğrileri(a;0,5M H2SO4, b;0,5M H2S04+5 g.L-1 

Beta vulgaris L. ekstraktı, c;0,5M H2SO4+12,5 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı, d;0.5M 

H2SO4+25 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı, e; 0.5M H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı) 
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Eğrilerden belirlenen inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda yumuşak çeliğin korozyonuna ait 

elektrokimyasal parametreleri Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2: İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda belirlenen farklı derişimlerdeki korozyon 

parametreleri 

Derişim(g.L-

1) 

Ecor(mV) İcor(mA.cm-

2) 

ba(dec/V)    

bc(dec/V) 

 Rp        

IE1% 

 

Blank -545 1,1 × 10-2   6,26      7,76 129        ----  

 

5 

 

12,5 

 

25 

 

-515 

 

-579 

 

-582 

 

6,1 × 10-3 

 

4,5 × 10-3 

 

3,8 × 10-3 

 

  8,44 

 

  5,29 

 

  4,45 

 

     8,78 

 

     8,47 

 

     7,71 

 

303         44  

 

 311        59 

 

 317        65 

 

 

50 

 

-575              

 

3,1 × 10-3 

 

  3,83 

 

     7,19 

 

 339        71 

 

       

 

Anodik tafel eğiminin(ba) inhibitör derişiminin artmasıyla birlikte azaldığı görülmektedir. 

Anodik tafel eğiminin değişmesi inhibitörün anodik reaksiyonun mekanizması üzerinde etkili 

olduğunu göstermektedir (Priya ve Saratha, 2010). Anodik tafel eğimi inhibitörsüz ortamda 

6,26 dec/V iken inhibitör derişiminin en yüksek olduğu ortamda (50 g.L-1) 3,83 dec/V ‘a kadar 

düşmüştür. Katodik tafel eğimlerine bakıldığında belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Akım 

potansiyel eğrilerinden belirlenen ba, bc ve Rp değerleri kullanılarak korozyon akımı aşağıdaki 

şekilde hesaplanmış ve Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

icor = (
1

𝑅𝑝
) 𝑥 (

𝑏𝑎 𝑥 𝑏𝑐

2,303(𝑏𝑎+𝑏𝑐)
)                                                                                     (1.2) 

Denklemde ba ve bc sırasıyla anodik ve katodik tafel eğimini göstermektedir. 
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Burada korozyon akımları incelendiğinde akım değerlerinin düşmesi inhibitörün yumuşak çelik 

yüzeyinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğunu ve korozyon hızını düşürdüğünü 

göstermektedir. Belirlenen bu korozyon akımları kullanılarak inhibitör etkinliği hesaplanmış ve 

Tablo 2’ de verilmiştir. 

 

%E1 =(
𝑖𝑐𝑜𝑟0−𝑖𝑐𝑜𝑟𝑖𝑛ℎ

𝑖𝑐𝑜𝑟0
) 𝑥 100                                                                                        (1.3) 

 

Yukarıda verilen denklemdeki icor0 inhibitörsüz ortamdaki korozyon akımı, icorinh inhibitörlü 

ortamdaki korozyon akımıdır.  

1.5. 0,5M H2SO4 Ortamında Sıcaklığın Etkisi    

Farklı sıcaklıklarda, korozyon potansiyelinde elde edilen impedans diyagramları inhibitörsüz 

ve inhibitörlü ortamda sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 11’ de gösterilmiştir. 

Şekil 10: İnhibitörsüz 0,5M H2SO4 ortamında sıcaklığa bağlı olarak değişen impedans 

diyagramları(∎;25 °C’de 0,5M H2SO4, +; 35 °C’ de 0,5M H2SO4, ▲; 45 °C’ de 0,5M H2SO4, 

●; 55 °C’ de 0,5M H2SO4 ). 

 

 

Şekil 11: İnhibitörlü ortamda sıcaklığa bağlı olarak değişen impedans diyagramları(●; 25 °C’ 

de 0,5M H2SO4, —; 25 °C’ de 0,5M H2SO4+50g.L-1 Beta vulgaris L. ektraktı. ◆; 35 °C’ de 

0,5M H2SO4+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. +; 45°C’ de 0,5M H2SO4+50 g.L-1 Beta 

vulgaris L. ekstraktı. ▲; 55°C’de 0,5M H2SO4+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı). 
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Tüm sıcaklıklarda inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamda impedans diyagramında bir lup 

görünmektedir.  Lup çap büyüklüğü, sıcaklığın artmasıyla azalmıştır. Bu da korozyon hızının 

arttığını göstermektedir. İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamdaki impedans diyagramından 

belirlenen polarizasyon dirençleri kullanılarak hesaplanan inhibitör etkinliği Tablo 3’ de 

gösterilmiştir.  

  Tablo 3: İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamdaki sıcaklık değişimine bağlı korozyon 

parametreleri 

Sıcaklık(°C) Rpbl(ohm.cm2)      Rpinh(ohm.cm2)                    %E2  

25 

35 

45 

55 

  123                            1.144                     

   59                               420                                                                

   24                               278 

   11                               234 

  89 

  85 

  91 

  95 

 

    

 

Tablodan da görüldüğü gibi sıcaklık artmasıyla birlikte inhibitör etkinliği %95 oranına kadar 

yükselmiştir. 25°C’ de ise inhibitör etkinliği %89 düzeyindedir. Bu durum inhibitörlü ve 

inhibitörsüz ortamda sıcaklık artışıyla birlikte korozyon hızı artışının aynı oranda olmadığını 

göstermektedir. İnhibitörlü ortamda sıcaklıkla birlikte korozyon hızındaki artış inhibitörsüz 

ortama göre daha azdır.  
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Deneysel sonuçlara göre 0,5M H2SO4 ortamında Beta vulgaris L. ekstraktı yumuşak çelik 

korozyonu üzerinde tüm sıcaklıklarda iyi bir inhibitör etkisi göstermiştir. İnhibitör etkinliğinin 

sıcaklıkla artması düşük sıcaklıklarda yumuşak çelik yüzeyine fiziksel olarak adsorblandığını 

sıcaklık yükseldikçe adsorpsiyon davranışının kimyasal adsorpsiyona doğru kaydığını 

göstermektedir. Bu durum sıcaklık artışıyla birlikte inhibitör molekülünde kimyasal 

değişimlerin meydana gelmesi ve moleküldeki adsorpsiyon merkezlerindeki elektron 

yoğunluğunun artması ile açıklanabilir. Sıcaklık artışıyla metal yüzeyinde daha koruyucu bir 

film oluştuğu da söylenebilir. 

Yumuşak çeliğin korozyonunun inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda sıcaklıkla değişimini 

incelemek amacıyla akım potansiyel ve impedans eğrileri farklı sıcaklıklarda da elde edilmiştir. 

50g/L Beta vulgaris L. ekstraksiyonu içermeyen ve içeren 0,5M H2SO4 çözeltisinde, bir saatlik 

bekleme süresinde elde edilen akım potansiyel eğrileri sırasıyla Şekil 12 ve Şekil 13’ de 

gösterilmiştir. 

Şekil 12: İnhibitörsüz 0,5M H2SO4 ortamında farklı sıcaklıklarda akım-potansiyel 

eğrileri(a;55°C’ de 0,5M H2SO4, b; 45°C’ de 0,5M H2SO4, c; 35°C’de 0,5M H2SO4, d; 25°C’de 

0,5M H2SO4). 

 

Şekil 13: İnhibitörlü asidik ortamda farklı sıcaklıklardaki akım-potansiyel eğrileri(a;25°C 0,5M 

H2SO4.  b;55°C’ de 0,5M H2SO4+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. c;45°C’ de 0,5M 

H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. d;35°C’de 0,5M H2SO4+50g.L-1 Beta vulgaris L. 

ekstraktı. e;25°C’de 0,5M H2SO4+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı). 
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İnhibitör içermeyen ortamda elde edilen akım-potansiyel eğrisine bakıldığında korozyon 

potansiyeli değerlerinin sıcaklığın artmasıyla birlikte daha pozitif potansiyellere kaydığı 

görülmektedir. Aynı durum inhibitör içeren ortam için de söylenebilir. İnhibitör içermeyen 

ortamdaki anodik ve katodik tafel eğimi sıcaklığın artmasıyla birlikte artmıştır. Bu artış bize 

korozyon hızının sıcaklıkla birlikte arttığını göstermektedir. İnhibitör içeren ortamda ise 

sıcaklık artışıyla birlikte anodik ve katodik tafel eğimlerinde belirgin bir değişim 

gözlenmemiştir. Ancak sıcaklık artışıyla birlikte inhibitörsüz ortamla karşılaştırıldığında, 

korozyon akımında küçük bir artış görülmüştür. İnhibitörlü ortamda sıcaklık artışıyla korozyon 

hızının artmasını inhibitörsüz ortamda olduğu gibi reaksiyon hızının artması ve yüzeyde 

bulunan inhibitör moleküllerinin desorpsiyon hızının artmasıyla açıklanabilmektedir.  

Farklı sıcaklıklardaki akım potansiyel eğrilerinden belirlenen korozyon akımları kullanılarak 

inhibitör etkinlikleri hesaplanmıştır ve Tablo 4’ te belirtilmiştir. İnhibitör etkinliği 25°C ‘de 

%71 iken sıcaklığın artmasıyla birlikte artmış ve %97 (55°C’ de) seviyelerine kadar 

yükselmiştir. 

Tablo 4: İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda sıcaklığa bağlı olarak değişen inhibitör etkinliği 

Sıcaklık (°C)            0,5 M H2SO4 

 

Ecor(mV)    icor(mA.cm-2)              

         0,5 M H2SO4 + 5OmL-1 inhibitör 

 

   Ecor(mV)    icor(mA.cm-2)      %IE1 
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25 

 

35 

 

45 

 

55 

  

-545              1,1 × 10-3 

 

-536              3,5 × 10-2 

 

-514              6,7 × 10-2 

 

-509              2,2 × 10-1 

     

       -575              3,1 × 10-3                       71 

 

        -593             3,9 × 10-3                 88   

 

        -579             4,8 × 10-3                92 

 

        -547             5,2 × 10-3                97 

 

      

 

1.6. 1M HCl Ortamında Derişimin Etkisi 

Şekil 14’ de Beta vulgaris L. ekstraktının farklı derişimlerinde ölçülmüş olan yumuşak çeliğe 

ait impedans diyagramları görülmektedir. Bu impedans diyagramı incelendiğinde en yüksek 

(50g/L) inhibitör derişimi hariç tüm diyagramlarda tek lup oluşturduğu ve inhibitör derişimi 

arttıkça lupların yarıçaplarının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca inhibitör derişimleri arttıkça 

polarizasyon direnç(Rp) değerlerinin de arttığı belirlenmiştir. 

Şekil 14: 1M HCl ortamında farklı derişimlerde ölçülen impedans eğrileri(●; 1M HCl. ▲; 1M 

HCl+5g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. ∎; 1M HCl+12,5 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. +; 1M 

HCl+25g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. ◆; 1M HCl+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı) 

 

1M HCl ortamında impedans eğrilerinden belirlenen polarizasyon dirençleri(Rp) ve inhibitör 

etkinlikleri(E2) Tablo 5’ de gösterilmiştir. Tablo 5’ de görüldüğü üzere inhibitörsüz ortamda 
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polarizasyon direnci 113 ohm.cm2 olarak belirlemişken ortamda inhibitör oranı arttırıldığında 

polarizasyon direnci değerinin de arttığı görülmektedir. İnhibitör derişiminin en düşük olduğu 

ortamda(5 g.L-1) 784 ohm.cm2 iken derşimin en yüksek olduğu ortamda(50 g.L-1) ise bu değer 

1243 ohm.cm2’ ye kadar çıkmıştır. Diğer derişimlerdeki polarizasyon dirençleri ve bunlara 

bağlı olarak değişen inhibitör etkinlikleri Tablo 5’ de gösterilmektedir. 

Tablo 5: 1M HCl ortamında farklı derişimlerde ölçülen polarizasyon dirençleri (Rp) ve 

inhibitör etkinlikleri 

Derişim (gL-1) Rp(ohm.cm2)          E2%  

Blank    113                           ---  

5    784                           85  

12,5    892                           87  

25 

50 

 1.095                         89 

 1.243                         90 

 

   

 

İmpedans diyagramlarından elde edilen polarizasyon dirençleri kullanılarak bu ortamlardaki 

inhibitör etkinlikleri(E2) hesaplanmış ve Tablo 5 elde edilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde 

derişimin artmasıyla birlikte inhibitör etkinliği de artmıştır. En yüksek derişimde(50g.L-1) en 

yüksek inhibitör etkinliği %90 olarak gözlemlenirken, en düşük derişimde ki(5g.L-1) inhibitör 

etkinliği ise %85 dir. Polarizasyon direnci ve inhibisyon etkinliği değerlerindeki artış, bazı 

araştırmacıların da belirttikleri gibi yumuşak çelik yüzeyine tutunan organik moleküllerin 

sayısının artışından, yerel dielektrik sabitindeki azalmadan ve/veya çift tabakanın 

kalınlığındaki artmadan kaynaklanmaktadır. Bu olayların sebebi; metal yüzeyine inhibitör 

moleküllerin adsorpsiyonu sonucunda, metal yüzeyinde önceden adsorplanan diğer iyonların 

ve su moleküllerinin aşamalı olarak yer değiştirmesidir. Metal/çözelti ara yüzeyinde 

moleküllerin adsorpsiyonu, Rp değerlerini arttırmaktadır. Rp’nin artması, yumuşak çeliğin 

korozyon hızını azaltmaktadır. Sulu fazdaki organik moleküllerin metal yüzeyine 

adsorpsiyonunun, sulu fazdaki organik moleküller ve metal yüzeyindeki su molekülleri 

arasında, yerdeğiştirme şeklinde olduğu öne sürülmüştür. Yumuşak çelik yüzeyine inhibitör 
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moleküllerinin adsorpsiyonu, metal yüzeyinden su moleküllerinin desorpsiyonu ile dengede 

olmak zorunda olduğu da belirtilmektedir (Şeker, 2015; Fitoz, 2015). 

Şekil 15’ de 1M HCl korozif ortamda farklı inhibitör derişimlerinde elde edilen akım potansiyel 

eğrileri görülmektedir. Akım potansiyel eğrilerinde görüldüğü gibi ortama inhibiör 

eklenmesiyle korozyon potansiyeli daha negatif değerlere doğru kaymıştır. Anodik ve katodik 

akım bölgelerinde akımların düştüğü gözlenmektedir. Bu durum bize çalışmada kullanılan 

inhibitörün yumuşak çeliğin hem anodik hem de katodik bölgelerine adsorbe olarak korozyona 

karşı koruyucu bir film tabakası oluşturduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 15: 1M HCl ortamında farklı derişimlerdeki akım-potansiyel eğrileri(a;1M HCl. b;1M 

HCl+5g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. c;1M HCl+12,5g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. d;1M 

HCl+25g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. e; 1M HCl+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı) 

 

Eğrilerden belirlenen yumuşak çeliğin inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda korozyonuna ait 

elektrokimyasal parametreler Tablo 6’ da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6: İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda ölçülen polarizasyon parametreleri 

Derişim (g.L-

1) 

Ecor(mV) İcor(mA.cm-

2) 

ba(dec/V)    

bc(dec/V) 

 Rp        IE1%  

Blank -540 2,2 x10-2   5,75      8,52 167        -----  
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5 

 

12,5 

 

25 

-604 

 

-624 

 

-640 

2,8 x10-3 

 

1,8 x10-3 

 

1,4 x10-3 

  3,06 

 

  2,04 

 

  1,70 

     9,00 

 

     9,81 

 

     10,17 

348         87 

 

386         91 

 

422         93 

 

50 -643 1,2 x10-3   1,50      10,80 467         94  

       

 

Tablo 6 incelendiğinde inhibitör derşiminin artmasıyla beraber anodik tafel eğiminin(ba) 

azaldığı görülmektedir. Bu değişimin nedeni inhibitörün anodik reaksiyon mekanizması 

üzerinde etkili olmasıdır.  

Farklı sıcaklıklarda korozyon potansiyelinden elde edilen impedans diyagramları inhibitörsüz 

ve inhibitörlü ortamda sırasıyla Şekil 16 ve 17’ de gösterilmiştir. 

Şekil 16: İnhibitörsüz 1M HCl ortamında farklı sıcaklıklarda ölçülen impedans diyagramları(●;  

25°C’ de 1M HCl. ∎; 35°C’ de 1M HCl. ▲; 45°C’ de 1M HCl. +; 55°C’ de 1M HCl.) 

 

Şekil 17: İnhibitörlü asidik ortamda sıcaklığa bağlı olarak değişen impedans ölçümleri(●; 

25°C’ de 1M HCl. ◆; 25°C’ de 1M HCl+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. +; 35°C’ de 1M 

HCl+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. ∎; 45°C’ de 1M HCl+50 g.L-1 Beta vulgaris L. 

ekstraktı. ▲;55°C’ de 1M HCl+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı.) 
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Tüm sıcaklıklarda inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamda impedans diyagramlarında bir lup 

görünmektedir.  Lup çap büyüklüğü, sıcaklığın artmasıyla azalmıştır. Bu da korozyon hızının 

arttığını göstermektedir. İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamdaki impedans diyagramından 

belirlenen korozyon dirençleri kullanılarak hesaplanan inhibitör etkinliği Tablo 7’ de 

gösterilmiştir.  

Tablo 7: İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamdaki sıcaklık değişimine bağlı impedans 

parametreleri 

Sıcaklık(°C) Rpbl(ohm.cm2)      Rpinh(ohm.cm2)                    E2%  

25 

35 

45 

55 

  113                             1.243                     

    46                               462                                                                

    15                               301 

     4                                 161 

90 

90 

95 

97 

 

    

 

Tablodan da görüldüğü gibi sıcaklık artmasıyla birlikte inhibitör etkinliği %97 oranına kadar 

yükselmiştir. 25°C de ise inhibitör etkinliği %90 düzeyindedir. Bu durum inhibitörlü ve 

inhibitörsüz ortamda sıcaklık artışıyla birlikte korozyon hızı artışının aynı oranda olmadığını 

göstermektedir. İnhibitörlü ortamda sıcaklıkla birlikte korozyon hızındaki artış inhibitörsüz 

ortama göre daha azdır. 

Korozyon olayının sıcaklıkla değişimini incelemek amacıyla akım potansiyel eğrileri farklı 

sıcaklıklarda ölçülmüştür. En yüksek derişim olan 50 g.L-1 içeren ve içermeyen HCl ortamında, 
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bir saatlik bekleme süresinde elde edilen akım potansiyel eğrileri Şekil 18 ve 19’da 

gösterilmiştir. 

Şekil 18: İnhibitörlü asidik ortamda farklı sıcaklıklardaki akım potansiyel eğrileri(a; 25°C 

0,5M HCl. b; 55°C’ de 1MHCl+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. c; 45°C’ de 1M HCl+50 

g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. d; 35°C’de 1M HCl+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı. e; 

25°C’de 1M HCl+50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı). 

 

 

Şekil 19: İnhibitörsüz asidik ortamda farklı sıcaklıklardaki akım potansiyel eğrileri(a; 55°C’ de 

1M HCl. b; 45°C’ de 1M HCl. c; 35°C’de 1M HCl. d; 25°C’de 1M HCl). 

 

1M HCl ve 0,5M H2SO4 ortamları incelendiğinde bu ortamlardaki sıcaklığa bağlı akım 

potansiyel eğrilerinin ve bu eğrilerden elde edilen değerlerin benzerlik gösterdiği, her iki 

ortamda da sıcaklık artmasıyla beraber korozyon potansiyel değerlerinin inhibitörlü ve 
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inhibitörsüz ortamlarda daha pozitif yönlere kaydığı gözlenmektedir. Bu artıştan anlaşılan 

korozyon hızının sıcaklıkla birlikte artmasıdır. Tafel eğimleriyle hesaplanan korozyon akımları 

da korozyon hızının sıcaklıkla arttığını göstermektedir. Farklı sıcaklıklardaki akım potansiyel 

eğrilerinden belirlenen korozyon akımları kullanılarak inhibitör etkinliği hesaplanmıştır ve 

Tablo 8 ‘de belirtilmiştir. İnhibitör etkinliği 25 °C ‘de %69 iken sıcaklığın artmasıyla birlikte 

artmış ve %98 (55 °C ‘de) seviyelerine kadar yükselmiştir. 

Tablo 8: İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamda sıcaklıkla değişen polarizasyon parametreleri 

Sıcaklık 

(°C) 

           1M HCl 

 

Ecor(mV)      icor(mA.cm-

2)              

           1M HCl + 5OmL-1 inhibitör 

 

     Ecor(mV)    icor(mA.cm-2)        

%IE1 

 

25 

 

35 

 

45 

 

55 

 -540                     1 x10-2  

 

-510                 3,5 x10-2 

 

-505                     1 x10-1 

 

-502                  3,9 x10-1 

     -643                    3,1 x10-3                          69 

 

    -626                    3,6 x10-3                          89 

 

    -589                    4,6 x10-3                          95 

 

    -566                   6,5 x10-3                           98 

 

      

 

1.7. 0,5M H2SO4 ve 1M HCl Ortamlarında Adsorpsiyon İzotermleri 

Korozyon olayında inhibisyon organik molekülün metal/çözelti ara yüzeyinde 

adsorplanmasıyla meydana gelir. Metal yüzeyinde organik molekülün adsorpsiyonu, sulu 

çözeltide metal yüzeyinde adsorplanmış olarak bulunan su molekülü ile yer değiştirmesiyle 

gerçekleşir. 

Metal yüzeyindeki inhibitör adsorpsiyon prosesinin daha iyi anlaşılabilmesi için adsorpsiyon 

izotermlerinden faydalanılmaktadır. Sabit sıcaklıkta adsorbant tarafından adsorplanan madde 

miktarı ile denge basıncı veya derişimi arasındaki bağıntıya adsorpsiyon izotermi adı 
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verilmektedir. Adsorpsiyon izoterm modelleri elektrokimyasal reaksiyonların mekanizmalarını 

en iyi açıklama yöntemlerindendir. Bu adsorpsiyon modelleri arasında en çok uygulanan 

izoterm modeli ise Langmuir adsorpsiyon izoterm modelidir. Bu yüzden bu çalışmada sülfürik 

asit ve hidroklorik asit ortamları için bu adsorpsiyon izotermi test edilmiştir. Langmuir 

adsorpsiyon izotermi, Irving Langmuir tarafından yüzeydeki kimyasal adsorplanmanın tek 

moleküllü tabaka halinde olduğunu ve yüzeydeki dinamik denge halini göz önüne alarak, 

Langmuir adsorpsiyon izotermini türetmiştir. Bu izoterm modeline göre adsorpsiyonda yüzeyin 

homojen olarak örtüldüğü,  yüzeyin her tarafında adsorpsiyon enerjisinin aynı olduğu ve 

yüzeyde tutunan moleküller arasında etkileşme olmadığı gibi varsayımlar geliştirilmiştir 

(Orbak, 2009). 

 

Şekil 20: 0,5M H2SO4 ortamında Langmuir adsorpsiyon izotermi 

 

 

Şekil 21: 1M HCl ortamında Langmuir adsorpsiyon izotermi 
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Beta vulgaris L. için R2 değerlerine bakıldığında en iyi adsorpsiyon izotermi uyumunu 

Langmuir göstermiştir. Çünkü R2 değeri en yüksek olan izotermdir. 

50 g.L-1 derişiminde Beta vulgaris L. ekstraktı içeren 1M HCl ve 0,5M H2SO4 ortamlarında beş 

gün bekletilmiş yumuşak çelik elektrotların ayrıntılı yüzey analizleri SEM kullanılarak 

incelenmiştir. Her iki ortamdaki elektrot yüzeyleri 10.000, 5.000, 2.500 ve 1.000 kat 

büyütülerek gözlenmiştir. 

Şekil 22: 0,5M H2SO4 içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun SEM görüntüleri.( a; 0,5M 

H2SO4 içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 10.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. b; 

0,5M H2SO4 içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 5.000 kat büyütmedeki SEM 

görüntüsü. c; 0,5M H2SO4 içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 2.500 kat büyütmedeki 

SEM görüntüsü. d; 0,5M H2SO4 içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 1.000 kat 

büyütmedeki SEM görüntüsü) 
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Şekil 23: 0,5M H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik 

elektrotun SEM görüntüleri. a; 0,5M H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren 

ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 10.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. b; 0,5M 

H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 5.000 kat 

büyütmedeki SEM görüntüsü. c; 0,5M H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren 

ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 2.500 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. d; 0,5M 

H2SO4+50 g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 1.000 kat 

büyütmedeki SEM görüntüsü. 

 

Şekil 24: 1M HCl içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun SEM görüntüleri. a; 1M HCl 

içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 10.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. b; 1M 

HCl içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 5.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. c; 1M 

HCl içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 2.500 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. d; 1M 

HCl içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 1.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. 
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Şekil 25: 1M HCl+ 50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik 

elektrotun SEM görüntüleri. a; 1M HCl+ 50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki 

yumuşak çelik elektrotun 10.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü, b; 1M HCl+ 50g.L-1 Beta 

vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 5.000 kat büyütmedeki SEM 

görüntüsü. c; 1M HCl+ 50g.L-1 Beta vulgaris L. ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik 

elektrotun 2.500 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. d; 1M HCl+ 50g.L-1 Beta vulgaris L. 

ekstraktı içeren ortamdaki yumuşak çelik elektrotun 1.000 kat büyütmedeki SEM görüntüsü. 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Beta vulgaris L.(kırmızı pancar) ekstraktı içeren ve içermeyen iki farklı asidik ortamda(0,5M 

H2SO4 ve 1M HCl)  farklı derişimlerde(5 g.L-1, 12,5 g.L-1, 25 g.L-1, 50 g.L-1) ve farklı 

sıcaklıklarda(25°C, 35°C, 45°C, 55°C) yumuşak çeliğin korozyon davranışına etkisi 

elektrokimyasal ölçümlerle araştırılmıştır. Yumuşak çeliğin yüzey yapıları ise SEM ile 

incelenmiş, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

• Beta vulgaris L. ekstraktının derişimi arttırıldıkça her iki asidik ortamda da impedans 

ölçümleri sonucunda inhibitör etkinliklerinin arttığı gözlenmiştir. Nyquist diyagramlarının da 

çapları derişim arttıkça artmıştır. Bu diyagramlardan elde edilen polarizasyon dirençlerinde de 

artış gözlenmiştir. 

• Akım-potansiyel eğrilerine bakıldığında inhibitör derişimin artmasıyla, korozyon 

potansiyellerinin daha negatif değerlere kaydığı gözlenmiştir. Akım potansiyel eğrilerinden 

elde edilen anodik(ba) ve katodik(bc) eğimler incelendiğinde iki asidik ortam için de anodik 

eğimlerin inhibitör derişiminin artmasıyla azaldığı, fakat katodik eğimlerin 0,5M H2SO4 

ortamında çok belirgin bir değişiklik göstermezken 1M HCl’ de artış gözlenmiştir.   
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• 25°C, 35°C, 45°C ve 55°C’ ler de 50 g.L-1 inhibitör içeren ve içermeyen 0,5M H2SO4 ve 1M 

HCl ortamları için ayrı ayrı ölçümler yapılmıştır. İmpedans ölçümleri sonunda elde edilen 

Nyquist diyagramlarının çapının sıcaklık arttıkça azaldığı, buna bağlı olarak da elde edilen 

korozyon dirençlerinin de azaldığı görülmüştür. İmpedans ölçümlerinde, her iki ortamda da 

inhibitör varlığında sıcaklık arttırıldıkça inhibitör etkinliğinin arttığı gözlenmiştir.  

• Sıcaklığa bağlı değişimde akım-potansiyel eğrileri sıcaklık artışı ile beraber her iki ortamda 

da daha pozitif değerlere kaymıştır. Sıcaklık arttıkça 0,5M H2SO4 ortamında anodik ve katodik 

tafel eğimlerinde belirgin bir değişim gözlenmemiştir. 1M HCl ortamında ise anodik tafel 

eğimleri azalırken katodik tafel eğimleri artmıştır  

• Elde edilen SEM görüntülerinde ise Beta vulgaris L. bitki ekstraktının çelik elektrot yüzeyine 

adsorplanarak bir film yüzeyi oluşturduğu ve böylece korozyon hızını azaltarak iyi bir inhibitör 

olduğunu kanıtlamıştır.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak; Beta vulgaris L. bitki ekstraktının 0,5M H2SO4 ve 1M HCl 

ortamlarında, derişim olarak özellikle 50 g.L-1 alınarak inhibitör olarak kullanılabileceği 

önerilmektedir. 50 g.L-1 derişimde sıcaklıklar 25°C’ den, 35 °C, 45 °C, 55 °C’ lere 

çıkartıldığında inhibitör verimliliğinin de sıcaklıkla beraber arttığı, bu sebeple Beta vulgaris L. 

bitkisinin sıcaklık artışının yaşanabileceği ortamlarda kullanılabilecek iyi bir inhibitör olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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DENİZ KABUĞU TOZU KATKILI POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT 

MALZEMELERİN SÜRTÜNME VE AŞINMA DAVRANIŞININ 

İNCELENMESİ 

Bedrettin Hakan KARAASLAN1 

 Banu SUGÖZÜ2 

Özet 

Polimer matrisli kompozitleri aşınma ve sürtünme alanında kullanabilmek için sürtünme 

katsayısını ve mukavemetini arttırmak gerekmektedir. Kompozitlerin sürtünme katsayısı ve 

dayanımı çeşitli malzemelerin eklenmesi ile önemli ölçüde arttırılabilmektedir. Bu konuda 

literatür taraması yapıldığında çok çeşitli malzemeler ile çalışıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada polimer matrisli kompozit malzemelere deniz kabuğu tozu eklenerek üretilen 

malzemelerin sürtünme ve aşınma davranışı incelenmiştir. Bunun için farklı oranlarda deniz 

kabuğu tozu içeren üç farklı numune üretilmiş ve test sonuçları deniz kabuğu tozu içermeyen 

numune ile karşılaştırılmıştır. Numuneler toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Üretilen 

numunelerin sertlik, yoğunluk gibi fiziksel özellikleri ile özgül aşınma oranı, sürtünme 

katsayısı, sürtünme kararlılığı gibi tribolojik özellikleri belirlenmiştir. Sürtünme testleri TSE 

555’e göre tam ölçekli bir disk-fren cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak deniz kabuğu 

tozunun polimer matrisli kompozit malzemelerde sürtünme performansını olumlu etkilediği ve 

alternatif bir malzeme olarak kullanılabilir olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Deniz kabuğu, Kompozit Malzemeler, Sürtünme, Aşınma 
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Abstract 

Investigation of Friction and Wear Behavior of Polymer Matrix Composite Materials 

Containing Sea Shell Waste 

In order to use polymer matrix composites in the area of wear and friction, it is necessary to 

increase the friction coefficient and strength. The friction coefficient and strength of the 
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composites can be significantly increased by the addition of various materials. In literature, it 

is seen that a wide variety of materials are used. In this study, friction and wear behavior of the 

materials produced by adding sea Shell waste to the polymer matrix composite materials were 

investigated. Therefore, three different samples containing different amounts of sea Shell waste 

were produced and the test results were compared with the sea Shell waste free sample. Samples 

were produced by powder metallurgy method. The physical properties of the samples such as 

hardness, density and tribological properties such as specific wear rate, friction coefficient and 

friction stability were determined. Friction tests were performed with a full-scale disc-brake 

device according to TSE 555. As a result, it was seen that sea Shell waste had a positive effect 

on friction performance of polymer matrix composite materials and could be used as an 

alternative material. 

Keywords: Sea Shell Waste, Composite Materials, Friction, Wear 

 

1.GİRİŞ 

 Fren sürtünme mekanizmaları otomobil kontrol sistemlerinin en temel organlarından 

biridir. Balataların diskle temas halindeki yüzeylerinde meydana gelen sürtünme aracılığıyla, 

hareket halindeki taşıtların kinetik enerjileri ellerinden alınabilmektedir. Günümüzde kullanılan 

fren sürtünme mekanizmalarının mucidi İngiliz girişimci Herbert Frood olarak bilinmektedir. 

1897 yılında ilk fren bloğunu icat eden Frood 1901 yılında bu buluşun patentini almış ve 

çalışmalarını kendi kurduğu Ferodo Company isimli şirkette sürdürmeye devam etmiştir. Fren 

sürtünme mekanizmaları çalışmalarında pek çok malzeme kullanarak deneylerini 

gerçekleştiren Frood, 1908 yılında teknolojinin gelişimini sürdürmesiyle birlikte uzun yıllar 

kullanılacak olan asbestin fren balatalarında ilk kullanımını gerçekleştirmiştir [1]. 

Asbest ısı yalıtım özelliğinden ötürü uzun yıllar boyunca fren sürtünme mekanizmalarında 

kullanılan bir mineraldir. Lifsi bir yapısı bulunan asbestin yapısında bulunan kimyasal bağlar 

asbestin çeşitli fiziksel ve kimyasal etkilere karşı güçlü davranışlar sergilemesini sağlamaktadır. 

Asbest bu özelliklerinden ötürü sadece otomobil sanayisinde değil gelişen teknolojiyle birlikte 

pek çok endüstri dalında 20. yüzyılın başlarından itibaren tercih edilmeye başlanmıştır. 

Teknolojinin ve sağlık sistemindeki gelişmelerin de etkisiyle 20.yüzyılın ortalarından itibaren 

asbestin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri daha detaylı bir şekilde ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde asbeste maruz kalan insanlarda ortaya çıkan asbestosis, 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

139 

akciğer kanseri, mezotelyama gibi hastalıklar dünya genelinde asbest kullanımının 

yasaklanmaya başlanmasında önemli bir etken olmuştur [2]. 

Fren sürtünme mekanizmalarının tribolojik özellikleri; çevre şartlarına, uygulanan yük ve 

basınca, mikro yapısındaki malzemelerin özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat 

sürtünme mekanizmalarının geneline bakıldığında ortak olarak amaçlanan çeşitli çevre ve 

çalışma koşullarına rağmen düzenli ve yeterli bir sürtünme katsayısı, düşük bir aşınma oranı, 

kullanıcı düşünülerek düşük titreşim ve az gürültü özellikleridir. Fren sürtünme 

mekanizmalarını oluşturan malzemeler takviye malzemeleri, aşındırıcılar, katı yağlayıcılar, 

sürtünme düzenleyiciler, dolgu malzemeleri ve yapıştırıcılar başlıkları altında 

toplanabilmektedir [3]. 

Asbestin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin kanıtlanmasının üzerine insanoğlu 

asbeste alternatif olabilecek organik malzemeler hakkında çeşitli araştırmalar yapmaya 

başlamıştır. Bu çalışmada takviye malzemesi olarak kullanılan asbeste alternatif olarak 

düşünülen deniz kabuğu tozunun polimer matrisli fren balataları üzerindeki tribolojik etkileri; 

deniz kabuğu tozunun %0, %10, %20 ve %30 eklenmesiyle oluşturulan dört numune üzerinde 

incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Balata Üretimi 

Toplanılan deniz kabukları temizlenip yıkanarak bir sıcak hava fırınında 150ºC’de 10 dakika 

süre zarfında kurutulmuştur. Kurutulan deniz kabukları bir öğütücü yardımıyla toz haline 

getirilmiştir. Toz haline getirilen deniz kabukları şekil 1’de görülen elek sarsma cihazı 

yardımıyla eleme işlemine tabi tutulmuştur. Elek sarsma cihazından 125 µm’lik deniz 

kabukları, balata numunelerinde kullanılmak üzere alınmıştır.  

 

Şekil 1. Elek sarsma cihazı 
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Numunelerin karışımlarının hazırlanması laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiş ve kütlesel 

oran esas alınmıştır. Dört farklı numunenin kütlece %  karışım oranları Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Numunelerin kütlece karışım oranları (%) 

 

Tablo 1’de görülen numunelerin karışımları homojenliğin sağlanması açısından toz haznesi 

içerisine yerleştirilerek şekil 2’de görülen toz karışım cihazıyla 90 dev/dk hızla 10 dakika 

sürede karıştırılmıştır.  

 

Şekil 2. Toz karıştırma cihazı 

Karışım işlemi tamamlanan numunelerin toz karışımları 25.4 mm çapındaki kalıp içerisine 

dökülerek 100 tonluk hidrolik pres yardımıyla 80 bar basınç altında 2 dakika süreyle soğuk 

presleme işlemine tabi tutulmuştur. Her bir soğuk presleme işleminde tek bir numuneye soğuk 

pres işlemi uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Soğuk pres ve sıcak pres kalıpları 
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Soğuk presleme işlemleri tamamlanan numuneler hidrolik preste sıcak pres kalıplarının 

yerleştirilmesiyle birlikte sıcak presleme işlemine tabi tutulmuşlardır. Sıcak presleme işlemi 

150 ºC’de, 100 bar basınç altında, 12 dakika boyunca, her presleme işleminde dört numuneye 

uygulanacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Kalıptan çıkartılan numuneler oda sıcaklığında 

soğumaya bırakılmıştır. Balata üretim parametreleri tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Üretim parametreleri 

İşlemler Üretim Parametreleri 

Karıştırma 
Zaman(dak) 10 

Hız(dev/dak) 90 

Soğuk Şekillendirme 

Zaman(dak) 2 

Sıcaklık(ºC) Ortam Sıcaklığı 

Basınç(Bar) 80 

Sıcak Şekillendirme 

Zaman(dak) 12 

Sıcaklık(ºC) 150 

Basınç(Bar) 100 

 

 

2.2.Deney Düzeneği 

Presleme işlemlerinin sonlandırılmasının ardından ortaya çıkarılan numunelerin sürtünme ve 

aşınma davranışlarının incelenmesi amacıyla şekil 4’de gösterilen sürtünme test cihazı 

kullanılmıştır. Deneyler esnasında balata ve fren diski arasındaki sürtünme kuvvetinin ölçümü 

yük hücresi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Deneyler esnasında fren diskinin istenilen hız ve 

devirlerde kullanılabilmesi için invertör bulunmaktadır. Standartlara uygun yapılan deneylerde 

her saniyede bir veri alabilen ve -50 ºC ile 1000ºC sıcaklık aralığında çalışabilen kızılötesi bir 

termometre kullanılmıştır. Deney düzeneğindeki fren diski sertliği 116 HB (41.86 HRA), çapı 

280 mm olan gri dökme demirden üretilmiş fren diskidir. Diski durdurma amaçlı diskle aynı 

dönme eksenine sahip, kısmi olarak hareket edebilen hidrolik tahrikli bir kaliper kullanılmıştır. 

Numunelerin tek tek yerleştirildiği fren pabucu üzerinde her bir deney sırasında tek bir 

numunenin hidrolik tahrikli motor yardımıyla fren diskiyle temasları sağlanmış, elde edilen 

veriler bilgisayar ortamında her saniye kaydedilmiştir. Deneyler 10 dakika sürede, balatalara 
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uygulanan 5 barlık basınç altında fren diskinin 616 dev/dak hızla döndürülmesiyle 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 4. Sürtünme test cihazı 

2.3.Deney Şartları 

Her bir numune için sürtünme katsayıları 6 m/s hızda, 5 bar basınç altında 1 saniye aralıklarla 

bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. Deneyler balata numunelerine ortalama 3600 metre yol 

yaptırılarak gerçekleştirilmiştir. Deney sonrası numunelerin kütle kayıpları hassas terazi 

yardımıyla test öncesi ve test sonrası ölçümlerle karşılaştırılmıştır. Hazırlanan numuneler 

sertlik, yoğunluk, aşınma ve sürtünme testlerine tabi tutulmuştur [4].  

TS 555’e göre sürtünme katsayısı denklem 1’deki formül ile hesaplanmıştır. Sürtünme kuvveti 

denklem 2, özgül aşınma oranı ise yine TS 555’e göre denklem 3 ile hesaplanmıştır.  

µ= F/N          (1) 

N= PxA      (2) 

𝑉 =
𝑚1−𝑚2

2.𝜋.𝑅.𝑛.𝐹.𝜌
      (3) 

Denklem 1’de yer alan µ sürtünme katsayısını, F sürtünme kuvvetini, N balata yüzeyine gelen 

normal kuvveti temsil etmektedir. Denklem 2’de yer alan p frenleme hidrolik basıncını, A 

piston yüzey alanını temsil etmektedir. Denklem 3’de yer alan V özgül aşınma miktarını, R 

balata merkezi ile disk merkezi arasındaki mesafeyi, n test boyunca diskin dönme sayısını, m1 

balata test öncesi kütlesini, m2 balata test sonrası kütlesini, F ortalama sürtünme kuvvetini ve ρ 

balatanın yoğunluğunu temsil etmektedir.  

Numunelerin sürtünme kararlılığı denklem 4’de yer alan formülle hesaplanmıştır. 

FS= (µort /µmax) x 100    (4) 
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denklemde; µort ortalama sürtünme katsayısını, µmax en yüksek sürtünme katsayısını temsil 

etmektedir.  

3. BULGULAR 

Bu çalışmada polimer matrisli kompozit malzemelerde kullanılan asbest yerine deniz kabuğu 

tozu kullanılarak malzemelerin sürtünme ve aşınma davranışları incelenmiştir. Asbestin 

kanserojen etkilerinin kanıtlanmasının üzerine organik olması bakımından bu araştırmada deniz 

kabuğu tozu katkısı kullanılmıştır [5]. 

Fren balatalarında frenleme esnasında fren diski ve balata arasında bir sürtünme oluşur. 

Sürtünme katsayısı fren balatalarının tribolojik özelliklerinin belirlenmesinde en önemli 

parametrelerden biridir. Tribolojik özellikler dışında araçların durma mesafesi, balataların 

çalışması sırasındaki gürültü seviyesi ve titreşim gibi pek çok kullanım özellikleri sürtünme 

katsayısına bağlıdır. Balataların fren diskiyle aralarında oluşan sürtünmeden dolayı yüzey 

sıcaklığında bir artış meydana gelir. Yüzey sıcaklığındaki artışa rağmen balataların sürtünme 

katsayısındaki değişimin minimum olması istenilen bir durumdur. Günümüzde kullanılan fren 

balatalarının sürtünme katsayıları 0.1-0.7 aralığında değişebilmektedir [6-8]. 

Deneyler sırasınca DK0, DK10, DK20 ve DK30 numunelerinin sürtünme test cihazından 

ölçülen sürtünme katsayısı ve sıcaklıklarının zamana bağlı değişim grafikleri Şekil 5-8’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. DK0 numunesinin sürtünme katsayısı-zaman-sıcaklık grafiği 
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Şekil 6. DK10 numunesinin sürtünme katsayısı-zaman-sıcaklık grafiği 

 

 

 

 

 

Şekil 7. DK20 Numunesinin sürtünme katsayısı-zaman-sıcaklık grafiği 

 

Şekil 8. DK30 Numunesinin sürtünme katsayısı-zaman-sıcaklık grafiği 

Şekiller incelendiğinde sürtünme katsayısının deney başlangıçlarında daha düşük değerlerde 

olduğu görülmektedir. Bu düşüklüğün sebebi uygulanan basıncın balataya giderek artan şekilde 

etki etmesidir. Ani şekilde balataya uygulanan yüksek basıncın balata üzerinde hasara sebep 

olacağı düşüncesiyle deneyler esnasında basınç giderek artan şekilde uygulanmıştır. Giderek 

artan basınç ile birlikte balata ve diskin alışma sürecinin de geçilmesiyle sürtünme katsayısının 

stabilite kazandığı görülebilmektedir.  
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Sürtünme katsayısı eğrilerindeki iniş çıkışların temas sırasında disk yüzeyindeki temas 

bölgelerinin içine doğru ısının sürekli olarak değişiminden kaynaklanmaktadır. Bu etki 

sürtünme katsayısında sürekli olarak düşüş ve artışlara yol açmaktadır [9-12]. 

Tablo 3 numunelerin ortalama sürtünme katsayısı, özgül aşınma oranı, sertlik ve yoğunluk 

değerlerini göstermektedir. 

Tablo 3. Numunelerin Ortalama Sürtünme Katsayısı, Özgül Aşınma Oranı, Sertlik, Yoğunluk 

değerleri 

Numune 

Kodu 

Ortalama 

sürtünme katsayısı 

(µort) 

Özgül aşınma oranı 

(x10-6 cm3/Nm) 

Sertlik 

(HRL) 

Yoğunluk 

(g/cm3) 

DK0 0,3 2,05 88 1,98 

DK10 0,48 5,3 99 1,97 

DK20 0,44 5,14 98 1,93 

DK30 0,38 6,57 90 1,93 

 

4.SONUÇLAR 

Bu çalışmada; deniz kabuğu tozunun takviye malzemesi olarak %10, %20 ve %30 oranlarında 

fren balatalarında kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

  Ortalama sürtünme katsayısı değeri en yüksek 0.48 ile DK10 numunesinde görülmüştür. 

Deniz kabuğu tozunun %10’dan fazla kullanıldığı numunelerde deniz kabuğu oranının artışıyla 

beraber sürtünme katsayısında düşüş gözlenmiştir. 

Özgül aşınma oranları incelendiğinde en yüksek aşınma oranı DK30 numunesinde görülmüştür. 

Deniz kabuğu tozu kullanılmayan DK0 numunesi özgül aşınma oranı olarak en düşük değere 

sahiptir.  

Numunelerin sertlikleri incelendiğinde en yüksek sertlik değeri DK10 numunesinde elde 

edilmiştir. Deniz kabuğu tozu oranı arttırıldıkça numunelerin sertliklerinde düşüşler 

gözlenmiştir. 

Dört farklı numune üzerinde gerçekleştirilen deneylerde en yüksek yoğunluk değerine deniz 

kabuğu tozunun kullanılmadığı DK0 numunesinde ulaşılmıştır. Deniz kabuğu tozu oranının 

artışıyla birlikte numunelerin yoğunluklarında bir düşüş gözlenmiştir. 
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Balata numunelerinin sürtünme katsayısı, sertlik ve yoğunluk değerleri arasında bir doğru 

orantı vardır.  

Üretilen balatalardan elde edilen veriler TSE 555’de belirtilen balata standartları arasında yer 

almaktadır.   

 

KAYNAKLAR 

[1] Ibhadode, A. O. A, Dagwa, I. M. (2008). Development of asbestos-free friction lining 

material from palm kernel shell. J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. vol.30 no.2  

[2] Güneş, M. Güneş, A. İlbeyli, N. Kaya, B. (2017). Asbest Maruziyeti ve Etkileri. Turkish 

Journal of Scientific Reviews.01-05, Antalya. 

[3] Sugözü, B. Dağhan, B. (2018). Fren Sürtünme Malzemelerinde Aşındırıcıların 

(Alümina, Silika, Zirkon) Tribolojik Özellikleri.  Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1) 14-

23. 

[4] Sugözü, B. (2016). Nano Silika, Nano Alümina ve Nano Zirkon Aşındırıcı Parçacık 

Katkısının Fren Balata Özelliklerine Etkisi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Konya. 

[5] Abutu, J. Lawal, S. A. Ndaliman, M. B. Lafia-Araga, R. A. Adedipe, O. Choudhury, 

I.A. (2018). Effects of process parameters on the properties of brake pad developed from 

seashell as reinforcement material using grey relational analysis. Engineering Science and 

Technology, an International Journal 21,787–797. 

[6] Hong, U. S. Jung, S. L. Cho, K. H. Cho, M. H. Kim, S. J. Jang, H. (2009). Mechanism 

of multiphase friction materials with different phenolic resin matrices. Wear 266(7); 739-744. 

[7] Persson, B. N. J. (1994). Theory of friction: The role of elasticity in 

boundarylubrication”, PhysicalReview B 50(7); 4771.  

[8] Tabor, D. (1996). Friction as a dissipatedprocess. Friction of organicpolymers in 

fundamentals of friction, MacroscopicandMicroscopicProcesses 220(3).  

[9] Anderson, A. E. (1992). ASM Handbook, Friction, Lubrication, and Wear Technology”, 

ASM International, Materials Park, OH, Vol. 15 pp.569-77.   



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

147 

[10] Jang, H. KO, K. Kım, S.J. Basch, R.H. Fash, J.W. (2004). The effect of metal fibers on 

the friction performance of automotive brake friction materials. Wear 256 (3/4), pp. 406–414. 

[11] Stachowiak, G.W. Batchelor, A.W. (2001). “Engineering Tribology”, Heineman, 

Boston, MA, pp. 36-44, 2001.  

[12] Türk Standartları Enstitüsü TSE 555. (1992). Karayolu Taşıtları-Fren Sistemleri-

Balatalar-Sürtünmeli Frenler İçin, 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 148 

AKDENİZ BÖLGESİN’DE BULUNAN İLLERİN TURİZM TEŞVİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdinç KARADENİZ1 

Cemile ÖCEK2 

ÖZET 

Devletin ekonomiye müdahale etme aracı olarak kullandığı teşvikler, tarihin her döneminde 

ekonomik hayat için büyük önemarz etmektedir. Türkiye’de 1980 yılı sonrasında küreselleşme 

sonucunda turizm sektöründe büyük gelişmeleryaşanmış ve ekonomik kalkınmada önemli bir 

yer edinmiştir.Bu süreçte turizm sektörüne yönelik teşviklerin etkisi çok fazla 

olmuştur.Türkiyeekonomisinde son yıllarda yaşanan performans ve hızlı değişimde, uygulanan 

teşvik politikalarının da etkisi bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı Türkiye coğrafi 

bölgelerindenbirisi olan Akdeniz Bölgesi’nde bulunanillerdeturizm sektörüne yönelik sunulan 

teşvikleriturizm teşvik kanunu ve yeni teşvik sistemi bağlamında incelemektir.Bu bağlamda 

hem yeni teşvik sisteminde sunulan teşvikler hem de mevcut turizm teşvik kanunu bağlamında 

yeni yatırımlarda sunulan teşvikler ikincil veriler ile incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışma 

sonucunda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan iller arasında en çok turizm yatırımı yapılan ilin 

Antalya olduğu belirlenmiştir. Yine Akdeniz Bölgesi’nde 2018 yılında yalnızca Adana, 

Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinde otel yatırımı yapıldığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Turizm, Akdeniz Bölgesi, TurizmTeşvikleri, Yeni Teşvik Uygulamaları 

ABSTRACT 

EVALUATION OF PROVINCES IN THE MEDITERRANEAN REGION FOR 

TOURISM INCENTIVES 

Incentives used by the state as a means of intervening in the economy are of great importance 

for economic life in all periods of history. As a result of globalization in Turkey after 1980, 

there has been great developments in the tourism sector and has gained an important place in 

economic development.In this process, the impact of incentives for tourism sector has been 

very high.Turkey's economy and rapid changes in performance in recent years, there is also the 

effect of the incentive policies applied.The aim of this study is to examine the incentives offered 

to the tourism sector in the provinces of the Mediterranean region, one of the   
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2 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, cemile_ocek@hotmail.com 
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geographical regions of Turkey, within the context of Tourism Incentive law and the new 

incentive system.In this context, the incentives offered in the new incentive system as well as 

the incentives presented in the new investments in the context of the current tourism incentive 

law were examined and evaluated with secondary data. As a result of the study, it is determined 

that Antalya is the province with the highest number of tourism investments among the 

provinces in the Mediterranean Region. In addition, it was determined that the hotel investment 

was made only in Adana, Antalya, Mersin and Osmaniye in 2018 in the Mediterranean Region. 

Keywords: Tourism, Mediterranean Region, Tourism Incentives, New Incentive Practices 

1. GİRİŞ 

Dünyada yaşanan küreselleşmeyle beraber turizm sektörü, yapısından dolayı sıklıkla 

değişimlerle karşı karşıya kalan ve rekabet yoğunluğunun yüksek olduğu sektörler arasında yer 

almaktadır. Hizmet sektöründe önem arz eden bir yere sahip olan turizm, Türkiye’ye döviz 

girdisi sağlamaktadır. Turizmin döviz girdisi sağlamasının yanı sıra, turistik amaçlarla yapılan 

hareketliliğin kültürel ve çevresel çok çeşitli etkileri de bulunmaktadır (Günay ve Enes, 2014: 

92). Dünya turizm pazarında bulunan ve bir turizm ülkesi olarak görülen Türkiye, sahip olduğu 

doğal, tarihi, kültürel varlıklarını değerlendirmeyi amaç edinmiş, bu bağlamda 1980’lerdeki 

dışa açılma politikası ve turizm sektörünü destekleyen düzenlemeler sayesinde turizm 

sektöründe büyük bir ilerleme yaşanmıştır (Gülbahar, 2008: 155).  

Turizmin ekonominin birçok yönü ile etkileşim içinde olmasından dolayı döviz girdisi 

sağlaması, yurt içerisinde gerçekleştirilen mal satışlarının ihracat sayılması, istihdamı arttırması 

ve ekonomi açısından oluşturduğu yüksek katma değer faydaları ile devletler için önemli bir 

ekonomik alanı oluşturmaktadır. Turizm sektöründe, ulaşım, konaklama, yeme-içme, 

pazarlama, eğlence, alış-veriş gibi hizmetlerin bulunduğu çok yönlü faaliyet alanının olması 

turizm sektörünün ekonomik değerini de ortaya koymaktadır. Ancak, turizm yatırımlarındaki 

sabit sermaye miktarının yüksek olması nedeniyle yatırımların geri dönüş süresinin uzun yıllar 

alması, siyasi, sosyal, doğal ve ekonomik durumlara karşı aşırı hassas ve kırılgan yapısı sektörü 

riskli bir yatırım alanı haline getirmektedir. Bundan dolayı, dünyada buna benzer sektör 

yatırımlarına destek verilmekte ve turizm sektörüne dair verilen teşvik ve destekler 

sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır (Ataer, Erdemli, Varışlı, 2003:1).  

Teşvik, “belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 

sağlamak amacı ile çeşitli yöntemlerle verilen maddi ve gayri maddi destek, yardım ve 

özendirmeler” olarak ifade edilmektedir (İncekara, 1995: 1). Teşvik kavramı TDK’da ise 
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“İsteklendirme, özendirme” olarak ifade edilmesinin yanı sıra “Bir kimseyi kötü bir iş yapması 

için kışkırtma” olarak tanımlanmaktadır (Genel Türkçe Sözlük, 2018). Ekonomi alanında 

teşviğin tanımı, kamunun farklı yöntemlerle bazı sektörlerin daha çok ve süratli gelişmesi için 

maddi veya manevi yardım anlamına gelmektedir (Acinöroğlu, 2009: 147). 

Bu araştırmada Akdeniz Bölgesi’nde bulunan illerde yeni teşvik sisteminde sunulan 

teşvikler ve mevcut turizm teşvik kanunu bağlamında yeni yatırımlarda sunulan teşvikler il 

bazında ikincil veriler ile incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Belirlenen amaçlar 

doğrultusunda araştırma altı bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde yeni teşvik sistemi ve 

mevcut teşvik sistemi bağlamında Türkiye’de turizm sektörüne sağlanan teşviklerden 

bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde literatürde yer alan benzer çalışmalara yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde araştırmanın yöntemi sunulmuştur. Beşinci bölümde inceleme sonucunda 

ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Altıncı bölümde ise genel bir sonuç ve öneriler sunulmaya 

çalışılmıştır.  

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİKLER 

“Ekonomide teşvik; belirli ekonomik faaliyetlerin diğerine oranla daha fazla ve daha 

hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla kamu tarafından çeşitli yöntemlerle yapılan, maddi ve 

gayri maddi destek ve özendirmelerdir” (Tezcan, Önal, Karadeniz ve Kandır, 2007: 113). 

Teşviklerin temel amacı, ülkenin içerisinde bulunulan ekonomik yapısına göre değişiklik 

göstermekle birlikte halkın refah düzeyinde artış yaşanmasını sağlamasıdır (Yavuz, 2010: 86). 

Yatırımcılara kolaylık sağlayan ve onları motive eden teşvik uygulamalarının amaçları; 

yatırımlarda oluşan maliyetleri azaltabilmek, finansman gereksinimlerini düşürebilmek, 

karlılık düzeylerini arttırabilmek ve yatırımları belli alanlara kaydırabilmektir (Aydoğuş vd., 

2006: 3). 

Türkiye’de turizm sektörü, sahip olduğu potansiyeline özellikle 1980 yılı ve sonraki 

yıllarda oluşturulan farklı politikalar neticesinde kavuştuğu görülmektedir. Türkiye’nin aktif 

dış turizmi 1980’ler sonrasında ciddi bir büyüme kaydetmiş ve ülkenin ekonomisi bağlamında 

büyük katkısı olan gelir kaynakları içerisinde yer almaya başlamıştır (Çımat ve Bahar, 2003: 

2). Bu süreçte turizm sektörünün geliştirilebilmesi ve ekonomik kalkınmayı destekleyebilmesi 

için çeşitli yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. 12.03.1982 tarihinde kabul edilen 2634 sayılı 

“Turizm Teşvik Kanunu” ile Türkiye’de turizm bölgelerinin, alan ve merkezlerinin 

belirlenmesi ve belirlenen yerlerde turizmin geliştirilmesi adına potansiyel girişimciler için 

verilecek desteklerin genişletilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’deki Turizm Teşvik 
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Kanunu ile küreselleşmenin ve teknolojik gelişmenin artış hızına bağlı olarak turizm sektöründe 

hızlı bir gelişme yaşanmıştır (Dalgın, Karadağ ve Bingöl, 2015: 176).  

Türkiye’de turizm teşvik ve desteklerin tarihçesine göz atıldığında, 1960 yılına kadar 

turizm sektörüne gerekli önemin gösterilmediği ancak 1960’lardan sonra uygulanan 5 yıllık 

kalkınma planlarında turizmin geliştirilmesi için gerekli önlemlerin yer aldığı ve uygulanmaya 

başlandığı görülmektedir. Başlangıçta turizm talebi ile ilgili ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

alınan önlemler, sonraki yıllarda Türkiye turizm sektörünün farklı ihtiyaçlarına göre değişiklik 

göstermiştir. 1972 yılında kabul edilen Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 

Kanunu ve 1982 yılında kabul edilen Turizm Teşvik Kanunu ile kitlesel turizm başlamıştır. 

Turizm Teşvik Kanunu ile ülkenin belirli bölgelerinde turizmin gelişmesi sağlanmış ve vergi 

indirimleri ile çeşitli muafiyetlerle turizm sektörüne yatırımlar yapılması konusunda 

yatırımcıların ilgisi çekilmeye çalışılmıştır (Gülbahar, 2008: 156). Sonraki yıllarda turizmin 

çeşitlendirilmesi, turizm sektöründe çalışması için kalifiye elemanların yetiştirilmesi, doğal ve 

kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, 

sektörün sağlam bir yapıya kavuşturulması ve alternatif turizm ürünlerinin geliştirilmesine 

yönelik kararlar alınmıştır (DPT, 1979-1985-1989-1995-2000-2007). Turizmdeki yeni 

eğilimleri takip edebilmek ve yeni turizm tarzlarını desteklemek için 2007 ve 2013 yıllarında 

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” hazırlanmıştır. 

1980 sonrasında turizm sektörüne yönelik alınan kararlar arasında en önemli olanı, 2634 sayılı 

“Turizm Teşvik Kanunu”dur. Turizm sektörü ile ilgili kalkınma planlarında bulunan konu 

başlıkları aşağıdaki gibidir (Kozak vd., 2001: 119); 

 Turizmden elde edilecek döviz oranını arttırarak ödemeler bilançosundaki açığın 

kapatılmasında bu girdiden faydalanmak, 

 Türkiye’ye gelebilecek turist sayısında artış sağlamak, 

 Turizmde öncelikli bölgeleri belirlemek, altyapı ve fiziksel planlama eksiklerini 

gidermek, 

 Kitle turizmi için konaklama ve ulaşım için gerekli yatırımları desteklemek, 

 Tanıtım ve pazarlama etkinliklerinin arttılımasının sağlanması, 

 Kamu tarafından altyapı, özel kesim tarafından üstyapı faaliyetlerinin tamamlanması, 

 Teşvik ve kredi politikalarını yönetmek, 

 Doğal varlıkları koruyabilmek için faaliyetlerde yer almak, 
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 Yabancı yatırımların dikkatini çekebilmek, 

 Turizm eğitim politikalarını kararlaştırmak. 

Tüm ülkeler açısından kalkınmışlık düzeyini arttırmak için kullanılan en önemli mali 

politika aracı olarak yatırım teşvik yasal düzenlemeleri görülmektedir. Türkiye’de istihdam 

oranını çoğaltmayı, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik düzeylerindeki büyük farkları yok 

etmeyi amaçlayan, uzun süredir mevzuatta farklı şekillerde yürürlükte yer alan ve yatırımları 

destekleyen çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye ekonomisinde son yıllarda görülen 

hızlı değişimde ve artan performanslarında, uygulanan teşvik politikalarının da katkısı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, kapsamlı politikalara ve teşvik tedbirlerine rağmen, bölgeler 

arası dengesizliklerin azaltılmasında istenilen sonuçlar bir türlü alınamamıştır. Nitekim söz 

konusu çabalara rağmen, yatırımların gelişmiş bölgelere yönelmeye devam etmesi, mevcut 

teşvik uygulamasının beklenen etkiyi yaratamaması ve eleştirilere maruz kalması sonucunda, 

Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarihinde ve 2012/3305 sayılı 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (Resmi Gazete, 2012) ile yürürlüğe girmiştir 

(Sungur ve Öçal, 2017: 125). Bu kapsamda, 81 il 6 düzey halinde bölgesel sınıflandırmaya tabi 

tutulmuş ve herbir bölge için farklı oranlarda ve farklı sektörlerde teşvikler uygulamaya 

koyulmuştur (Sungur ve Öçal, 2017: 125; KPMG, 2018).   

Tablo 1. Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Genel Yapısı 

Genel teşvik 

uygulamaları 

Bölgesel teşvik 

uygulamaları 

Büyük Ölçekli 

Yatırımların Teşviki 

Stratejik Yatırımların 

Teşviki 

 KDV İstisnası 

 Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

 Gelir Vergisi 

Stopajı Desteği 

 KDV İstisnası 

 Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

 Vergi İndirimi 

 Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

 Yatırım Yeri Tahsisi 

 Faiz Desteği 

 Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği 

 Sigorta Primi 

Desteği 

 KDV İstisnası 

 Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

 Vergi İndirimi 

 Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

 Yatırım Yeri Tahsisi 

 Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği 

 Sigorta Primi 

Desteği 

 KDV İstisnası 

 Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

 Vergi İndirimi 

 Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

 Yatırım Yeri Tahsisi 

 Faiz Desteği 

 KDV İadesi 

 Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere yeni teşvik sistemi, genel teşvik uygulamaları, bölgesel 

teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olmak 

üzere 4 temel yatırım teşvik konusunu içermektedir. İçerisinde bulunulan ihtiyaç ve ekonomik 

sorunların çözümü için bazı uygulamalara öncelik verilmiş ve yeni teşvik sistemi doğrultusunda 

yatırımcılara, KDV istisnası, gümrük vergisi iadesi, vergi muafiyeti, asgari ücret üzerinden 

hesaplanan sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı 
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ve KDV iadesi olmak üzere 7 maliyet unsurunda teşvikler düzenlenmiştir. Yeni teşvik 

sisteminde eskisinde olduğu gibi teşvikler yatırımın yer aldığı bölge ve yatırımın büyüklüğüne 

göre farklılıklar içermektedir. Yeni teşvik sistemi, iller doğrultusunda bölgeler arasındaki 

gelişmişlik düzey farklılıklarını giderecek ve teknoloji açısından gerçekleşen değişimi üretim 

yapısına yansıtabilecek uygulamalar bulundurmaktadır. “Yeni teşvik sisteminde bölgeler 

Kalkınma Bakanlığı tarafından her il için belirlenen 61 sosyal gelişmişlik kriteri baz alınarak 

hazırlanmış ve bölge sayısı 6’ya çıkartılmıştır” (Ekonomi Bakanlığı, 2013: 1-2). Aşağıdaki 

tabloda gelişmişlik kritelerine göre bölgelere ayrılmış iller yer almaktadır; 

Şekil 1. Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Tanımlanan Bölgeler 

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013. 

Ülkemizde turizm sektörü için sunulan teşvik unsurları, çıkarılan yasalar doğrultusunda 

oluşturulmaktadır (Toker, 2007: 86). Ülkemizdeki teşvik sistemi oldukça karışık bir yapıdadır, 

bunun nedeni ise; teşviklere ait düzenlemelerin farklı mevzuat türleriyle yapılmaya çalışılması, 

bazı teşviklerin süre kısıtının bulunması ve teşvik düzenlemelerini yapan kurumlarda değişiklik 

olmasıdır. Bahsedilen durumlar teşvik sisteminin uygulanabilmesi açısından büyük problemler 

yaşanmasına sebebiyet vermektedir (Akay, 2009: 33). Genel anlamda ülkemizdeki turizm 

sektörüne sunulan teşvikler tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Türkiye’de Turizm Sektörü İçin Sağlanan Teşvikler 

Kanun Sağladığı Kolaylıklar 

 

 

2634 sayılı “Turizmi Teşvik 

Kanunu” 

 Turizm Kredileri 

 Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi 

 Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri 

 Haberleşme Kolaylıkları 

 Personel Çalıştırılması 
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 Resmi tatil, Hafta sonu ve Öğle Tatilleri 

 Kamu Taşınmazlarının Tahsisi 

 

 

 

 

6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet 

Yardımlarına İlişkin Karar” ile 13812 sayılı 

“İhracat, İhracat 

Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı 

Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve 

Harç İstisnası Hakkında Karar” 

 Ar-Ge İçin Yardım 

 İstihdam İçin Yardım 

 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İçin Destek 

 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 

 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, 

 Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 

TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 

 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas 

Fuarlarının Desteklenmesi 

 Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar 

Katılımlarının Desteklenmesi 

 Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

 İhracatta KDV İstisnası 

 

5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” 

 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (%80 oranında) 

 Sigorta Primi İşveren Paylarının Ödenmesi 

(%80 oranında) 

 Enerji Desteği 

 Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 

5510 sayılı ‘’Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’’ 

 100 TL Sigorta Primi İşveren Payı İndirimi 

2006/10921 sayılı “Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Karar” 

 KDV İstisnası 

 Faiz Desteği 

1319 sayılı “Emlak Vergisi Kanunu”  5 yıl süre ile geçici muafiyet 

 

 

 

4875 sayılı “Doğrudan Yabancı  

Yatırımlar Kanunu” 

 Önceden şart koşulan izleme, onay, pay 

transferi ve minimum sermaye gibi şartlardan 

muaf olarak yatırım özgürlüğü sağlanması 

 Şeffaf ve tutarlı bir doküman ile yabancı 

yatırımcıların mevcut haklarının garanti altına 

alınması 

 Kazanılmış hakların korunması, büyüme ve 

gelişme için yatırımcı dostu iklimin 

sürekliliğini sağlamak adına gerekli politika 

değişiminin sağlanması 

2010/9 sayılı tebliğ  Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği 

 

6111 sayılı Kanunu ile 

düzenlenen “İstihdam Teşviki” 

 Kanun kapsamında yer alan şartları 

sağlayançalışanların sigorta primi işveren 

payının tamamının İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan karşılanması 

 

2012/4 sayılı “Döviz 

Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 

Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ” 

 Pazara Giriş Desteği 

 Yurtdışı Tanıtım Desteği 

 Yurtdışı Birim Desteği 

 Belgelendirme Desteği 

 Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği 

 Danışmanlık Desteği 

Kaynak: Karataş ve Tetik, 2017. 

 

Turizm sektörünün teşvik edilmesini gerektiren nedenleri sıralayacak olursak (Tezcan, Önal, 

Karadeniz ve Kandır, 2007: 118); 

 Turizmin diğer sektörlere nazaran insan gücünün gerekliliği özelliğini taşıması ve buna 

bağlı olarak istihdam arttırıcı etkisi, 
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 Turislerin tüketim harcamaları ve ülkeye sağlanan döviz girdisi ile ödemeler dengesi 

açısından pozitif etki yaratması, 

 Turizm potansiyeline sahip çok gelişmemiş bölgeler ile  gelişmiş bölgeler arasında var 

olan gelir dağılımındaki farkı en aza indirebilecek etkisinin olması, 

 Vergi gelirlerindeki olumlu etki, 

 Ülke itibarının artması, doğal ve tarihi güzelliklerin tanınırlığının artması, 

 Turizmin diğer endüstrilere olan katkısı gibi birçok olumlu etkilerinin olmasıdır. 

Uluslararası turizmde gerçekleşen yeni trendeleri takip edebilmek ve kitle turizmi 

dışında kalan alternatif turizmleri desteklemek amacıyla, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

2007’de yayınlanan turizm politika belgesi ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023”te yer alan “Turizm 

Çeşitlendirilmesi Stratejisi”yle beraber sağlık ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz 

turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi için öncelik 

tanınmaktadır (Soyak, 2013:12-13). Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile 12 Şubat 2016'da Resmi 

Gazete'de yayımlanarak A Grubu Seyahat acentalarına uçuş başına destek verilmesi yürürlüğe 

konulmuştur ve A Grubu Seyahat acentaları için kredi garanti fonu teminatı ile kredi kullanma 

imkanı sağlanmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012). 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde diğer sektörlere yönelik gerçekleştirilen çalışma 

sayısı kadar fazla olmasa da turizm sektörüne yönelik olarak  da çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalarda genellikle yeni teşvik sisteminin etkilerinin 

incelendiği saptanmıştır. Söz konusu çalışmalardan tarafımızca ulaşılanlar aşağıda 

sıralanmıştır.  

Bahar (2007) çalışmasında küreselleşme sürecinde Türkiye’de turizm sektörüne 

sağlanan teşvikler ve teşviklerin önemi ile teşvik uygulamalarını değerlendirmiştir.  

Uluslararası turizm hareketlerinin gelişimini, Türkiye’de turizm sektöründeki temel ekonomik 

göstergelerin gelişimini, işletme belgeli tesis ve yatak sayısının gelişimini ve  turizm sektörüne 

verilen yatırım teşvik miktarlarını yıllar bağlamında karşılaştırarak incelemiştir. Çalışmanın 

sonucunda Türkiye’deki yatırımların teşvik ve desteklerden yararlanabildiğini, işletmelerin 

yatırım indirimlerinden %40 oranda yararlanabildiği ve teşviklerin Türk turizminin 

gelişmesinin yanı sıra ülke ekonomisinde de önemli rol oynadığını vurgulamıştır. 
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Dalgın, Karadağ ve Bingöl (2015), turizm kanunları ve destekleri ile Türkiye’de turizm 

girişimciliğinin gelişimini ve günümüzde geldiği noktayı ortaya koymaya çalışmışlardır. 

Çalışmanın sonucunda, girişimcilerin ekonomik dalgalanmalardan korunduğu, turizm 

yatırımları yapılacak bölgelerin altyapıların yetersiz kaldığı, yerel halkın genel olarak turizm 

olayına negatif tutum sergilemesi, turizmin tüm yıla yayılamaması ve bu bağlamda Türkiye’nin 

sahip olduğu cazibe unsurlarının etkin bir şekilde kullanılamadığı tespit edilmiştir.   

Okutmuş, Uyar ve Gövce (2015), Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili verilen devlet 

teşviklerinin TMS 20’ye göre muhasebeleştirilmesini incelemişlerdir. Çalışmada teşviklerin 

muhesebeleştirlme esnasında dikkatli olunması gerektiğinin yanı sıra sağlık turizmine yapılan 

teşvikleri açıklayan ilgili tebliğde bazı maddelerin yeterince açık olmadığı ve işletmelerin 

bundan dolayı sorun yaşadıklarına dikkat çekmişlerdir. 

Akay ve Oğuz (2015), Türk turizm sektöründe uygulanan teşvikler ve bu teşviklerin 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer düzenlemeler karşısındaki durumu ayrıntılı bir 

şekilde incelemişlerdir. Çalışmalarında Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olarak 

turizm sektörüne sunulan teşvik düzenlemelerinin kapsamının genişletilmesinin ve 

çeşitlendirilmesinin sektörün gelişimi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulamışlardır.  

Büyükşalvarcı, Şapcılar ve Bayrakcı (2016), kalkınma planları kapsamında turizm 

endüstrisine yönelik politikaları, teşvikleri ve faaliyetleri incelemişlerdir. Uygulanan kalkınma 

planlamasıyla destinasyon bağlamında Türkiye’nin 1977-1987 yılları arasında başlangıç, 1987-

1997 yılları arasında büyüme, 1998’ten itibaren ise olgunluk dönemine giriş yaptığını ve destek 

ve teşviklerin önemli bir unsur olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Sungur ve Öçal (2017), yatırım teşviklerinin sektörel etkilerini Burdur ili örneği 

üzerinde incelemişlerdir. Burdur ilinin sektörel bazda teşvik performansını 2001-2015 yıllarına 

ait yatırım teşvik verilerinden yararlanarak analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda bölgelerin 

teşvik ve yardımlardan tam anlamıyla yararlanamadığı, bölgeler arası dengesizliklerin halen 

tam anlamıyla giderilemediği ve Burdur ilinin ciddi bir teşvik ve desteğe ihtiyacı olduğunu 

vurgulamışlardır.  

Karataş ve Tetik (2018), çalışmalarında teşvik kavramı ve Türkiye’de turizm sektörüne 

yönelik olarak sağlanan devlet teşvikleri açıklanarak TMS-20 standardı ve Tek düzen 

Muhasebe Sistemi karşılaştırmıştır. Çalışmanın sonucunda ülkemizdeki işletmelerin 

yararlandığı teşviklerin muhasebeleştirilmesi konusunda halen uygulanmakta olan muhasebe 
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sistemleri ve mevzuat açısından farklılıklar olduğu bunun hatalı uygulamalara neden 

olmasından dolayı işletmelerin teşviklerden yeterince yararlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

4. VERİ VE YÖNTEM 

Araştırma, teori ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın 

teorik kısmında, materyal olarak konu ile ilgili kitaplar, konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve 

internet yoluyla elde edilmiş çeşitli veriler ve istatistikler kullanılmıştır. Araştırmanın teorik 

kısmında, turizm teşvik kanunu ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Uygulama kısmında 

Akdeniz Bölge’sinde yer alan iller kapsamında hem teşvik sisteminde sunulan teşvikler hem de 

mevcut turizm teşvik kanunu bağlamında yeni yatırımlarda sunulan teşvikler ikincil veriler ile 

incelenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 8 ilin (Adana, 

Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye)  Ekonomi Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden ve TÜROB 2018 Yatırım Teşvik 

Raporundan elde edilen rapor ve istatistiklerden elde edilen veriler ışığında turizm teşvikleri 

2011 ve 2018 yıllarına ait turizm yatırım ve işletme belgeli işletmeler ve yapılan yatırımlar 

açısından incelenmiştir.  

5. BULGULAR 

Turizm Teşvik Kanunu, 16/3/1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Turizm Teşvik Kanunun 2634 sayılı 13.’üncü maddesi 

gereğince turizm sektörüne yönelik, sektörde yer alan işletmelere destek ve teşvik 

sunulmaktadır (kulturturizm.gov.tr, 2018).  

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 1. Yıl 

Uygulama Sonuçları Raporu”na göre gıda ve içki 565 belge, dokuma ve giyim 389 belge gibi 

imalat sanayi alt sektörlerinden sonra turizm sektörü 299 belge ile desteklerden faydalanan 

üçüncü sektör olarak ilk üçte bulunmaktadır. Ayrıca turizm sektöründe 18.280 kişinin istihdam 

edilmesiyle birinci sırada bulunurken “bacasız sanayi” benzetmesinin hakkını vermektedir 

(kulturturizm.gov.tr, 2018).  

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince; arazinin temin edilmesi, planlama 

yapılması vb. işlemler genel olarak bir turizm yatırımının % 30 ile 40 arasındaki bir maliyete 

denk gelmektedir. Yatırımları gerçekleştirebilmek için hayati öneme sahip olan arazi tahsisleri 

ilk yatırım maliyetlerinin azaltılmasında önemli bir teşvik aracı olarak Turizm Teşvik Kanunu 

gereğince uygulanması sürdürülmektedir. Yanı sıra “Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkındaki Kararı”yla; turizm sektörüne İstanbul dışında yer alan bölgeler için 3 yıldız ve üzeri 
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otel yatırımlarda kurumlar veya gelir vergisine uygulanabilecek indirimler ile toplam yatırımın 

%10 ile %25 oranlarında yatırıma katkı payları ile bölgesel desteklerden teşvik elde 

edilmektedir. Aşağıdaki tabloda turizm sektörüne bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

uygulanan yatırıma katkı oranı ve vergi indirimleri yer almaktadır (Ekonomi Bakanlığı: 2018); 

Tablo 3. Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Yatırıma Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı 
 Bölgesel Uygulama 

Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim 

Oranı (%) 

I.  10 50 

II.  20 55 

III.  25 60 

IV.  30 70 

V.  40 80 

VI.  50 90 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı: 2018. 

Turizm sektöründe 2634 sayılı turizm teşvik kanunu ile sağlanan teşvikler bağlamında 

öncelikli olarak; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerine (KTKG), turizm merkezlerine 

(TM) verilmiştir. Bu kapsamda Adana ilinde; 1 turizm merkezi ve 1 kültür turizm koruma ve 

gelişim bölgesi; Antalya ilinde; 22 turizm merkezi, 6 kültür turizm koruma ve gelişim bölgesi; 

Burdur ilinde; 1 turizm merkezi; Hatay ilinde; 3 turizm merkezi; Isparta ilinde; 1 adet turizm 

merkezi ve 1 kültür turizm koruma ve gelişim bölgesi; Mersin ilinde; 1 turizm merkezi ve 8 

kültür turizm koruma ve gelişim bölgesi; Osmaniye ilinde; 1 turizm merkezi bulunmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri 

gösterilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012); 

 

 

Şekil 2. Kültür ve Turizm Koruma  Gelişim Bölgeleri 
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012. 

Turizm sektöründe yatırım yapacak girişimcilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından 

edinmesi gereken 3 temel belge bulunmaktadır. Bahsedilen belgeler; turizm yatırımı belgesi, 

turizm işletmesi belgesi ve kısmi turizm işletmesi belgesidir 

(www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Aşağıdaki tabloda bu belgeler kapsamında Akdeniz 

Bölgesinde yer alan illerin 2011 ve 2018 yıllarına ait toplam işletme ve yatırım belgeli işletme 

sayıları verilmektedir;  

Tablo 4. Akdeniz Bölgesinde İşletme ve Yatırım Belgeli Tesis Sayıları 
  

Turizm Yatırım Belgeli 

 

 

Turizm İşletme Belgeli 

 

Tesis sayısı Tesis oda 

sayısı 

Yatak sayısı Tesis sayısı Tesis oda 

sayısı 

Yatak sayısı 

2011 236 43.259 94.265 819 160.085 340.808 

2018 167 30.395 65.317 969 218.034 469.069 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2011 ve 2018 verilerinden yararlanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur. 

Akdeniz Bölgesindeki illerin teşvik durumu incelendiğinde, illerin tamamında 2018 yılı 

itibariyle 969 turizm işletme belgeli tesis ve 167 turizm yatırım belgeli tesis bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda 2018 yılına ait turizm işletme belgeleri sayısı 2011 yılına göre artış 

gösterirken turizm yatırım belgeli tesis sayısının düştüğü görülmektedir. 

Tablo 5. Akdeniz Bölgesindeki İllerde Ocak–Haziran  2018 Yatırım Teşvik Belgeleri 

İller Toplam Otel 

Sayısı 

Yatak Yatırım TL (Bin 

TL) 

İstihdam 

Adana 1 96 6.050.000 23 

Antalya 10 2.291 198.882.000 604 

Mersin 4 296 15.024.000 80 

Osmaniye 1 196 18.680.000 100 

Kaynak: TÜROB 2018 Yatırım Teşvik Raporu yararlanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur. 
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Tablo 5’te Akdeniz Bölgesindeki illerdeki Ocak–Haziran  2018 yatırım teşvik belgesi alan otel 

sayıları, bahsedilen otellere ait yatak sayıları, yatırım tutarları ve istihdam edilen kişi sayıları 

yer almaktadır. İller arasında 2018 yılında en fazla teşvik belgesi alan ilin Antalya olduğu 

görülmektedir. Kahramanmaraş, Hatay, Isparta ve Burdur illerinde 2018 yılında yatırım teşvik 

belgeli işletme olmadığı için tabloda yer almamaktadır. 

6. SONUÇ  

Dünyada yaşanan yoğun rekabet ortamında turizm sektörü, sabit yatırımların yoğun 

olduğu, risk ve belirsizliğin yüksek olduğu, faaliyetlerin yerine getirebilmesi için gider ve 

maliyet kontrolünün zor olduğu bir sektördür. Turizm sektörünün faaliyetlerini devam 

ettirebilmesi, gelişebilmesi ve ekonomik kalkınmayı destekleyebilmesi için devlet tarafından 

sağlanan teşvik ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.  

Turizm işletmelerine sağlanan teşvikler 1980 yılından günümüze kadar devam etmekte 

ve sağlanan teşvik türleri etkin bir şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Turizm sektörüne 

yönelik teşvikler süreklilik arz etmekle beraber tutar olarak ta önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda teşvikler, yatırımlara yönelik maliyetlerin azaltılmasında, ihtiyaç duyulan 

finansmanın sağlanmasında ve yatırımların ihtiyaç duyulan bölgeler açısından toplanmasında 

oldukça önemli araçlar olarak görülmesini sağlamaktadır (Karataş ve Tetik, 2018: 21).  

Akdeniz Bölgesinde yer alan iller DPT (2003) tarafından yapılan “İllerin ve Bölgelerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” çalışmasına göre illerin sıralamaları; 

Antalya 16, Antalya 5, Burdur 26, Hatay 46, Isparta 21, Kahramanmaraş 60, Mersin 24 ve 

Osmaniye 53’üncü sırada yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Bölgesel olarak ise 

Antalya 1. bölgede; Adana ve Isparta 2. bölgede; Burdur ve Mersin 3. bölgede; Hatay 4. 

bölgede; Osmaniye ve Kahramanmaraş 5. bölgede yer almaktadır. Çalışmada, Akdeniz 

Bölgesi’nde bulunan iller arasında en çok turizm yatırımı yapılan ilin Antalya olduğu ve Turizm 

Merkezi olarak seçilen en fazla bölgenin de Antalya’da olduğu görülmektedir.  

2009 yılında yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararıyla 

uygulanılmaya başlanan “yeni teşvik sistemi ile turizm sektöründe üç yıldız ve üzeri otel 

yatırımları; vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV 

istisnası, gümrük vergisi muafiyeti vb. bölgesel desteklerden”faydalanacak yatırımlar 

içerisinde bulunmaktadır. Sağlanan teşvikler doğrultusunda, Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 

tamamında 2018 yılı itibariyle 969 turizm işletme belgeli tesis ve 167 turizm yatırım belgeli 

tesis bulunmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 2013: 1-2). Önceki yıllara göre turizm işletme belgeli 
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tesis sayılarında artış, turizm yatırım belgeli tesis sayılarında azalış görülmektedir. Teşviklerin 

ekonomik amaçlarından biri olan yatırımları artırma amacının Antalya haricinde Akdeniz 

Bölgesindeki illerde gerçekleşmediği söylenebilir. Bu kapsamda Antalya’da 10 otel ve geri 

kalan 7 ilde 6 otel;  Akdeniz Bölgesindeki illerde toplam 16 otel teşvik belgesi almıştır. Akdeniz 

Bölgesi’nde 2018 yılında yalnızca Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinde otel yatırımı 

yapıldığı görülmüştür.  

Türkiye’de turizm sektörüne yapılacak yatırımlarda, seçilen bölgelerin gelişmişlik 

düzeyleri bağlamında bulundukları bölgelere, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 

ya da Turizm Merkezleri arasında olup olmadığına dikkat edilmesi ve turizm sektörüne yatırım 

yapacak girişimcilerin yeni teşvik kanunu hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarının yatırımcılar 

açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Araştırmada bulgular değerlendirilirken araştırma 

sınırlılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Araştırmada yer alan illerde sunulan teşvikler, 

belirlenen turizm merkezleri ve yapılan yatırımlar bağlamında homojen dağılıma sahip değildir. 

Araştırmanın yalnızca Akdeniz Bölgesi’nde yapılması, illerin ekomik gelişmişlik düzeyine 

göre farklı teşvikler sunulan bölgelerde yer alması, farklı sayıda kültür turizm koruma ve 

gelişim bölgesi ve turizm merkezi sahip olması ve yapılan yatırımların eşit sayıda olmaması 

çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda geniş zaman aralığını 

içeren teşvik yatırımlarının incelenmesi, yatırımcılara bölgelerde yapılan çalışmaların yeterli 

olup olmadığı; yeterli bulmadıkları konular hakkındaki görüşlerinin alınması, Türkiye’deki tüm 

bölgelerde yeni turizm teşvik kanunu kapsamında öncesi ve sonrası yıllarda karşılaştırma 

yapılmasının teşviklerin turizme etkilerini belirlemek açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir. Yine turizmin alt sektöründe yer alan diğer sektörlerinde bölgesel 

teşviklerden yararlanma düzeylerinin incelenmesinin sektöre önemli veriler sunacağı 

tarafımızca düşünülmektedir. 
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ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN 

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ 

İlknur KAVACIK 

Prof. Dr. Ahmet AKBAŞ  

Özet 

Bu araştırmada, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminde eğitsel 

robotik uygulamalarının sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme 

yaklaşımları ve STEM tutumları üzerindeki etkisinin ne yönde değişim gösterdiğini incelemek 

amaçlanmıştır.  

Bu araştırmada ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Mersin ili Toroslar ilçesinde bir ortaokulda denk 

seviyedeki altıncı sınıfların iki şubesi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “Öğrenme 

yaklaşımları ölçeği” ve “STEM tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 

istatistik programı kullanılmıştır. 

Sonuç olarak Dünya ve Evren ünitesi için mühendislik tasarım temeli esas alınarak 

hazırlanan “Görevimiz: Ay” adlı STEM etkinliğine yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde, 

etkinliğin öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını ve STEM tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği 

görülmüştür. Deney grubu öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve STEM tutumları kontrol 

grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Deney grubu öğrencilerinin gerçek hayat problemlerine 

çözüm yolları farklılaştıkça yüzeysel öğrenmeden derin öğrenmeye doğru geçiş yaptıkları tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler:  

STEM eğitimi, Dezavantajlı öğrenciler, Robotik eğitim, Öğrenme yaklaşımı 
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THE EFFECT OF ROBOTIC APPLIED STEM ACTIVITY ON STUDENT 

LEARNING APPROACHES AND STEM ATTITUDES 

Abstract 

In this study, it is aimed to investigate how educational robotics practices in STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) education change on the learning approaches and 

STEM attitudes of socioeconomically disadvantaged students. 

In this research, a quasi-experimental design with pre-test and post-test control group was used. 

In the 2017-2018 academic year, the study group consists of two branches of the sixth grade in 

a middle school in the Toroslar district of Mersin province. The data of the study were collected 

with ”Learning Approach Scale“ and ”STEM Attitude Scale”. SPSS 22.0 statistics program 

was used for data analysis. 

As a result, when the views of the students about STEM activity named “Our Mission: Month” 

EM prepared on the basis of engineering design basis for Earth and Universe unit are examined, 

it is seen that the activity develops the students' learning approaches and STEM attitudes 

positively. The learning approaches and STEM attitudes of the experimental group students 

were higher than the control group. It has been determined that the experimental group students 

have shifted from superficial learning to deep learning as the ways of solving real life problems 

differ. 

Key Words:  

STEM education, Disadvantaged students, Robotics education, Learning approach 

 

GİRİŞ  

Günümüzde bilgi ve teknoloji hızla gelişmekte ve değişmektedir. Bu değişimden eğitim 

ortamları da etkilenmektedir. Teknoloji eğitim ortamlarına çok çeşitli katkılar sunmaktadır           

(Günüç,2017). 21.yüzyıla hazırlanan yeni nesil öğrencilerin eğitim ortamlarında farklı 

etkinliklerle bir araya gelerek öğrenme yaklaşımlarını değiştirmeleri kaçınılmazdır. 

Öğrencilerin dijital dünyada teknolojik ürünler ortaya koyabilmesi için yeni öğretim 

yaklaşımlarıyla 21.yüzyıl becerilerini edinmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Bu yeni eğitsel 

yaklaşımlardan biri de STEM eğitimidir. STEM eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve 

matematik alanlarının disiplinlerarası öğretilmesidir (Akgündüz, 2018; Bybee,2010; Çorlu ve 

Çallı,2017; Scott, 2009). STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bu alanların 
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ilk harflerinin alınmasıyla oluşmuş bir kısaltmadır. Bender (2018) son on yıldır okulları etkisine 

alan STEM’i, bilimsel yöntemler kullanarak grup şeklinde gerçek hayat problemlerine 

çözümler üreten öğrenci merkezli öğretim olarak tanımlamıştır. STEM eğitimi öğrencilerin 

bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneklerini geliştirir (Ceylan,2014; Gül Sungur ve 

Marulcu, 2014; Pekbay, 2017; Yıldırım,2016a). Gerçek hayat problemleriyle karşılaşan 

öğrenciler ürettikleri çözüm yollarını farklı problemlere entegre edebilmektedir. Bu açıdan 

STEM etkinlikleriyle öğrenim gören öğrencilerin yaşam becerilerinin geliştiği, yaratıcılık, 

işbirliği yapma, problem çözme, eleştirel  ve analitik  düşünme  gibi (Çepni,2017; Yamak 

vd.,2014) becerilerine  katkı sağladığı söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim 

ve Teknoloji Kurulu tarafından yayınlanan STEM eğitimi stratejik planına göre, çoklu 

disiplinleri kullanarak gerçek hayat problemlerini çözebilen bireyler yetiştirmek, bireylerin 

girişimciliğe ve inovasyona teşvik edilmesi amaçlanmaktadır(NSTC, 2018). Ülkemizde de 

MEB 2023 (2018) eğitim vizyon belgesinin hedefleri arasında, öğrencileri 21.yüzyıl becerileri 

kazandırarak, disiplinler arası yaklaşımla yeniliğe açık bireyler olarak yetiştirmek yer 

almaktadır. Öğrencileri bu hedefler doğrultusunda yetiştirebilmek için mühendislik tasarım 

temelli STEM eğitimi önemli yer tutmaktadır. Mühendislik tasarım süreci zengin öğrenme 

yaşantıları sunarak öğrencilere sorgulama ve yaratıcı düşünme becerisi sağlayarak anlamlı 

öğrenmenin gerçekleşmesine olanak sağlar.  (Aydın vd. 2017; Crismond, 2001; Marulcu ve 

Barnett,2010). Mühendislik tasarım temelli STEM etkinliklerinde teknolojik araçlardan 

yararlanılması öğrencilerin, problem çözümü için yeni yollar keşfetmelerine, yaratıcı fikirler 

üretmelerine ayrıca mühendislik ve teknolojinin bazı temel kavramlarını öğrenmelerine olanak 

tanır (Özdoğru, 2013). Eğitsel robotik setler, öğrencilerin bilgi ve beceri kullanarak gerçek 

yaşam probleminin çözümüne uygun robot tasarlamalarına, inşa etmelerine ve programlama 

yapmalarına fırsat sunarak (Catlin ve Robertson, 2012) sosyal ilişkiler kurma, algoritmik 

düşünmelerine, mühendislik tasarım süreçlerini, etkili ve anlamlı öğrenmelerine katkı sağlar. 

Robotik uygulamalı STEM çalışmalarına yönelik lego eğitim setlerinin kullanıldığı veya bu 

setlerle ilgili görüşlerinin alındığı ilgili literatür incelendiğinde, ulusal yayında sınırlı sayıda ve 

belli bir düzeydeki öğrenci grubuyla çalışılmakla birlikte öğrenme yaklaşımlarına etkisi 

incelenmemiştir. Gül Sungur ve Marulcu (2014) yaptıkları çalışmada, fen bilgisi 

öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları ile fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik 

tasarım ve ders materyali olarak legolara bakış açılarını incelemişler ve araştırma sonucunda 

mühendisliğin önemi ve mühendisliğe aşinalık ile lego kullanımının önemi ön test son test 

puanları arasında anlamlı bir fark bulmuşlardır. Yapılan başka bir çalışmada ise Mercan Höbek 

ve Marulcu (2014) tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik lego setlerini kullanarak 
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mühendislik tasarım yaklaşımına uygun alternatif enerji kaynaklarına yönelik etkinlik planları 

hazırlanarak öğrencilerin akademik başarılarındaki artış incelenmiştir. Yıldım (2016,b) fen 

bilimleri dersi kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde STEM uygulamalarını kullanarak tam 

öğrenmenin 7.sınıf düzeyinde etkisini incelemiştir. Uygulanan STEM etkinliklerinde yapı 

setleri kullanılmıştır. Yapılan bir diğer araştırmada Wendell vd. (2010)  mühendislik tasarımını 

dikkate alarak hazırladıkları fen öğretim programını lego mindstorm ile şekillendirmişlerdir. 

Hazırladıkları bu yeni fen öğretim programını deney grubu öğrencilerine uyguladıklarında, bu 

öğretim programıyla eğitim almayan öğrencilerden daha iyi öğrendiklerini tespit etmişlerdir.  

Yabancı ülkelerde, mühendislik bileşeninin merkeze alındığı STEM uygulamaları fen 

eğitiminde kullanılmaya ve öğretim programları içine dahil edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde 

mühendislik tasarım süreci ile ilgili çeşitli STEM çalışmalarına rastlanmıştır. Ancak hem 

mühendislik tasarım sürecini merkeze alarak Dünya ve Evren ünitesinde 6.sınıf seviyesinde 

hem de sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere yönelik robotik uygulamalı STEM 

etkinliğinin yapıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca eğitimde eğitsel robotik 

uygulamalarının sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları 

üzerine yapılan bir çalışmaya da rastlanamamıştır. Bu boşluğu doldurmak ve yapılacak 

çalışmaları teşvik etmek adına bu araştırmaya gerek duyulmuştur. Bu kapsamda, STEM 

eğitiminde eğitsel robotik uygulamalarının sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin 

öğrenme yaklaşımları ve STEM tutumları üzerindeki etkisinin ne yönde değişim gösterdiğini 

incelemek amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda bu araştırmanın problem cümlesi “Dünya ve Evren ünitesi için 

tasarlanan robotik uygulamalı STEM etkinliğinin sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı 

öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ve STEM tutumlarına etkisi var mıdır?” olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise: 

1. Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programı 

uygulanan kontrol grubun öğrenme yaklaşımları son test puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?  

2. Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programı 

uygulanan kontrol grubun STEM tutum son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

3. Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin öğrenme 

yaklaşımları ön test son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

4. Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin STEM tutum ön test 

son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  
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YÖNTEM 

STEM eğitiminde eğitsel robotik uygulamalarının sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı 

öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve STEM tutumları üzerindeki etkisinin ne yönde değişim 

gösterdiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada ön test ve son test kontrol 

gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desen, değişkenler arasında sebep sonuç ve 

nedensel çıkarım ilişkisini tespit etmek ve nicel veri toplamak amacıyla kullanılan en iyi 

yöntemdir (Büyüköztürk, 2001; Çepni, 2014; Christensen vd. 2015;  Ekiz,2003; ). Deneysel 

yöntem çeşitlerinden biri de yarı deneysel yöntemdir. Çepni (2014)’e göre yarı deneysel 

yöntemde deney ve kontrol gruplarına öğrenciler yansız atama dışında belirlenir ve çalışmaların 

çoğu Ekiz (2003)’e göre gerçek yaşam ortamlarında yürütülmektedir. Bu araştırmada 

mühendislik tasarım süreciyle gerçekleşen fen eğitiminde kontrol gruplu ön test- son test yarı 

deneysel deseni kullanılmıştır. Dünya ve Evren ünitesi için mühendislik tasarım temeli esas 

alınarak “Görevimiz: Ay” adlı STEM etkinliği hazırlanmıştır. Deney grubu öğrencileri grup 

şeklinde ve mühendislik tasarım sürecini dikkate alarak gerçek hayat problemine robotik 

uygulamalarla çözüm aramışlardır. 4 hafta süren çalışmada kontrol grubu öğrencileri ise aynı 

konuyla ilgili mevcut ders kitaplarındaki etkinlikleri yapmışlardır. “Görevimiz: Ay” adlı STEM 

etkinliğinin uygulanması sırasında deney grubu öğrencileri Lego Mindstorms ev3 seti 

kullanarak verilen problem doğrultusunda kendi robotlarını tasarlayıp onları problemi çözecek 

şekilde programlayarak harekete geçirmişlerdir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Mersin ili Toroslar ilçesinde bir 

ortaokuldan seçilen denk seviyedeki iki şubedeki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 

6.sınıfta okuyan sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı 66 öğrenci oluşturmuştur. Deney ve kontrol 

grupları seçkisiz atama yöntemi ile tespit edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında 33’er öğrenci 

bulunmaktadır. Öğrenciler daha önce STEM etkinliklerine katılmamışlardır. Deney grubuna robotik 

uygulamalı STEM etkinlikleri, kontrol grubuna ise mevcut programa dayalı öğretim uygulanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada  “Öğrenme yaklaşımları ölçeği” ve “ STEM tutum ölçeği” veri toplama araçları 

olarak kullanılmıştır. 

Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği 
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Öğrenme yaklaşımları ölçeği, Cavallo (1996) tarafından geliştirilmiş, Özkan (2008) 

tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 24 maddeden oluşmaktadır. 21 madde olumlu, 3 

madde ise olumsuzdur. Ölçeği geliştiren, ölçeğin bütününün Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısını 0,67 olarak bulmuştur. Bu araştırmada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,84 olarak 

bulunmuştur. Ölçekte derin öğrenmeyle ilgili 13 madde, yüzeysel öğrenmeyle ilgili 11 madde 

yer almaktadır. Derin ve yüzeysel öğrenme olarak iki boyuttan oluşan ölçek, beşli likert tipinde 

olup olumlu maddelere göre “Tamamen katılıyorum 5”, “Katılıyorum 4”, “Kararsızım 3”, 

“Katılmıyorum 2” ve “Hiç katılmıyorum 1” şeklinde, olumsuz maddeler ise ters çevrilerek 

puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 120, en düşük puan ise 24 dir. 

STEM tutum ölçeği 

Faber vd (2013) tarafından geliştirilen, Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından Türkçeye 

uyarlanan STEM tutum ölçeği 37 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 33 madde olumlu, 4 madde 

ise olumsuzdur. Ölçek; Matematik, Fen, Mühendislik ve Teknoloji, 21.yüzyıl yetenekleri olmak 

üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Matematik boyutunda 8 madde, fen boyutunda 9 madde, 

mühendislik ve teknoloji boyutunda 9 madde ve 21.yüzyıl yetenekleri boyutunda 11 madde 

bulunmaktadır. Ölçek beşli likert tipinde olup olumlu maddelere göre “Tamamen katılıyorum 

5”, “Katılıyorum 4”, “Kararsızım 3”, “Katılmıyorum 2” ve “Hiç katılmıyorum 1” şeklinde, 

olumsuz maddeler ise ters çevrilerek puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 185, 

en düşük puan ise 37 dir. Ölçeğin bütününün Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,94 olarak 

verilmiştir. Bu araştırmada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada nicel ve nitel veri analizleri yapılmıştır. Ön test ve son testlerden elde 

edilen nicel verilerin analizlerinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Gruplardan 

toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-

Smirnov testi yapılmıştır. Robotik uygulamalı STEM etkinliği yapan deney grubu ile mevcut 

program uygulanan kontrol grubundaki öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve STEM tutumları 

arasındaki farkın manidar olup olmadığını tespit etmek amacı ile parametrik testlerden bağımsız 

gruplar t testi uygulanmıştır. Gruplar arasındaki varyansın homojenliği için Levene testi 

kullanılmıştır. Robotik uygulamalı STEM uygulamaları yapılan deney grubu öğrencilerinin ön 

test ve son test öğrenme yaklaşımları ölçeği ve STEM tutum ölçeği ölçüm değerleri arasında 

manidar bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek için bağımlı gruplar t testi kullanılmıştır. 

Benzer işlem kontrol grubuna da uygulanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırma sonuçları alt problemler doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 

I-Birinci alt probleme ilişkin bulgular 

Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programı 

uygulanan kontrol grubun öğrenme yaklaşımları son test puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?  

H0= Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programı 

uygulanan kontrol grubun öğrenme yaklaşımları son test puanları arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

Birinci alt probleme ilişkin verilere bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Öğrenme 

yaklaşımları ölçeği iki alt boyuttan (Derin ve yüzeysel öğrenme) oluşmaktadır. Deney ve 

kontrol grubunun öğrenme yaklaşımları puanları analiz edilirken derin ve yüzeysel puanları 

ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bağımsız gruplar t testini yapmadan önce deney ve kontrol grubu 

öğrenme yaklaşımları testinden elde edilen son test puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Dağılımın 

normal olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo1. Deney ve kontrol gruplarının öğrenme yaklaşımları (derin ve yüzeysel) son test 

puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğine yönelik Kolmogorov-Smirnov testi 

sonuçları 

           Kolmogorov- Smirnov 

 Gruplar statistic df Sig. 

Derin      Deney  ,170 33 ,061 

Kontrol ,167 33 ,070 

Yüzeysel     Deney  ,145 33 ,076 

Kontrol ,106 33 ,200 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, deney grubunda öğrenme yaklaşımı son testinden elde edilen 

puanları dağılımının normal dağılımla aynı olduğu saptanmıştır(derin için K-S=0,170; p>0,05; 

yüzeysel için K-S= 0,167; p>0,05). Kontrol grubunda öğrenme yaklaşımı son testinden elde 
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edilen puanları dağılımının normal dağılımla aynı olduğu saptanmıştır(derin için K-S=0,167; 

p>0,05 ; yüzeysel için K-S= 0,106; p>0,05). 

 

Tablo2. Deney ve kontrol gruplarının öğrenme yaklaşımları (derin ve yüzeysel) son test 

puanlarının bağımsız gruplar t testi sonuçları 

Öğrenme 

Yaklaşımı 

 

Gruplar 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

t 

 

sd 

 

p 

 

Derin 

Deney 33 52,00 3,21 6,12 64 ,000 

Kontrol 33 45,00 5,34 

 

Yüzeysel 

Deney 33 22,03 5,45   -4,61 64 ,000 

Kontrol 33 30,32 7,13 

 

Tablo 2’ye göre H0 hipotezi reddedilmiştir. Deney grubu öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı 

puan (X=52,00; SS=3,21)  dağılımı ile kontrol grubu öğrencilerin derin öğrenme puanları 

(X=45,00; SS=5,34) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ( t=6,12; p<0,05).  

Deney grubu öğrencilerin yüzeysel öğrenme yaklaşımı puan (X=22,03; SS=5,45) dağılımı ile 

kontrol grubu öğrencilerin yüzeysel öğrenme puanları (X=30,32; SS=7,13) arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t=-4,61; p<0,05). Deney grubu öğrencilerin yüzeysel 

öğrenme puanları kontrol grubuna göre azalmıştır.  Diğer bir ifadeyle robotik STEM 

uygulamalarının, deney grubu öğrencilerinin derin öğrenme yaklaşımlarına olumlu, yüzeysel 

öğrenme yaklaşımlarına olumsuz etki ettiği söylenebilir.  

 

II-İkinci alt probleme ilişkin bulgular 

Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programı 

uygulanan kontrol grubun STEM tutum son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu ile mevcut öğretim programı 

uygulanan kontrol grubun STEM tutum son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

İkinci alt probleme ilişkin verilere bağımsız gruplar t testi uygulanmadan önce deney ve kontrol 

grubu STEM tutum testinden elde edilen son test puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Dağılımın 

normal olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo3. Deney ve kontrol gruplarının STEM tutum son test puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğine yönelik Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları 

 Kolmogorov- Smirnov 

Gruplar statistic df Sig. 

Deney ,114 33 ,200 

Kontrol ,083 33 ,200 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, deney grubunda STEM tutum son testinden elde edilen puanları 

dağılımının normal dağılımla aynı olduğu saptanmıştır(K-S=0,114 ; p>0,05). Kontrol grubunda 

STEM tutum son testinden elde edilen puanları dağılımının normal dağılımla aynı olduğu 

saptanmıştır(K-S= 0,083; p>0,05). 

 

Tablo4. Deney ve kontrol gruplarının STEM tutum son test puanlarının bağımsız gruplar t testi 

sonuçları 

Gruplar N                  X SS t sd p 

Deney 33 165,64 10,12 5,91 64 ,000 

Kontrol 33 151,00 13,18 

 

Tablo 4’e göre H0  hipotezi reddedilmiştir. Deney grubu öğrencilerin STEM tutum puan 

dağılımı (X=169,96; SS=10,13) ile kontrol grubu öğrencilerin (X=152,00; SS=14,20) STEM 

tutum puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t=5,92; p<0,05). Diğer 

bir ifadeyle robotik STEM uygulamalarının, deney grubu öğrencilerinin STEM tutum 

puanlarına etki ettiği olumlu yönde artırdığı söylenebilir. 

 

III-Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular 

Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin öğrenme 

yaklaşımları ön test son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

H0=Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin öğrenme 

yaklaşımları ön test son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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Üçüncü alt problemine ilişkin verilere bağımlı gruplar t testi uygulanmıştır. Deney grubunun 

öğrenme yaklaşımları puanları analiz edilirken derin ve yüzeysel puanları ayrı olarak 

hesaplanmıştır. Bağımsız gruplar t testini yapmadan önce deney grubu öğrenme yaklaşımları 

testinden elde edilen ön test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Dağılımın normal dağılımla aynı olduğu 

tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları testinden elde edilen son 

test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği birinci alt probleme ilişkin bulgularda 

verilmiştir.   

 

Tablo5. Deney grubunun öğrenme yaklaşımları (derin ve yüzeysel) ön test puanlarının normal 

dağılım gösterip göstermediğine yönelik Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları 

 

          Kolmogorov- Smirnov 

 statistic df Sig. 

Derin puan ,123 33 ,200 

Yüzeysel puan  ,101 33 ,200 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, deney grubunda öğrenme yaklaşımı ön testinden elde edilen 

puanları dağılımının normal dağılımla aynı olduğu saptanmıştır(derin için K-S=0,123; p>0,05; 

yüzeysel için K-S= 0,101; p>0,05).  

 

Tablo 6. Deney grubunun öğrenme yaklaşımları ön test son test puanlarının bağımlı gruplar t 

testi sonuçları 

Öğrenme 

Yaklaşımı 

Ölçüm N X SS t sd p 

 

Derin 

Ön test 33 46,06 7,75 -7,04 32 ,000 

 Son test 33 52,00 3,21 

 

Yüzeysel 

Ön test 33 39,67 4,26    14,20      32 ,000 

Son test 33 22,03 5,45 

 

Tablo 6’e göre H0 hipotezi reddedilmiştir. Deney grubu öğrencilerin robotik uygulamalı STEM 

etkinliği sonrasında öğrenme yaklaşımlarında bir değişikliğin meydana geldiği bulunmuştur. 
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Bu değişimin hem derin öğrenmede ( t=-7,04; p<0,05) hem de yüzeysel öğrenme de ( t= 14,20; 

p<0,05) olduğu görülmektedir.  Öğrencilerin uygulama sonrası derin öğrenme yaklaşımı 

puanlarının ortalaması (X=52,00), uygulama öncesindeki derin öğrenme puanlarına (X=46,06) 

göre artmıştır. Öğrencilerin uygulama sonrası yüzeysel öğrenme yaklaşımı puanlarının 

ortalaması (X=22,03), uygulama öncesindeki yüzeysel öğrenme puanlarına (X=39,67) göre 

azalmıştır. Bu bulgu, robotik uygulamalı STEM etkinliğinin, öğrencilerin yüzeysel öğrenme 

yaklaşımından derin öğrenme yaklaşımına geçiş yapmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu 

gösterir. 

 

IV-Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular 

Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin STEM tutum ön 

test son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

H0= Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin STEM tutum 

ön test son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.  

Dördüncü alt probleme ilişkin verilere bağımlı gruplar t testi uygulanmadan önce deney grubu 

öğrencilerinin STEM tutum ön testinden elde edile puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Dağılımın 

normal dağılımla aynı olduğu tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin STEM tutum 

testinden elde edilen son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği ikinci alt 

probleme ilişkin bulgularda verilmiştir.   

 

Tablo7. Deney ve kontrol gruplarının STEM tutum ön test puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğine yönelik Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları 

 Kolmogorov- Smirnov 

Gruplar statistic df Sig. 

Deney ,078 33 ,200 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, deney grubunda STEM tutum ön testinden elde edilen puanları 

dağılımının normal dağılımla aynı olduğu saptanmıştır(K-S=0,078  ; p>0,05).  
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Tablo8. Deney grubunun STEM tutum ön test son test puanlarının bağımlı gruplar t testi 

sonuçları 

Ölçüm N X SS t sd p 

Ön test 33 146,06 18,92 -10,09 32 ,000 

Son test 33 165,64 10,12 

 

Tablo 8’e göre H0 hipotezi reddedilmiştir. Deney grubu öğrencilerin robotik uygulamalı STEM 

etkinliği sonrasında STEM tutumlarında anlamlı bir artışın olduğu bulunmuştur (t=-10,09; 

p<0,05). Grubun uygulama öncesi STEM tutum puanları ortalaması X=146,06 iken, uygulama 

sonrasında X=165,64’e yükselmiştir.  

 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Robotik uygulamalı STEM etkinliğinin sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin 

öğrenme yaklaşımına ve STEM tutumları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla grupların 

öğrenme yaklaşımı ölçeği ve STEM tutum ölçeği ön test son test puanları arasındaki farka 

bakılmıştır.  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerin son test öğrenme yaklaşımları (derin t=6,21; p<0,05; 

yüzeysel t=-4,82; p<0,05) ve son test STEM tutumları (t=5,92; p<0,05) arasında anlamlı bir 

fark gözlenmiştir. Öğrenme yaklaşımları derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı olarak 

incelenmiştir. Robotik STEM uygulamalarının deney grubu öğrencilerin derin öğrenme 

yaklaşımlarına olumlu, yüzeysel öğrenme yaklaşımına olumsuz yönde etki ettiği söylenebilir. 

Deney grubu öğrencilerinin, yüzeysel öğrenmeden derin öğrenmeye doğru geçme oranlarının 

kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Lopez, Myller 

ve Sutinen (2004) tarafından yapılan araştırmada robotik eğitimin öğrencilerin kendi öğrenme 

süreçlerini geliştirdiği ve öğrenmeye daha fazla teşvik ettiği sonucu ile örtüşmektedir. Costa 

vd. (2011) yaptıkları çalışmada multi disiplin özelliği içeren Lego Mindstorms robot kitlerinin 

öğrencilere önemli katkılar sağladığını belirtmişlerdir. Çayır (2010) ise Lego-logo ile 

desteklenmiş öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinde artışa neden 

olduğunu tespit etmiştir Literatürdeki sonuçlar, bu çalışma sonuçlarıyla da paralellik 

göstermektedir.  Robotik çalışmalar öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etki ederek onların 

yüzeysel öğrenmeden derin öğrenmeye geçiş yapmalarını sağlamıştır. STEM etkinliği 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

176 

uygulanan deney grubundaki öğrencilerin daha başarılı olduğu çeşitli araştırmalarda tespit 

edilmiştir (Mercan Höbek ve Marulcu,2014; Yıldırım, 2016b; Baran vd.,2016; Wendell vd, 

2010). 

Deney grubu öğrencilerinin robotik uygulamalı STEM etkinliği sonrasında, STEM’e karşı 

tutumlarının hem kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir fark gösterdiği hem de 

deney grubunun kendi içinde son test lehine manidar bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

sonuç bir çok araştırmada yer almaktadır (Aydın vd. 2017; Gülhan ve Şahin, 2016; Özdoğru, 

2013; Yamak vd. 2014 ).  

Bu araştırmada robotik uygulamalı STEM etkinliği ortaokul 6.sınıf öğrencilerine 

uygulanmıştır. Yapılacak araştırmalarda farklı sınıf seviyesindeki öğrenciler karşılaştırılabilir. 

Robotik uygulamalı STEM etkinlikleri ilkokul öğrencilerine uygulanarak sonuçlar 

değerlendirilebilir. Bu araştırmada robotik uygulamalı STEM etkinliği Dünya ve Evren ünitesi 

için hazırlanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda farklı üniteleri kapsayan etkinlikler 

geliştirilebilir. Öğrencilerin teknoloji kullanımına yönelik hazır bulunuşlukları gruplar 

oluşturulurken dikkate alınmalıdır. Etkinliğin yaptırılacağı mekanda yeteri kadar bilgisayar 

bulunması, yönergelerin açık ve net şekilde öğrencilere verilmesi önerilmektedir. Robotik 

STEM etkinliklerine başlamadan önce deney grubuna STEM eğitim yaklaşımı hakkında gerekli 

bilgilendirmenin yapılması sürecin sağlıklı işlemesi açısından önerilmektedir. Yeni fen 

programına teknoloji ve mühendisliğin dahil edilmesi gerektiği önerilmektedir. 
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ATÖLYE ORTAMININ ERGONOMİK OLARAK İNCELENMESİ 

İrem Ersöz KAYA1 

 İlker SUGÖZÜ2 

Özet 

Teknolojinin hızlı gelişmesine bağlı olarak eğitim-öğretim sürecinde çalışma ortamının önemi 

artmaktadır. Öğrenim amaçlı bir atölyenin fiziksel faktörlerinin ergonomik özellikleri araç ve 

gereçler ile öğrenciler arasındaki uyum açısından oldukça önemlidir. Atölyelerde bulunan 

kompleks makineler ve çalışma şartları öğrencilerin çalışma ortamını ergonomik açıdan 

etkilemektedir. Bu çalışmada öğrencilere uygun bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla 

atölye ortamının ergonomik özellikleri araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Teknoloji, ergonomi, atölye 

 

Abstract 

INVESTIGATION OF THE WORKSHOP ENVIRONMENT AS ERGONOMIC 

Due to the rapid development of technology, the prospect of working environment in the 

education-training process is increasing. The ergonomic characteristics of physical factors of a 

learning workshop are very important in terms of the harmony between the tools and the 

students. The complex machines and working conditions in the workshops influence the 

working environment of the students in terms of ergonomics. In this study, the ergonomic 

characteristics of the workshop environment were investigated in order to create an appropriate 

working environment for the students. 

Key words: Technology, ergonomic, workshop 
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Üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli meslek alanlarında teori ve uygulama dersler 

yapılmaktadır. Uygulamalı dersler yoğun olarak laboratuvar veya atölyeler de yapılmaktadır. 

Öğrenim amaçlı kullanılan bu alanların çalışılan alan olarak şartlara uygun tasarlanması 

öğretimin kalitesini arttırmakta ve iş güvenliğini ön plana çıkarmaktadır. Çalışma ortamının 

uygun hale getirilmesi için duyulan ihtiyaç ergonomi bilimini ilgilendirmektedir.  

Ergonomi, yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. Bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerindeki 

stres kalkar, daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve hataları daha az olur [1].  

Ergonomi, çalışanların işe uyumu için gerekli koşulları belirlemektedir. Bu koşullar; iş 

çevresinin analizi ve düzenlenmesi (ses, aydınlatma, iklim, titreşimler), çalışılan yerin ve üretim 

araçlarının analizi ve düzenlenmesi (çalışma ortamı, makineler), işin içeriği, çalışma ve mola 

zamanlarının belirlenmesi, iş organizasyonunun analizi ve düzenlenmesi, çalışanın yapılan işe 

bireysel yatkınlığı; yaşı, cinsiyeti ve bedensel yapısı dikkate alınarak, iş öğretimi ve işe 

alıştırma gibi hususları kapsamaktadır. Bu çalışmada uygulamalı derslerin yoğun olarak 

yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda ergonomik özellikler, fiziksel faktörler göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmiştir.  

2. ATÖLYEDE ERGONOMİK FAKTÖRLER 

Öğrenim amaçlı bir atölyenin fiziksel faktörlerinin ergonomik özellikleri araç ve gereçler ile 

öğrenciler arasındaki uyum açısından oldukça önemlidir. Fiziksel faktörler; makine 

teçhizatlarının yerleşimi, havalandırma, ısınma, gürültü düzeyi ve aydınlatma olarak 

açıklanabilir. [2] . Bu çalışmada fiziksel faktörler göz önünde tutularak atölyelerin ergonomik 

özellikleri değerlendirilmiştir.  

2.1.Atölyede Aydınlatma Düzeyi 

 Atölye çalışmalarında yapılan işlemler çok hassas ve milimetrik düzeydedir. 

Öğrencilerin işleyeceği parça için verilen çizimi incelemesi ve parçanın üretimi için makine 

kullanması esnasında ışık şiddetinin önemi artmaktadır. Makine kullanırken parçanın 

işlenmesini görüp takip etmek parçanın işleme kalitesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca makinede 

oluşabilecek bir arıza veya problem görerek önlenebilir. Bu nedenle çalışma ortamı 

aydınlatılması uygun değerlerde olmalıdır. Atölye ortamında çalışmaların iyi bir şekilde 

yürütülebilmesi için ışık şiddetinin 400-600 lux arasında ve homojen bir yayılma göstermesi 

önerilmektedir [3].  

2.2 Atölyede Gürültü Düzeyi 
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Çevre ve endüstriyel sorunlarından biride gürültüdür. Makine ve araç-gerecin çıkardığı sesler, 

yeterli önlemler alınmadığında çalışanlara önemli ölçüde zarar verebilmektedir. Atölye 

çalışmalarında kullanılan makineler gürültü ortaya çıkarmaktadır. Atölye ortamında çalışma 

esnasında uzun süreler yüksek düzeyde gürültüye (80 dB(A)’ dan fazla olan) maruz kalma 

sonucu, geriye dönüş olmayan işitme kayıpları oluşabilir [4]. Ortamdaki gürültü düzeyine bağlı 

olarak izin verilebilen maksimum çalışma süreleri yapılan araştırmalar sonucunda 

belirlenmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye standartlarına göre belirlenen 

değerler Tablo 1’ de gösterilmektedir.   

Tablo 1. Müsaade edilebilen gürültü düzeyi [4] 

Maksimum 

Gürültü düzeyi 

dB (A) 

Gürültüye maruz 

kalınan süre 

 (saat/ gün) 

80 16 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 1/2 

110 1/4 

 

Gürültü çıkaran makinelerin kullanılacağı atölye çalışmalarında söylenenleri anlamak zordur. 

Bu durum atölye çalışmasına katılan öğrencilerin derse ilgisini engellemekte, dikkat 

dağılmasına neden olarak eğitimde aksaklıklara neden olmaktadır.     

2.3. Atölyede Havalandırma 

İdeal hava akımı atölye ortamında 150 mm/s değerinde olmalıdır. 510 mm/s üzerinde hava 

hareketinin olduğu çalışma ortamı esintili kabul edilir. Hava hareketinin 100 mm/s altında olan 

atölyelerde ise hava hareketliliği rahatsız edicidir ve atölyede “havasız” bir ortam oluşturur  [3].  

 

Tablo 2. İşin ağırlığına göre kişi başına hava ihtiyacı ve hacmi [3] 

İş tipi 

Kişi Başına 

Hava Hacmi (m3) 

Kişi Başına 

Hava İhtiyacı (m3/h) 

Minimum 
Tavsiye 

edilen 
Minimum 

Tavsiye 

edilen 

Hafif bedensel iş (çizim, 

laboratuvar çalışması, ince 

mekanik işler, vb.) 
12 18 35 53 
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Orta ağır bedeni iş 

(Tornacılık, kaynakçılık, 

marangozluk) 
15 23 50 75 

Orta ağır bedeni iş 

(Tornacılık, kaynakçılık, 

marangozluk) 
18 27 60 90 

 

2.4. Atölyede Makinaların Yerleşimi 

Atölye boyutları belirlenirken, makine veya masa sayısı ve boyutları, öğrencinin çalışma alanı 

ve sıklığı, malzeme ve aletlerin yerlerinin bilinmesi yerleşim alanı oluşturulmasında çok 

önemlidir. Atölyede öğrenci başına düşen çalışma alanı 6m2 ve atölye yüksekliği 4.50 m 

olmalıdır [5]. Atölyede makine ve aletlerin yerleşiminde, çalışmanın sistemsel olarak 

sağlanabilmesi için çalışma sırası göz önüne alınmalıdır.   

Atölye yerleşiminde, çalışanların görüş şartları ve gözün iş karşısındaki bakış açısı, çeşitli 

eklemlerin boyları ve birbirine destek olacak şekilde en uygun duruş şekli belirlenmelidir. 

Rahat bir çalışma ortamı sağlamak için makine ve aletlerinin yerleri, boyutu ve çalışanların 

oturum yeri gibi kısımlar belirlenmelidir [6, 7]. 

3. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Öğrencilere verilecek uygulamalı derslerde atölye yerleşim yerinin planlanarak oluşturulması 

derslerin daha etkili bir şekilde işlenmesine sağlayacaktır. Aydınlatma düzeyi, gürültü düzeyi, 

ortam havası,  makine, alet ve malzemelerin yerleşimi atölye ortamında çalışacak kişileri 

etkilemektedir.  

Atölyelerde aydınlatmanın iyi sağlanabilmesi için standartta belirtilen asgari aydınlık düzeyleri 

sağlanmalı özellikle çalışma alanlarında aydınlık düzeyi, yeterli seviyeye getirilmelidir. 

Atölyelerde gürültünün az olduğu bir ortam oluşturulması için öncelikle gürültü kaynaklarının 

sınıflandırılması, listelenmesi ve derecelendirilmesi yapılarak gürültü kontrolü sağlanmalıdır. 

Atölye veya laboratuvar havalandırma sistemleri, uygun bir ısı ve nem içerecek şekilde 

yapılmalıdır. 

Atölyelerde çalışma yapılırken kişisel koruyucu donanımların kullanılması olumlu sonuçlar 

ortaya çıkaracaktır. Atölye veya laboratuvar eğitimi yapılacak uygulamalı derslerde öğrencilere 

işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgiler verilmelidir.  
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SARI KANTARON BİTKİSİNİN MUTFAKTA KULLANILMA 

POTANSİYELİ 

Dr. Öğretim Üyesi Serpil YALIM KAYA1*,  

Onur CAN1 

ÖZET 

Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), Hyperaceae familyasından bir bitki olup dünyada 

ılıman ve tropik iklimde doğal olarak yetişen, çok yıllık bir bitkidir. Kökeni Asya, Avrupa, 

Avustralya ve ABD’nin bir bölümü olan Hypericum cinsinin yeryüzünde 400, Avrupa’da 10, 

Türkiye’de de 96 türü bulunmaktadır. Ülkemizin başta Akdeniz ve Ege bölgesi olmak üzere 

hemen hemen her bölgesinde yetişen bu bitki türlerinin 46’sı endemiktir. Sarı kantaron 

bitkisinin toprak üstünde kalan kısımlarında hidroalkolik ekstreleri; %60 etanol  veya %80 

metanol bulunur ve altı ana kümeden meydana gelir. Bu kümeler; naftodiantron, 

floroglusinoller, flavonoidler, biflavonlar, fenilpropanlar ve proantosiyanidinlerdir. Bunlara 

ilave olarak daha az oranlarda, taninler, ksanton, uçucu yağlar ve amino asitler de bulunur. 

Bitkinin yapısındaki amentoflavon, hiperforin ve hiperisin gibi maddelerin bitkiye 

antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikler sağlamaktadır. 

Sarı kantarona; binbirdelikotu, koyunkıran, kuzukıran, yara otu, kan otu, kılıç otu, mayasıl otu, 

çay çiçeği, çay otu, püren, sarı püren de denilmektedir. Kantaronun halk arasında birçok 

kullanım türü vardır. Bunlar; kantaron yağı, kantaron çayı, kantaron dekoksiyonu, kantaron 

tentürü, kantaron ekstresidir. 

Yüzyıllardan beri halk hekimliğinde çok farklı tedavi yöntemleri için kullanılmış olan kantaron 

bitkisi son zamanlarda yapılan çalışmalar ile de yararlılığı kanıtlanmış ve farmakolojik olarak 

da ilaç yapımında kullanılan bir bitki haline gelmiştir. Antioksidan, antiinflammatuar, anti-

ülserojenik ve antidepresan etkileri nedeniyle kantaron bitkisi ve bileşikleri üzerinde yapılan 

araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, birçok faydası kanıtlanmış olan kantaron 

bitkisinin özellikleri, kullanım alanları derlenmiş ve bu bitkinin mutfakta kullanım olanakları 

tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sarı kantaron, Hypericum perforatum L., kantaron yağı. 

 

                                                 
1   Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mersin, Türkiye,*syalim@mersin.edu.tr. 
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GİRİŞ  

Clusiaceae familyasına ait ve sarı kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L. 

bitkisi Batı Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da kendiliğinden yetişebilmektedir(Kaçar ve Azkan, 

2005). Sarı kantaron bitkisi dünyanın ılıman özellik gösteren ve tropikal bölgelerinde genellikle 

yol kenarlarında, çimenli akarsuların etrafında, kalkerli topraklarda, orman kenarlarında, 

bataklık ve sahillerde, kayalık bölgelerde, ekim yapılmamış arazilerde ve boş olan alanlarda 

doğal olarak yetişebilir (Kaçar ve Azkan, 2005). 

Kökeni Avrupa, Asya, Avustralya ve ABD’nin bir bölümü olan Hypericum cinsinin 

yeryüzünde 400, Avrupa’da 10 (Ceylan vd.,2005), Türkiye’de de 96 türü bulunmaktadır ve bu 

türlerin 46’sı endemiktir (Çırak ve Kurt,2014). Bu bitkiye ülkemizde Marmara, Karadeniz, Ege, 

Orta ve Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlamak mümkündür 

(Aksu ve Altınterim, 2015).  

Türkiye’de kantaron bitkisinin yayılış alanı yaklaşık olarak 19,023 hektar olup tahmini 

potansiyeli 179,000 kg/yıldır (Anonim, 2018). Bu yayılış alanları Artvin, Balıkesir, Bolu, 

Giresun, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Konya, Kütahya ve Sinop bölgelerinde 

yoğunlaşmıştır (OGM, 2004). 

Tablo 1: Ülkemizdeki Kantaronun Yayılışı. 

Bölge Müdürlüğü Yayılış Sahası (Hektar) Tahmini Potansiyeli (kg/yıl) 

Artvin 7,500 7,500 

Balıkesir 172 500 

Bolu 200 200 

Giresun 180 120,000 

Çanakkale 4,315 400 

İstanbul 300 500 

İzmir 1,850 45,000 

Mersin 1,000 1,000 

Konya 3,300 3,000 

Kütahya 56 850 
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Sinop 150 50 

TOPLAM 19,023 179,000 

Kaynakça: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2004. 

Oldukça geniş bir kullanım alanı olan sarı kantaronun ekonomik değeri de oldukça 

yüksektir. Bu bitkinin tüketimin sadece Almanya’da yıllık neredeyse 600 ton olduğu 

belirtilmektedir (Ceylan vd., 2005). Tüketilen bu ham maddenin çok önemli bir kısmı bitkinin 

kültürü yapılarak sağlanırken, bir kısmı ise de değişik ülkelerin doğasından temin edilmektedir. 

Türkiye’de ise sadece doğadan toplanmaktadır ve binlerce ton kantaron ihraç edilmektedir 

(Ceylan vd., 2005). Ancak Ceylan ve arkadaşları (2005), Nia ve Bayram (2005) ile Acartürk ve 

Büyükhan (2016) gibi araştırmacıların elde ettiği sonuçlar ve yapılan diğer birçok araştırma 

sonucunda Türkiye’de de sarı kantaron bitkisinin kültür tarımının yapılabileceği gösterilmiştir. 

Sarı kantaron bitkisinin toprak üstünde kalan kısımlarında hidroalkolik ekstreleri; %60 

etanol veya %80 metanol bulunur ve altı ana kümeden meydana gelir. Bu kümeler; 

naftodiantron, floroglusinoller, flavonoidler, biflavonlar, fenilpropanlar ve 

proantosiyanidinlerdir. Bunlara ilave olarak daha az oranlarda, taninler, ksanton, uçucu yağlar 

ve amino asitler de bulunur (Altan vd., 2015). Bitkinin yapısındaki amentoflavon, hiperforin ve 

hiperisin gibi maddelerin bitkiye antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikler 

sağlamaktadır (Altan vd., 2015). 

Sarı kantarondan elde edilen etken madde hiperisin çok çeşitli virüse karşı etki 

ettiğinden dolayı AIDS tedavisinde kullanılabileceği (Nai ve Bayram, 2005) ve tümöre neden 

olan hücrelerde stotoksik etki yaptığı (Nai ve Bayram, 2005) belirlenmiştir. 

Antioksidan, antiinflammatuvar, anti-ülserojenik ve antidepresan etkileri nedeniyle 

kantaron bitkisi ve bileşikleri üzerinde yapılan araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır (Topal ve 

Çelebi, 2011).  

Bitkinin antidepresan etkisinin hiperisin ve türevleriyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir 

(Kaçar ve Azkan, 2005). Orta şiddetli depresyon tedavisindeki etkisi nedeniyle bu bitkiye olan 

ilgi Avrupa’da giderek artmıştır. Özellikle Amerika ve Almanya’da depresyon tedavisinde 

genellikle tercih edilen bu bitkiden elde edilen preparatların satışı Amerika’da 210 milyon $’ı, 

dünyada ise 570 milyon $’ı geçmiştir(Kaçar ve Azkan, 2005). 

Sarı kantaronda bulunan hiperisin miktarı bitkinin yetiştiği ortam, hazırlanan ekstraktın 

kuru ya da yaş üründen hazırlanması, bitkinin hangi kısmının kullanıldığı gibi birçok değişkene 
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bağlıdır(Topal ve Çelebi, 2011). Daha önceleri yapılan bilimsel araştırmalarda bitkinin 

tamamındaki hiperisin maddesinin oranları Avrupa’da % 0,05-0,3, Amerika’da % 0,04-0,19 ve 

Türkiye’de % 0,205 olarak tespit edilmiştir (Topal ve Çelebi, 2011). Ayrıca kantaron bitkisi 

kurutulduğu taktirde ihtiva ettiği hiperisin %80 oranında azalmaktadır (İçen vd., 2012). 

Sarı kantaronun ihtiva ettiği hiperisine bağlı olarak gelişen tek ciddi yan etki, sadece 

albino hayvan türlerinde ve bazı hassas cilde sahip insanlarda meydana gelen 

fotosensitizasyondur (Çakmak ve Bayram, 2003). Ayrıca, tavşanlar üzerinde yapılan toksisite 

deneylerinde, ölüm sonrası karaciğer ağırlıklarının arttığı, fakat diğer yandan karaciğer 

üzerinde hiçbir toksik bulunmadığı tespit edilmiştir (Topal ve Çelebi, 2011). 

Sarı kantaronun, farmakolojik olarak üretilen sentetik antidepresan ilaçlar kadar etkili 

olduğu ve günlük alınması gereken dozun 1-2 mg hiperisin içeren 500 mg bitki ekstraktı 

olduğunu belirtmişlerdir. Oral yol ile alınan bu dozdaki hiperisin, deri fototoksitesine neden 

olmaz (Hışıl vd., 2005). 

Sarı kantaron bitkisinin birçok kullanım alanı mevcuttur. Bunlardan en önemlileri 

kantaron çayı, kantaron yağı, kantaron dekoksiyonu, kantaron tentürü ve kantaron ekstresidir. 

Kantaron çayı, haziran ve temmuz aylarında çiçeklenmenin en fazla olduğu dönemlerde 

toplanan bitki ince ince kıyılarak güneş görmeyen gölge yerlerde kurutulur. Bir tatlı kaşığı 

kurutulmuş kantaron bir bardak sıcak suya eklenir ve 3-4 dakika demlendirildikten sonra içilir. 

Bu çay Anadolu coğrafyasında mide, bağırsak ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiği için 

tüketilir (Çırak ve Kurt, 2014). 

Kantaron yağı, toplanan bitkiler şeffaf bir kavanoz içerisine fazla sıkıştırılmadan 

yerleştirilir ve üzerine saf zeytinyağı ilave edilir. Hazırlanan karışım yaklaşık dört hafta 

boyunca güneş ışığında bekletilir. Bu olaya ‘’güneş ışığı maserasyon yöntemi’’ denilmektedir. 

Bu süreç sonunda elde edilen yağ süzülerek kullanılır (Çelikkol, 2015). 

Kantaron dekoksiyonu, bitkinin toprak üstünde kalan kısımlarının kurutulduktan sonra 

10-15 dakika suda kaynatılmasıyla elde edilen içecektir (Çırak ve Kurt, 2014). 

Kantaron tentürü, bir litre konyağın içine, güneşte kurutulmuş ve ince kıyılmış iki avuç 

bitki eklenir ve 14 gün boyunca güneşte bekletilir, arada bir çalkalanır. Bu süre sonunda 

süzülerek koyu renkli şişelere aktarılır serin bir ortamda saklanır (Aydemir, 2015). 

Kantaron ekstresi, genellikle Avrupa ve Amerika'da çay yerine bitkinin çiçek, yaprak 

ve sap kısımlarından elde edilen ve kapsül şeklinde satılan ekstresi mevcuttur. Bu ürün 
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ülkemizde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle ithal edilip %0.3 hiperisin ihtiva eden 

300 mg'lık kapsüller halinde satılmaktadır. Bu kapsüllerden günde 3 kez yemeklerle birlikte 1 

kapsül alınmaktadır (Aydemir, 2015). 

Nazlı ve arkadaşları (2018) tarafından sarı kantaron ekstraktı üzerine yapılan bir 

çalışmada bu bitkinin antimikrobiyal ve antibiyofilm özelliklerinin tıp, tekstil ve gıda 

sektörlerine kullanılan poliüretan malzemelerin üretimi üzerinde durulmuştur. Sarı kantaron 

ekstraktının üç önemli patojene (C. albians, E. coli, S. aureus) karşı etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Ekstrakt bu patojenler içinde en fazla etkiyi %56,85’lik bir oran ile S. aureus 

patojenine karşı göstermiştir. Araştırmanın sonucunda sarı kantaron ekstraktının bu sektörler 

için üretilen poliüretan malzemelerde meydana gelebilecek biyofilmin önemli ölçüde 

engellenebileceği ortaya çıkartılmıştır. 

Sarı kantaron likör ve tonik gibi bazı alkollü içeceklerin üretiminde aroma verici olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca hazır çorbaların yanı sıra sarı kahvaltılık gevreklere, çikolata, kek, 

tatlılar ve meyve aromalı içeceklere sağlık açısından olumlu birçok özelliğe sahip olması 

nedeniyle bitkisel katkı maddesi olarak eklenmektedir (Aydemir, 2015). 

Aydemir (2015) yaptığı yüksek lisans tezinde sarı kantaron ekstraktını kullanarak 

fonksiyonel bir özelliğe sahip dondurma geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu tez çalışmasında 

toplamda beş adet dondurma yapılmış üçünde ise sarı kantaron ekstraktı kullanılmıştır. S1 

dondurma örneğinde %0.1, S2 dondurma örneğinde %0.2 ve S3 dondurma örneğinde %0.3 

oranında sarı kantaron ekstraktı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda üretilen dondurmalardan 

duyusal açıdan en az beğenilen örneğin S3 olduğu fakat fonksiyonel açıdan en sağlıklı 

dondurma olduğu vurgulanmıştır. Yine S1 ve S2 örnekleri de mikrobiyolojik, kimyasal ve 

duyusal açıdan beklenen özellikleri karşılamıştır. Ayrıca sarı kantaron ekstraktının oranlarının 

dondurmaların serbest radikal giderme etkisi üzerinde önemli derecede farklılıklar meydana 

getirdiği belirlenmiştir. 

 

SONUÇ 

Yüzyıllardan beri halk hekimliğinde çok farklı tedavi yöntemleri için kullanılmış olan kantaron 

bitkisi son zamanlarda yapılan çalışmalar ile de yararlılığı kanıtlanmış ve farmakolojik olarak 

da ilaç yapımında kullanılan bir bitki haline gelmiştir. Antioksidan, antiinflammatuvar, anti-

ülserojenik ve antidepresan etkileri nedeniyle kantaron bitkisi ve bileşikleri üzerinde yapılan 

araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda kantaron bitkisinin ve kantaron yağının 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

190 

mutfakta kullanılabilme imkanı araştırılmalıdır. Kantaron bitkisi kurutarak yemeklerimizde 

baharat gibi kullanılabilir. Aynı zamanda kantaron yağının; kahvaltılık yağa dönüştürülerek 

tüketilmesi, soslarda, salatalarda, yemeklerde kullanılma imkanı araştırılmalıdır. Kantaronun 

sadece yağının veya kurutulmuş halinin yanı sıra ekstraktının kullanılmasıyla çok farklı 

fonksiyonel gıda maddeleri de geliştirilebilir.  

Ayrıca, Akyıldız ve Yaman (2008) tarafından Kastamonu’da yapılan bir çalışmada sarı 

kantaronun maliyetini hesaplarken sadece toplama, çuvallama, yükleme-boşaltma ve nakliye 

boyutları ele alınmıştır. Çünkü ürün doğadan toplandığı için toplama öncesi maliyet söz konusu 

değildir. Bu çalışmada sarı kantaronun pazar marjı acısından kâr oranı %171,15 olarak tespit 

edilmiştir. Bu sonuç da sarı kantaronun kültür tarımına kazandırılması hem çiftçi açısından hem 

de ülke ekonomisi açısından önemli bir tarım ürünü olarak karşımıza çıkmasına olanak 

sağlayabilir. 

Bu çalışmada, birçok faydası kanıtlanmış olan kantaron bitkisinin özellikleri, kullanım alanları 

derlenmiş ve bu bitkinin mutfakta kullanım olanaklarına dikkat çekilmiştir. 
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KIZILCIK MEYVESİ ve KULLANILMA POTANSİYELİ 

Dr. Öğretim Üyesi Serpil YALIM KAYA1,  

Deniz CANLI2 

ÖZET 

Kızılcık sahip olduğu özel yapısı gereği doğada kendiliğinden yetişebilen soğuk iklimlerde(-

35oC ye kadar) bile dayanıklılık gösteren ülkemizde de farklı coğrafi alanlarda kolayca 

yetiştirilen üzümsü bir meyvedir. Yapısında bulunan zengin antioksidanlar, mineraller ve 

vitaminler sayesinde sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadırlar. 

Ülkemizde önceleri geleneksel olarak tüketilirken yapılan bilimsel araştırmaların 

zenginleştirilmesiyle doğrudan tüketiminin yanı sıra, yapısı ve bileşimsel özellikleri sayesinde, 

gıda endüstrisinde tıp ve sağlık alanlarına kadar çeşitli sektörlerde kullanımı artmıştır. 

Geleneksel olarak doğrudan tüketim reçel, marmelat olarak bilinse de, endüstride yoğurt 

üretiminde çeşitlilik, besleyicilik, vitamin ve lif değeri ile birlikte duyusal değerlerde artış 

sağlamak için katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Diyetetik liflerin su tutma kapasitesini 

arttırma, formülasyon giderlerini azaltma, tekstürü modifiye etme, depolama stabilitesini 

düzeltme, pişirme kayıplarını düşürme gibi yararlı etkileri nedeniyle et ürünlerinde kullanım 

alanının oldukça geniştir. Meyve sularında aroma arttırıcı, reçel ve marmelat üretiminde kıvam, 

asit düzenleyiciliği gibi kullanımlarının yanı sıra tıp alanında; idrar yolları enfeksiyonunun 

tedavisinde, kas ve karaciğer hücrelerinde kan şekerini düzenlemede kullanılmaktadır. 

Yapılan bu çalışmayla Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de kızılcık meyvesinin yeri, 

kullanım alanları, potansiyel üretimi, yıllık geliri ve üretim dağılımlarına yer verilerek bu 

meyvenin kullanım alanlarının arttırılarak doğal ürünlerden elde edilen kazancın arttırılması ve 

yerel üretimlerde doğal bir meyve olan kızılcığa yönelik bir farkındalık oluşturulması 

hedeflenmektedir.  
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Anahtar Sözcükler: 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

KIZILCIK MEYVESİNİN BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Kızılcık kültürü ülkemizde geniş bir alana yayılmış bulunmaktadır. Kızılcık, genelde 

bahçe ve tarla kenarlarında tek veya birkaç ağaç halinde ya da ormanlık alanlarda doğal olarak 

yetişmektedir. Sert çekirdekli bir meyve türü olan kızılcık, ülkemizin özellikle sahil 

bölgelerinde, dağlık, ormanlık alanlarda ve iklimi uygun vadi içlerinde yaygın olarak 

bulunmaktadır.  

Kızılcık (Cornus mas L ), Umbelliflorae takımının Cornaceae familyasından, kışın 

yapraklarını döken çalı veya 7-8 metreye kadar boylanabilen, gövde çapı 25-45 cm olan bir 

ağaçtır. Sürgünlere karşılıklı olarak dizilmiş kısa saplı 3-10 cm boyundaki yaprakları mızrak 

şeklinden geniş eliptiğe kadar değişir, 3-5 çift damarlıdır, sivri bir ucu vardır, üst yüzü parlak 

yeşil, alt yüzü tüylüdür. Yaşlı gövdelerin koyu esmer renkteki kabuğu düzensiz çatlaklıdır. 

Yeşilimsi-sarı renkli genç sürgünler dört köşeli ve tüylüdür. Yaşlı sürgünler silindirik, ince sık 

tüylüdür. Yaprak tomurcukları küçük, sivri uçlu, karşılıklı kapanmış bir çift pulla ötülmüş, üzeri 

hafif tüylüdür. Çiçek tomurcukları kısa sürgünlerin ucunda yer almış olup, büyük, küre ve 

ampul biçimindedir ve karşılıklı iki çift pulla örtülmüştür. Çiçek tomurcukları yaprak 

tomurcuklarından önce açılır. Cornus mas türü bu özelliği ile Cornus cinsinin diğer türlerinden 

ayrılır (Akalın, 1952; Wyman, 1965; Kayacık, 1966; Chamberlain, 1972; Baytop, 1984; 

Browicz, 1986). Kızılcık bitkisi kuraklığa dayanıklı olup, gölgeli yerlere oranla güneşli yerlerde 

daha iyi yetişir. Genelde her tür toprağa uyum göstermekle birlikte, kalsiyum içeren topraklarda 

daha verimli olur. Ovalarda ve dağ eteklerinde yayılış gösterir ve nadiren 1200-1300 metrenin 

üzerine çıkar. Kızılcık kışın -35 °C ye kadar düşen sıcaklık derecelerine karşı dayanıklıdır. Çok 

sık ve yüzeysel olarak dağılmış bir kök sistemi vardır.[1] 

KIZILCIK MEYVESİ BİLEŞİMİ  

Kızılcık (Cornus mas) tozunun % 1, % 2 ve % 3 seviyelerinde kürlenerek pişirilmiş et 

modeli sisteminde kullanımının, Listeria monocytogenes sayısını 2-4 log kob/g düşürdüğü 

tespit edilmiştir (Xi et al., 2011). Bunun dışında kızılcık meyve suyunun antibakteriyel 

özellikleri farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Kızılcık ve ürünlerinin yedi farklı gıda 

patojeni (vankomisine dirençli Enterococcus faecium, Escherichia coli O157:H7, Escherichia 

coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhimurium ve 

Staphylococcus aureus) üzerine etkisini incelenmişler, kızılcık suyunun teknolojik olarak 
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işlenmesi ile fenolik fraksiyonların antimikrobiyal etkisinin azalacağını belirtmişlerdir. 

Kızılcıkoregano (yabani mercanköşk) ekstrakt karışımının et dilimlerinin toplam mikrobiyal 

yükü üzerine pH 6’da daha yüksek antimikrobiyal etki gösterdiği, ayrıca elde edilen etkinin, 

ekstraktların ayrı ayrı kullanılması ile elde edilen etkiden daha fazla olduğu saptanmıştır.[5] 

 

Tablo 1. ANONYMOUS, 1998; ANONYMOUS, 2004 [6] 

BİLEŞEN MADDELER MİKTARLARI 

Su 81.40 

Kuru madde  18.60 

Protein 2.94 

Karbanhidrat 4.85 

C vitamini 100-120 mg 

Kül 0.69 

Ca 15.30 

P 157 

Mg 5.12 

Na 15.21 

Fe 0.13 

Zn 0.13 

K 80.0 

 

 

TÜRKİYEDE ÜRETİM POTANSİYELİ VE YILLIK ÜRETİMİ 

Kızılcık orman alt florasında tıpkı kestane gibi yetişen bir ağaççıktır. Genellikle 

Karadeniz bölgesinin batı ve orta kesiminde meşe, karaçam ve kızılçam ormanlarının alt 

florasında 800–850 m yükseltilere kadar olan ormanların içinde yetişir. Türkiye toplam üretimi 

15 bin tona yaklaşan kızılcığın en yoğun olduğu alan % 20’lik payla Bolu dağlarından başlayıp 

Karabük’e kadar uzanan ormanlık sahadır. Bu alandan doğuya doğru üretim seyrekleşmektedir. 

Karabük’den Samsun’a uzanan alan Türkiye toplam üretiminin % 50’sini karşılamaktadır. % 
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20’lik payla Doğu Karadeniz illeri bu alanı takip eder (şekil1.A). [2]

 

ŞEKİL.1.A 

Türkiye’de toplam 1 230 000 adet kızılcık ağacı bulunmakta olup, yıllık üretim 12 000 

ton’dur. Meyve tutumunda tozlaşma ve döllenmenin büyük önemi bulunmaktadır. Bunun için 

de, öncelikle erkek ve dişi çiçeklerin oluşumlarını normal olarak tamamlamaları, tozlananla, 

tozlayıcı çeşitler arasında eşeysel bir uyuşmazlığın bulunmaması gerekir. Bu nedenle bahçe 

kurarken yetiştirilecek çeşidin meyve tutma özelliği araştırılmalıdır. Kızılcıkta döllenme 

biyolojisi hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Yapılan bazı çalışmalarda, kızılcıkların kendine 

verimsiz olduğu ve karşılıklı tozlanmalar ile verimliliğin arttığı bildirilmiştir. [3] 

Tablo 2.Kızılcık Üretim Alanları, Miktarı ve Verimi  

Yıl 

Toplu 

meyveliklerin 

alanı (dekar) 

Üretim 

(ton) 

Ağaç başına 

ortalama 

verim(kg) 

Meyve 

veren yaşta 

ağaç sayısı 

Meyve 

vermeyen 

yaşta ağaç 

sayısı 

Toplam 

ağaç sayısı 

2000 2.000 12.000 12 1.030.000 315.000 1.345.000 

2001 2.000 12.000 12 1.014.000 310.000 1.324.000 

2002 2.000 11.000 11 970.000 300.000 1.270.000 

2003 3.000 11.900 12 1.020.000 250.000 1.270.000 

2004 2.300 12.000 12 1.000.000 230.000 1.230.000 

2005 2.480 11.500 12 981.000 223.000 1.204.000 

2006 2.206 9.303 11 878.834 211.773 1.090.607 

2007 1.754 9.722 10 947.077 208.088 1.155.165 
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2008 1.740 11.010 12 942.281 185.967 1.128.248 

2009 1.764 14.472 16 889.944 189.085 1.079.029 

2010 1.535 12.517 15 820.927 160.130 981.057 

2011 1.549 12.427 15 824.118 153.591 977.709 

 

Tablo 3.Aylar İtibariyle Kızılcık Üretici Fiyatları (Anonim 2012b) 

 

     

Tablo 4.Aylar itibariyle kızılcık üretici fiyatları (2003-2011) 

 

Kızılcık çiftçi eline geçen ortalama fiyatları cari olarak incelendiğinde (tablo 2) 2003 yılından 

itibaren bir artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak bu fiyatlar 2003 bazlı Tarım Sektörü 

Üretici Fiyatları İndeksi ile düzetilmiş 2003-2011 yılları arasındaki yıllık ortalamalarını 

gösteren tablo 3 incelendiğinde, 2011 yılında 0,64 TL/kg olarak gerçekleşen kızılcık fiyatlarının 

2006 yılındaki zirve seviyesinde 2007 senesindeki keskin düşüş seviyesini nispeten koruyan 

0,48-052 bandını kırdığı yeni bir yükselme trendine girdiği tahmin edilmektedir. [4] 
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KULLANIM ALANLARI 

Cornus Mas’ın meyveleri taze veya kuru halde tüketilebildiği gibi zeytin gibi salamurası 

yapılıp da tüketilmektedir (Anşin, 1994). Endüstride reçel, marmelat, meyve suyu, yapıştırıcı 

hatta tıbbi şarap olarak kullanılmaktadır (Çelik ve ark., 2006). Meyveleri önemli miktarda 

antioksidan etkilere sahip anthosiyaninlerce zengin olup Cyanidin-3-glikozit, Cyanidin-3- 

rutinozit, Pelargonidin-3-glikozit bu bireysel antosiyanidinler bunlardan bazılarıdır (Tural ve 

ark., 2008). Seeram ve arkadaşlarının Cornus Mas’ın meyveleri üzerinde yapmış olduğu başka 

bir çalışmada ise delphinidin 3- O-β-galactopyranoside, cyanidin 3-O-βgalactopyranoside ve 

pelargonidin 3-O-βgalactopyranoside gibi farklı antosiyaninler de keşfetmişlerdir (Seeram ve 

ark., 2002). Ayrıca, Cornus Mas’ın meyveleri başka bir antioksidan etki gösteren bileşen olan 

askorbik asitlerce de zengindir (Tural ve ark., 2008). 

Süs bitkisi olarak kızılcık; ilkbaharda ilk çiçeklenen çekici ağaçlardan biri olduğu ve 

yetiştiriciliğine uygun olduğu için peyzajcılar ve bahçıvanlar arasında gözde olmuştur. Bu bitki, 

rüzgar kıran, yaban yasamı çekicisi, sınır ağacı, çit bitkisi, vs. olarak da kullanılabilir. Bu 

bitkiden beklenen en iyi kompozisyonun sağlanabilmesi için her dem yeşil yada koyu kırmızı 

bitkilerle kontrast oluşturacak şekilde dikilmesi gerekir. 

Kızılcık erozyon önlemede (Snider 1996), Çit bitkisi olarak (Relf 1996, Anonymous 

1998), Rüzgar perdesi olarak (Relf 1996), Mahremiyet sağlayıcı perdeleme olarak (Relf 1996), 

Yaban hayatına yaşam ortamı sağlamada (Relf 1996, Broschat ve Verkade 1996) ve estetik 

amaçlı düzenlemelerde kullanılabilir. Seçiciliğinin az Olması: Relf 1996'ya göre pH'sı 3.7 ile 

7.0 arasındaki topraklarda. Gölge yada güneşli ortamlarda yetişebilir. Toprak isteği nemli ile 

kuru arasında değişir. Hastalıklara dayanıklıdır. [8] 

Kızılcık insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli bir kaynaktır. Kızılcık meyveleri 

C vitamini içeriği bakımından çok zengindir. C vitamini içeriği portakaldan yaklaşık iki kat 

daha fazladır. Kızılcık ayrıca birçok mineral maddeler ve tanenleri içerir. Meyvelerinde kılcal 

damarları sağlamlaştıran, elastikiyeti sağlayan ve kan basıncını normal tutan maddeler bulunur. 

Meyve, çekirdek, çiçek, yaprak, kabuk ve kökleri antiseptik özelliği ile yaraların tedavisinde 

mikroplara karşı ilaç olarak kullanılır. Çekirdek ve yapraklarından çay ve kahve yapılır. 

Kızılcık, fazla ekşi ve buruk lezzetinden dolayı taze meyve olarak pek tüketilmemekte, 

meyvelerinden jel, komposto, reçel, marmelat, şurup, alkollü içki yapımında ve meyve suyu 

üretiminde yararlanılmaktadır (Kalyoncu ve Ecevit, 2005). Taze kabuklarından esans ve 

dizanteri hastalığına karşı ilaç üretilmektedir.  
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Yabani kızılcık odunu baston, sandalye, tekstil mekikleri yapımında kullanılmaktadır. 

Ayrıca, dekoratif amaçlı peyzaj bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Yabani kızılcık odunun ağaç 

işleri sektöründe en yaygın kullanımı ‘Devrek Bastonu’ yapımıdır. Bu nedenle Orman Genel 

Müdürlüğünün Zonguldak Devrek İşletme Müdürlüğü bölge esnafına kesim izni vermektedir. 

Bu iznin verilme sebebi, hem bu yöredeki el sanatlarının devamını sağlamak hem de kaçak 

kesimleri önlemektir. 

Bazı yörelerde kızılcık Tarhana olarak ta üretilmektedir. Kızılcık tarhanası; un, kızılcık 

pulpu ve tuzun karıştırılıp yoğrulduktan sonra kurutulmasıyla elde edilmektedir. Diğer 

tarhanalardan gerek üretimi gerekse bileşimi oldukça farklı olan kızılcık tarhanası, antosiyanin 

ve liflerce zengin olan kızılcık içermesi nedeniyle önemli bir üründür.[7] 

Yöresel düzeyde kış aylarında, çay olarak ta  tercih edilmektedir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalarda çay olarak tüketildiğinde viral hastalıkların (soğuk algınlığı, grip, nezle gibi) 

tedavi edilmesinde, Kalp ve damar sağlığının korunmasında yardımcı olur, Vücut direncinin 

artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar, Mide sağlığını korur ve mideye 

giren bakterilerin temizlenmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.  

Endüstride reçel, marmelat, meyve suyu, yapıştırıcı hatta tıbbi şarap olarak 

kullanılmaktadır  

Yapılan bilimsel çalışmalara göre içeriğin de bulunan lif oranın yüksek olmasından 

dolayı, diyetetik liflerin su tutma kapasitesini arttırma, formülasyon giderlerini azaltma, 

tekstürü modifiye etme, depolama stabilitesini düzeltme, pişirme kayıplarını düşürme gibi 

yararlı etkileri nedeniyle et ürünlerinde kullanım alanının oldukça geniştir. 

Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır, İdrarı 

asitlendiren benzoik asit bakımından zengindir. Ayrıca, C vitamini açısından zengin bir gıda 

maddesi olarak bilinmektedir. Kırsal bölgelerde genellikle içecek olarak tüketilmektedir. 

Özellikle şeker ilavesiz tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Kızılcık’da bulunan siyanidin, 

delfinidin ve pelargonidin antosiyaninleri ince bağırsakta glikoz emilimini azaltarak, insülin 

salınımını artırarak, pankreasta insülin üreten beta hücrelerini koruyarak ve insülin direncini 

azaltarak kan şekeri seviyesini korumaya yardımcı olmaktadır Kızılcığın yapısında bulunan 

ursolik asit, kas ve karaciğer hücrelerinde bulunan insüline duyarlı reseptör sayısını artırarak 

kan şekeri seviyesini düzenlemektedir.  
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Kızılcıktaki ursolik asit, hiperglisemi (kan şekerinin yüksek olması), hiperlipidemi (kan 

yağ değerlerinin yüksek olması) ve hepatik glikoz üretimini azalttığı için bu meyve özellikle 

diyabet hastalarında fonksiyonel bir gıda maddesi olarak önem taşımaktadır.[9] 

Meyve aromalı yoğurt üretiminde çeşitlilik, besleyicilik, vitamin ve lif değeri ile birlikte 

duyusal kabul edilebilirlikte artış sağlamak içinde kızılcık, katkı maddesi olarak 

kullanılmaktadır. [10] 

Meyve suyu olarak tüketilmesi planlandığında içerdiği askorbik asit oranları asit/şeker 

oranı tat ve lezzet unsurları görünüşü ve içeriğinde bulunan zengin bileşim unsurları yapılan 

bilimsel çalışmalarla da desteklenmektedir.[11] 

GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırmalar, doğada kendiliğinden yetişme özelliğindeki yabani bir bitki olan 

kızılcığın, yapısında bulunan zengin bileşim özellikleri, insan sağlığı ve beslenmesi üzerindeki 

olumlu etkileri ve çeşitli sektörlerdeki kullanımı, oldukça kazançlı bir meyve olduğunu 

gösteriyor. 

Yıllık üretimleri ve TÜİK çalışmasında pazar ihtiyacı ve Türkiye’de üretim dağılımları 

göz önüne alındığında yerel bazda üretimlerinin arttırılması ve kullanımlarının 

yaygınlaştırılması Türkiye iç ve dış pazarında da olumlu bir katkı sağlayacaktır.  

Ülkemizin sahip olduğu iklim özellikleri pek çok meyve ve sebzenin yetiştirilmesi için 

oldukça elverişlidir. Bu elverişliliğe Akdeniz iklimin sahip olduğu olumlu katkıya da 

eklediğimizde kızılcık meyvesi ve bu tarz yabani meyvelerin iç ve dış pazara kazandırılması 

hem endüstride ve sağlıkta hem de gıda sektöründe çeşitlilik oluşturulması için yeni çalışmalara 

da imkan sağlayacaktır. 

Böylesine zengin bileşim özellikleri taşıyan bu meyvenin, doğrudan gıda tüketiminde 

işlenmesine yönelik, sahip olduğu buruk- kekremsi tadın iyileştirilmesi adına çalışmalar 

yapılabilir. Böylece yeni bir ürün olarak, meyve sularında aroma verici yada iyileştirici olarak 

kullanılmadan, doğrudan tüketimi sağlanabilir. Literatür taramalarında elde edilen geleneksel 

düzeyde kalan kullanımları (tarhana yapımı, reçel-marmelat üretimleri gibi) endüstriyel ölçekte 

işlenebilirliğinin geliştirilmesi, raf ömrü gibi geliştirici çalışmalarla desteklenerek bu meyvenin 

kullanımına yönelik farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 
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KARBON ELYAF TOZU İLAVELİ FREN BALATASININ SÜRTÜNME 

DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 
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Özet 

Polimer matrisli sürtünme kompozitlerinde asbest elyafın yasaklanmasıyla birlikte bu 

malzemeye alternatif malzeme arayışı hız kazanmıştır. Araştırmacılar bu konuda birçok farklı 

malzemeyle çalışmışlardır. Aşınma ve sürtünme alanında kullanılan kompozitler, matris ve 

takviye malzemesinin yanı sıra farklı fonksiyonlara sahip birçok malzemenin birleşmesiyle 

oluşurlar. Bu çalışmada matris malzemesi olarak fenolik reçine, takviye malzemesi olarak 

karbon elyaf kullanılan kompozitlere katı yağlayıcı, metalik talaş, sürtünme düzenleyici gibi 

fonksiyonel dolgu malzemeleri ilave edilerek numuneler üretilmiştir. Karbon elyaf katkısının 

sürtünme kompozitleri üzerindeki etkisini incelemek için üç farklı oranda karbon elyaf içeren 

numunelerin test sonuçları, karbon elyaf içermeyen baz numuneyle karşılaştırılmıştır. Üretilen 

numunelerin yoğunluğu Arşimet prensibine göre, sertliği Rockwell sertlik ölçüm metoduyla 

belirlenmiştir. Sürtünme ve aşınma testleri gri dökme demir diskin kullanıldığı tam ölçekli bir 

disk-fren cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Karbon elyaf takviyesinin numunelerde dayanım, 

aşınma direnci ve sürtünme katsayısını arttırması, karbon elyafın sürtünme malzemelerinde 

ideal bir malzeme olduğunu ortaya koymuştur. 
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Abstract 

Investigation of Friction Behavior of Brake Pads Additive Carbon Fiber Powder 

With the prohibition of asbestos fibers in polymer matrix friction composites, the search for 

alternative materials has accelerated. Researchers have worked with many different materials. 

The composites used in the field of abrasion and friction are formed by the combination of 

matrix and reinforcement material as well as many materials with different functions. In this 

study, samples were produced by adding functional filler materials such as phenolic resin as 

matrix material, carbon fiber used as reinforcement material, solid lubricant, metallic chip, 

friction regulator. To examine the effect of the carbon fiber additive on friction composites, the 

test results of samples containing three different amounts of carbon fiber were compared with 

the carbon fiber free base sample. The density of the samples produced was determined by 

Rockwell hardness measurement method according to Archimedes' principle. Friction and wear 

tests were performed with a full-scale disc-brake device using a gray cast iron disc. Carbon 

fiber reinforcement in the samples, strength, abrasion resistance and coefficient of friction 

increased, the carbon fiber is an ideal material in the friction materials.  

Keywords: Carbon Fiber, Brake Pad, Wear, Composite Materials 

 

1. GİRİŞ 

Fabrikalarda yapılan üretim ile beraber ortaya çıkan atık malzemeler geri kazanılmadığı 

takdirde önemli ölçüde çevre kirliliğine sebep olabilmektedir. Fabrika atıklarının geri kazanımı 

hem insan sağlığına hem de çevreye olan zararlarından dolayı günümüzde oldukça önemli bir 

konu haline gelmiştir. Atık olması halinde çevreye ciddi anlamda zararlı olabilecek 

malzemelerden biri de karbon elyaf atıklarıdır. Karbon elyaf atıkları geri kazanıldığında hem 

çevreye olabilecek zararlı etkileri önlenmiş olacaktır hem de iyi mekanik özelliklere sahip bir 

malzemenin bu özelliklerinden istifade edilebilecektir [1].  

Son yıllarda insan sağlığına ve çevreye olan zararlarından dolayı fren balatalarında 

kullanımı yasaklanan asbeste alternatif olarak çeşitli malzeme kompozisyonları denenerek en 

ideal fren balatası malzemesi üzerinde çalışılmaktadır. Hem insan sağlığına ve çevreye zararları 

en düşük seviyede olacak hem de fren balatası ithalatını en aza indirecek derecede iyi özelliklere 

sahip bir malzeme kompozisyonu elde edilmek istenmektedir [2-5]. 
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Bu çalışmada içeriğinde asbest bulunduran fren balatası yerine karbon elyaf takviyeli kompozit 

yapıda fren balatası numuneleri üretimi yapılarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.  

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Balatanın Üretimi  

Bu çalışmada asbest içermeyen fren balatası takviye malzemeleri kullanılmıştır. 

Takviye malzemesi olarak karbon elyaf malzemesi kullanılmıştır. Kütlesel oran esas alınarak 3 

farklı oranda karbon elyaf içeren fren balatası numunesi üretilmiştir. Tablo 1'de belirtilen 

oranlarda oluşturulan karışımların homojen bir şekilde karışmasını sağlamak için 90 dev/dk 

hızda 10 dakika mikserde karıştırılmıştır. 8 MPa basınç altında 2.54 cm çaplı bir kalıpta 2 

dakika boyunca soğuk pres işlemi uygulanmıştır. Soğuk Pres işlemi sonucunda katı cisim 

halinde elde edilen numuneler 150°C'ye ısıtılan kalıpta 12 dakika boyunca 10 MPa basınç 

altında sıcak presleme işlemine tabi tutulmuştur. 

 

Tablo 1. Numune karışımlarındaki malzeme oranları (Kütlesel %) 

Numune Kodu  KE-0 KE-5  KE-10  KE-15  

Reçine  20 20  20  20  

Bakır  8 8  8  8  

Al2O3  10 10  10  10  

Cashew  10 10 10 10 

Grafit  5 5 5 5 

Pirinç Tozu 8 8 8 8 

Karbon elyaf  0 5 10 15 

Barit  39 34 29 24 

2.2. Deney Düzeneği 

Deney numunelerinin tribolojik özelliklerinin belirlenmesinde sürtünme aşınma deney 

düzeneği kullanılmıştır. Kullanılan deney düzeneği deney sırasında sürtünme katsayısı, fren 

kuvveti, hidrolik sistem basıncı, balata yüzey sıcaklığı verilerini PLC bağlantısı üzerinden 

elektronik ortama aktarabilmektedir.    
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Deney cihazında sürtünme kuvvetini tespit etmek amacıyla yük hücresi kullanılmıştır. 

Bu sayede fren diski dönerken balata numunesinin de basınç etkisiyle disk ile beraber 

dönmesinden kaynaklanan kuvvet yük hücresinin elektronik ortama sinyaller suretinde 

aktarılarak sürtünme kuvveti ölçülmektedir. Deney şartları, USB ile bağlantısı kurulan 

bilgisayarda düzeneğe ait yazılım üzerinden verilen komutlar vasıtasıyla kontrol edilmektedir. 

Ayrıca anlık veri alabilen kızıl ötesi termometre ile diskin çalışma sırasında yüzey sıcaklığı 

ölçülebilmekte ve deneyler standart sıcaklık aralıklarında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Deneyde gri dökme demir malzemeden yapılmış 116 HB sertliğe sahip 280 mm çapında fren 

diski kullanılmıştır.  

2.3. Deney Şartları  

Üretilen fren balata numuneleri hidrolik sistem ile fren diski arasına yerleştirilerek 5 bar 

basınç altında 3 m/s hızda dönen disk ile sürtünme yüzeyleri %95 oranında örtüşecek şekilde 

ayarlanarak sistem çalıştırılmıştır. Deney sırasında değişen sürtünme katsayısı ve sıcaklık 

verileri anlık olarak kaydedilmiştir. Deney numunelerinin her birisi için bu veriler 5 bar basınç 

altında, 616 dev/dk hızda gerçekleşen deneyde 10 dakika boyunca kaydedilmiştir ve zamana 

bağlı değişen sürtünme katsayısı grafiği elde edilerek her numunenin ortalama sürtünme 

katsayısı değerleri tespit edilmiştir. Her numune deney öncesinde ve sonrasında 0.001 gr 

hassasiyet derecesine sahip terazide tartılıp kütle kaybı belirlenmiştir. 

 

Şekil 1. Sürtünme Test Cihazı 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada farklı karbon elyaf takviye oranlarında üç farklı fren balata numunesi 

üretilip aşınma sürtünme deneylerine tabi tutularak sürtünme katsayısının karbon elyaf takviye 

oranına bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Numunelerin sürtünme aşınma testi sonucunda elde 
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edilen zamana bağlı sıcaklık ve sürtünme katsayısı grafikleri Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5'te 

gösterilmiştir. Karbon elyafsız fren balatası numunesine ait grafik ise şekil 2'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Karbon elyafsız fren balatası numunesinin zamana bağlı sıcaklık ve sürtünme katsayısı 

değişimi 

 

Şekil 3. %5 Karbon elyaf katkılı fren balatası numunesinin zamana bağlı sıcaklık ve sürtünme 

katsayısı değişimi 
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Şekil 4. %10 Karbon elyaf katkılı fren balatası numunesinin zamana bağlı sıcaklık ve sürtünme 

katsayısı değişimi 

 

Şekil 5. %15 Karbon elyaf katkılı fren balatası numunesinin zamana bağlı sıcaklık ve sürtünme 

katsayısı değişimi 

Otomotiv fren balatalarında olması beklenen öncelikli özellik, sürtünme katsayısının 

frenleme esnasında sürtünmeden kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda bile değişkenliğinin en 

düşük seviyede kalması ve kararlılığını sürdürmesidir [6-10]. Karbon elyaf katkı oranlarına 

göre kodlanmış KE kodlu numunelerin zamana göre sürtünme katsayısı değişimini gösteren 

şekiller incelendiğinde, 0-600 saniye aralığında en yüksek sürtünme katsayısı değeri (0.39) KE-

5 numunesinde, en düşük sürtünme katsayısı değeri (0.25) KE-15 numunesinde görülmüştür. 

Şekil 3'de KE-5 numunesinin, Şekil 4'de KE-10 numunesinin, Şekil 5'de KE-15 numunesinin 
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zamana bağlı sürtünme katsayısındaki değişim ve disk ile numune arasındaki anlık sıcaklık 

değişimi görülmektedir. En yüksek sertlik değeri (95 HRL) KE-5 numunesinde en düşük sertlik 

değeri (87 HRL) KE-15 numunesinde görülmüştür. Numunelerde karbon elyaf oranı arttıkça 

deney sonucunda tespit edilen özgül aşınma oranlarında düşüş gözlemlenmiştir. 

Tablo 2. Deney numunelerinin fiziksel özellikleri 

Numuneler Sürtünme 

Katsayısı (µ) 

Sertlik 

(HRL) 

Özgül aşınma 

(cm3/Nm) x10-6 

Yoğunlu

k  

(g/cm3) 

KE-5 0,39 95 3,2 1,89 

KE-10 0,33 91 2,34 1,93 

KE-15 0,25 87 1,96 1,88 

 

Deneyler sonucunda elde edilen veriler KE-5, KE-10 ve KE-15 kodlu balata numunelerinin TS 

555 standartlarına uygun olduğu görülmüştür [11, 12]. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada üç farklı oranda karbon elyaf takviyeli fren balata numuneler üzerinde 

gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen veriler incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

1. Numunelerde karbon elyaf takviye oranındaki artışın sürtünme katsayısında ve 

özgül aşınma oranında azalmaya neden olduğu görülmüştür. 

2. Numunelerde karbon elyaf oranının artmasıyla sertlik değerlerinde düşme 

gözlemlenmiştir. 

3. KE-5, KE-10 ve KE-15 kodlu numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde 

sürtünme katsayısı değerleri ve stabilitelerine göre incelendiğinde KE-5 ve KE-15 kodlu 

numuneler balatalarda istenen kararlı sürtünme performansına sahip olduğu görülmüştür. KE-

10 kodlu numunenin grafiği ise nisbeten daha kararsız bir sürtünme performansı göstermiştir. 
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4. Balata numunelerinin TS 555 ve TS 9076 standardına göre fren balata malzemesi 

olarak kullanmaya uygun olduğu söylenebilir. Bu numunelerin tabi tutulduğu testlerden iyi 

sonuç elde edilmesi, % 5, %10 ve %15 oranlarında karbon elyaf tozu takviyesinin fren balatası 

imalatında kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Mersin İlindeki Türkiye Şampiyonasına Katılan Ritmik Cimnastikçilerde 

Lateralizasyona Göre Dinamik Dengenin Değerlendirilmesi 

İnci KESİLMİŞ 1 

Manolya AKIN 2 

 

Özet 

Ritmik cimnastik, motorik gelişime birçok pozitif katkısı olan ve aynı zamanda birçok 

koordinatif yeteneğin bir arada kullanılmasına katkı sağlayan spor branşlarından biridir. 

Hareket yeteneği için önemli olan denge erken yaşlarda kazanılmalıdır. Literatürde baskın 

bacak ile ilgili çalışmalarda tercih edilen tarafa gelen motor lif sayısının tercih edilmeyen tarafa 

göre belirgin olarak fazla olduğu bildirilmektedir ve bu farklılıkların dinamik denge yeteneğine 

olacak etkisi önemli gözükmektedir. Buradan hareketle; bu araştırmanın amacı Türkiye 

şampiyonasına katılan ritmik cimnastik sporcularında lateralizasyona göre dinamik dengenin 

değerlendirilmesidir. Araştırma etik kurul raporu ile desteklenmiştir ve katılımcılara Helsinki 

kriterlerine göre hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır. Araştırmaya yaş 

ortalaması 8.43±.72 yıl, boy uzunluğu ortalaması 124.94±6.9 cm, vücut ağırlığı ortalaması 

23.84±3.97 kg olan toplam 37 ritmik cimnastikçi gönüllü olarak katılmıştır. Dinamik denge 

yeteneği prokin tecnobody cihazı kullanılarak ölçülmüştür. İstatistiksel analizler için dağılım 

normal olmadığından dolayı Mann Whitney U ve Spearman Korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. Ritmik cimnastik sporcularının sağ-sol bacak dinamik denge değerleri baskın 

bacağa göre değişiklik arz etmemektedir (p>.05).  

Ritmik cimnastik sporcuları her iki bacağını da antrenmanlarda etkin bir şekilde 

kullanmaktadır. Dinamik denge yeteneğinin baskın bacağa göre değişiklik arz etmemesi ritmik 

cimnastikçilerin antrenmanlarda her iki uzvunuda etkili bir şekilde çalıştırmasından 

kaynaklanabilmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: 

                                                 
1 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Osmaniye, Türkiye 
2 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye  

E-posta: incikesilmis@gmail.com, manolya66@gmail.com  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

211 

Ritmik Cimnastik, Dinamik Denge, Lateralizasyon. 

 

Abstract 

Determination of dynamic balance ability by lateralization of rhytmic gymansts 

who participate turkey championships in mersin 

Rhythmic gymnastics is one of the sport branches that has many positive contributions to the 

motoric development and also contributes to the use of many coordinative abilities. The balance 

which is important for mobility should be gained at an early age. In the literature, it is reported 

that the number of motor fibers preferred for the dominant leg is significantly higher than the 

undesirable side and the effect of these differences on the dynamic balance ability seems to be 

significant. Thus; the aim of this study was to assess the dynamic balance according to the 

laterality of Turkey rhythmic gymnastics athletes participating in the championship. The study 

supported by the ethics committee report and the informed consent form which was prepared 

according to the Helsinki criteria was signed. Totally 37 rhythmic gymnasts voluntarily 

participated in the study with a mean age of 8.43 ± .72 years, a mean height of 124.94 ± 6.9 cm, 

and a mean body weight of 23.84 ± 3.97 kg. The dynamic balance ability was measured using 

the prokin tecnobody device. Mann Whitney U and Spearman Correlation Coefficient were 

used for statistical analysis. Rhythmic gymnastics athletes' right-left leg dynamic balance 

values did not change according to the dominant leg (p> .05).  

Rhythmic gymnastics athletes use both legs effectively in training. The fact that the 

dynamic equilibrium ability does not change according to the dominant leg can be caused by 

the efficient workout of rhythmic gymnasts in both limbs in training. 

Key Words: 

Rhythmic Gymnasts, Dynamic Balance, Laterality. 

 

GİRİŞ  

Ritmik cimnastik branşına küçük yaşta başlanılması ile birlikte koordinatif yeti 

çalışmaları istenilen düzeye çıkmakta ve teknik kompozisyon ağırlıklı bir spor dalı olan ritmik 

cimnastikte başarıya ulaşmayı sağlamaktadır (Bulca ve Ersöz, 2004). Cimnastik branşında 

zorlu duruşlarda ve akrobatik becerilerden sonra dinamik inişler sırasında denge yeteneğini 
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sıklıkla kullandıklarından dolayı cimnastikçiler duyusal ve kas-iskelet sistemlerini etkin bir 

şekilde geliştirebilirler ve böylece diğer spor branşlarındaki atletlere kıyasla daha iyi bir 

dengeye sahip olabilirler (Hrysomallis, 2011). Dinamik denge yeteneğinin yanı sıra baskın olan 

uzvun kullanılmasının da becerilerin sergilenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. İnsan 

beyninin sağ ve sol hemisferleri arasında anatomik ve fonksiyonel farklılaşmaya serebral 

lateralizasyon denilmektedir (Pençe, 2000). Serabral lateralizasyonun motorik ve hareket 

becerilerinde performans farklılığına sebep olduğunu rapor eden çalışmalar mevcuttur (Todor, 

Kyprie, & Price, 1980, Eikenberry, McAuliffe, Welsh, Zerpa, McPherson, & Newhouse, 2008). 
Literatürde baskın bacak ile ilgili çalışmalarda tercih edilen tarafa gelen motor lif sayısının tercih 

edilmeyen tarafa göre belirgin olarak fazla olduğu bildirilmektedir (Yakovlew, 1972) ve bu 

farklılıkların dinamik denge yeteneğine olacak etkisi önemli gözükmektedir. 

Buradan hareketle; bu araştırmanın amacı Türkiye şampiyonasına katılan ritmik 

cimnastik sporcularında lateralizasyona göre dinamik dengenin değerlendirilmesidir.  

 

METOD 

 

Katılımcılar 

Araştırmaya yaş ortalaması 8.43±.72 yıl, boy uzunluğu ortalaması 124.94±6.9 cm, vücut 

ağırlığı ortalaması 23.84±3.97 kg olan Mersin ilinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye 

şampiyonasına katılan toplam 37 ritmik cimnastikçi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma 

öncesinde Mersin Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul onayı alınmış ve Helsinki 

kriterlerine göre hazırlanmış onam formu katılımcılar tarafından imzalanmıştır.  

 

Dinamik Denge Ölçümü 

Dinamik denge ölçümleri Tecno Body Dinamik Denge Ölçüm düzeneği kullanılarak 

ölçülmüştür. Araştırmada “easy” başlık kullanılarak 30 sn süresince sağ ve sol bacaklar için 

ölçüm yapılmıştır. İki ölçümden iyi olan istatistiksel değerlendirmeye dahil edilmiştir. Dinamik 

denge ölçüm düzeneği 30 sn sonunda beş adet sonuç vermektedir. Bunlar; Perimeter Length 

(Gezinme uzunluğu), Area gap percentage (Alan boşluk yüzdesi), Medium Speed (Ortalama 

hız), Medium Equilibrium Center- Forward backward axis (Öne-geriye eksende ulaştığı 
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değerler arasındaki ortalama), Medium Equilibrium Center-Medium lateral axis (Lateral 

eksende ulaştığı değerler arasındaki ortalama) olarak sıralanmaktadır. 

 

Lateralizasyon 

Sporcuların baskın bacağının belirlenmesi için “Topa hangi ayağınız ile vurursunuz?” sorusu 

yöneltilmiştir. 

 

İstatistiksel Yöntem 

Verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmış, dağılım normal olmadığından dolayı istatistiksel 

değerlendirmeler için Mann Whitney U analizi ve Spearman Korelasyon Katsayısı 

kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

İstatistiksel analizlere göre ritmik cimnastik sporcularının sağ-sol bacak dinamik denge 

değerleri baskın bacağa göre değişiklik arz etmemektedir (p>.05).  

 

Tablo 1. Katılımcıların baskın bacağına göre dinamik denge değerleri 

  Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

B
A

S
K

IN
 A

Y
A

K
 -

S
A

Ğ
 

SAĞ PL 35,80 376,62 123,93 63,38 

SAĞ-AGP -9,04 ,00 -1,03 2,60 

SAĞ-MS 3,58 37,66 12,39 6,34 

SAĞ-MECAP -2,44 9,48 1,40 2,81 

SAĞ- MECML -9,25 1,60 -3,58 2,42 

SOL-PL 51,89 295,97 140,67 63,59 

SOL-AGP -9,75 3,82 -1,87 3,70 

SOL-MS 5,19 29,60 14,00 6,39 
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SOL-MECAP -2,30 5,95 1,46 2,24 

SOL-MECML -4,20 5,24 0,23 2,52 
B

A
S

K
IN

 A
Y

A
K

 -
S

O
L

 

SAĞ PL 87,40 163,44 112,73 29,64 

SAĞ-AGP -8,71 ,00 -3,35 4,60 

SAĞ-MS 8,71 16,34 11,27 2,97 

SAĞ-MECAP 1,75 4,39 2,92 1,06 

SAĞ- MECML -7,48 5,45 -1,52 5,18 

SOL-PL 74,60 257,31 137,17 74,47 

SOL-AGP ,00 ,00 0,00 0,00 

SOL-MS 7,46 25,73 13,72 7,45 

SOL-MECAP -3,49 2,83 0,30 2,50 

SOL-MECML -5,00 5,84 0,50 4,15 

Not- PL=Gezinme Uzunluğu, AGP= Alan Boşluk Yüzdesi, MS= Ortalama Hız, MECAP= Öne-

geriye eksende ulaştığı değerler arasındaki ortalama, MECML= Lateral eksende ulaştığı 

değerler arasındaki ortalama. 

 

Tablo 1’de tüm katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri baskın bacaklarına göre verilmiştir. 

 

Tablo 2. Mann Whitney U Analiz Sonuçları 

 Mann-Whitney U Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

SAĞ PL 78 -0,089 0,929 

SAĞ-AGP 59,5 -1,332 0,183 

SAĞ-MS 78 -0,089 0,929 

SAĞ-MECAP 42 -1,688 0,091 

SAĞ- MECML 63 -0,755 0,45 

SOL-PL 74 -0,267 0,79 
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SOL-AGP 62,5 -0,912 0,362 

SOL-MS 75 -0,222 0,824 

SOL-MECAP 64 -0,711 0,477 

SOL-MECML 76 -0,178 0,859 

Not- PL=Gezinme Uzunluğu, AGP= Alan Boşluk Yüzdesi, MS= Ortalama Hız, MECAP= Öne-

geriye eksende ulaştığı değerler arasındaki ortalama, MECML= Lateral eksende ulaştığı 

değerler arasındaki ortalama. 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların baskın bacaklarına göre dinamik denge yeteneklerinin 

farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05). 

 

Tablo 3. Spearman Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

 

Baskın Bacak  

Korelasyon Katsayısı 

Sig. (2-

tailed) 

SAĞ PL -0,015 0,931 

SAĞ AGP -0,222 0,186 

SAĞ MS -0,015 0,931 

SAĞ MECAP 0,281 0,092 

SAĞ MECML 0,126 0,458 

SOL PL -0,044 0,794 

SOL AGP 0,152 0,369 

SOL MS -0,037 0,828 

SOL MECAP -0,118 0,485 

SOL MECML 0,03 0,862 

 

Tablo 3 incelendiğinde lateralizasyona göre herhangi bir ilişki gözlenmemiştir.  
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TARTIŞMA 

Somato-duyu, görsel ve vestibüler sistemden gelen bilgiler doğrultusunda ve 

koordinasyon, eklem hareket açısı ve kuvveti etkileyen motor cevaplar sayesinde denge 

yeteneği sağlanmaktadır (Bressel ve ark., 2007). Araştırmamızda ritmik cimnastik 

sporcularında lateralizasyona göre dinamik denge yeteneğinin farklılaşıp farklılaşmadığı 

araştırılmış ve herhangi bir fark veya korelasyona rastlanmamıştır. Aoki ve ark. (2018) 

yaptıkları çalışmada tek ayakla duruş sırasında statik ve dinamik denge yeteneklerinde 

lateralitenin etkisine ve herhangi bir ilişkiye rastlamamışlardır. Benzer şekilde; Gölünük (2010) 

araştırmasında sporcuların sıklıkla dominant bacaklarını kullanma eğiliminde olmalarına 

rağmen non-dominant bacağını da kullandıklarını belirtmiş, araştırmasında denge yeteneğinde 

dominant ve non-dominant bacak arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde 

edilmediğini bildirmiştir. Araştırmamız ile benzer şekilde Kılınç ve ark. (2018) dominant ve 

non dominant ölçümlerde herhangi bir farklılığa rastlamamış ve Dominant ve non- dominant 

ölçümleri yapmanın 7-12 yaş grubuna uygun olmayacağını her iki ayağın da eşit oranda 

çalıştırılması gerektiğini rapor etmişlerdir. Yine; Aydın ve arkadaşları (2002), cimnastikçiler 

ile kontrol grubunu karşılaştırdıkları çalışmalarında dominant ve nondominant bacaklar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir.  

Aoki ve ark. (2018) Alt ekstremitelerin dominant olarak az kullanıldığını; çoğunlukla, 

benzer şekilde kullanıldıklarını (örneğin yürürken) bu nedenlede, alt ekstremitenin üst uzuvlar 

gibi lateralite veya belirgin bir farklılık göstermeyebileceğini bildirmişlerdir. Araştırma 

bulgularımız daha önce yapılan çalışmaları destekler niteliktedir.  

Ritmik cimnastik sporcuları her iki bacağını da antrenmanlarda etkin bir şekilde 

kullanmaktadır. Dinamik denge yeteneğinin baskın bacağa göre değişiklik arz etmemesi ritmik 

cimnastikçilerin antrenmanlarında denge geliştirici egzersizlere yer verilmesi ve bu sebeple her 

iki uzvunuda etkili bir şekilde çalıştırmasından kaynaklanabilmektedir.  
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KERKÜK'TE YAZILAN İLK YERLİ TÜRKÇE SÖZLÜK LUGÂT-I 

TÜRKİYYE: KERKÜKLÜ HACI ABDULLAH SÂFÎ 

Necat Kevseroğlu 

 

 "Lugât-ı Türkiyye" adlı Türkçe sözlük Kerkük'te yazılan ilk yerli sözlük olarak, Kerkük 

şair ve yazarlarından olan Hacı Abdullah Sâfî (1825-1898) tarafından yazılmıştır. 

 Eski dönemlerden kalma sözlüklerimiz Arapça-Türkçe, ya da Farsca-Türkçe 

sözlüklerdir, iki Doğu dilini tanıtmak ve çoğu öğretimde kullanmak amacıyla yazılmıştır. 

Elimizdeki, Kerkük'te yazılan yazma tarihi sözlük ise (18-19. Yüzyıl) döneminde Kerkük'te 

Türkçenin söz varlığını tanıtmak amacıyla yapılan ilk önemli sözlük çalışması sayılır. 

Hacı Abdullah Sâfî çağının Kerkük'te bütün söz varlığını toplayıp, açıklamasını yaparak tek cilt 

bir sözlük meydana getirmiştir. Lugât-ı Türkiyye adı altında, Türkçe kelimeleri öne çıkarmaya 

çalışan Sâfî, eserinde Türkçe kelimeleri madde başı yapıp, tek sütün üzerinde tertip edilmiştir. 

Bazı maddeler bir kaç satırda anlatılırken bazıları bir veya yarım sahife devam eder. Bazı 

kelimelerin Arapça ve Farsça karşılıkları, bazı karşılıkların anlamları, bazılarının ise örnek 

kullanımları, karşılıkları ile birlikle verilmiştir. Yalnızca, Osmanlı sahasında kullanılan Türkçe 

kelimelerin değil, Kerkük Türkleri kullandıkları yanında ağızlarından derlenen sözleri de, 

sözlüğe konulması gerektiğini savunmuştur. 

Lugât-ı Türkiyye, Sâfî'nin kendi eliyle yazılmış olan sözlüğün biricik nüshası Hafız Molla 

Mehmetoğlu Molla Sabır tarafından, şiir divanıyla beraber istinsah edilerek, asıl nüsha tanınmış 

Irak'lı tarihçi Abbas Azzavi'ye verilmiştir. 

 Bu sözlüğün istinsah edilmiş nüshası, Molla Mehmetoğlu Molla Sabır öldükten sonra, 

vasiyetine göre, kütüphanesi ve çok sayıda yazma eserlerini, tarihçi Şakir Sabır Zabıt'a 

verilmiştir. 

Zabıt öldükten sonra, özel kütüphanesi, merkezi Bağdat'ta olan Türkmen Kardeşlik Ocağına 

verilmiştir. 

Bendeniz de, Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı Dr. Nejdet Bayatlı hocadan bu yazma 

eserin biricik nüshasını, araştırmacıların ve okuyucu kitlesine sunmak amacıyla istedim. 

Sağolsun, beni Hoca efendi Kardeşlik kütüphane sorumlusu olan, Kardeşlik Genel Başkan 

Yardımcısı Dr. Sabah Kerküklüye yönlendirdi. Dr. Sabah Kerküklü bey severek talebimi yerine 
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getirdi, o biricik nüshanı eliyle Kerkük'e getirdi ve bana teslim etti. Dr. Sabah'ın bu jesti beni 

sevindirdi ve memnun etmiş kendisine ve Dr. Nejdet Bayatlıya derin şükranlarımı sunarım 

onlara minnettarım. 

Bu musavvar nüsha her ne kadar dağınık yapraklardan oluşmaktaysa da pek çok ve önemli bir 

milli servet olarak, önem taşır. 

 Eser, daha başka bir çok yönüyle diğer sözlüklerden farklılık göstermekte, günümüzde 

kullanılmayan pek çok kelime ve deyime yer vermesi bakımından da büyük bir önem arz 

etmektedir. 

 Lugât-ı Türkiyye'nin, yazma biricik nüshası (114) büyük boy sayfa tutan bir (500) 

sayfalık 32 cm (32) satırlık bir sicil defterine 25 Temmuz 1932 yılında Büyük Molla 

Mehmetoğlu Molla Sabır tarafından istinsah edilmiştir. 3500 kelime ihtiva etmektedir. 

Ortalama, her sayfada on veya on bir maddeye yer verilmiştir. Madde başları, kırmızı 

mürekkeple yazılmıştı. Hece harflerine göre Osmanlı harfleriyle yazılarak, tam bir elif-be 

sıralaması değildir. 

 Bazı kelimeler sırada tam doğru yerin almaması dikkat çekmektedir. Özellikle bu 

durumu ihtiva eden kelimeler görünmektedir, buna ilk sayfalarda bile rastlamak mümkündür. 

 Madde başı kelimelerin açıklaması, kara mürekkeple verilmiştir. 

Hafız Molla Mehmetoğlu Molla Sabır efendinin kendi el yazısıyla eski mürekkep dolma 

kalemle yazılmış. 

Bazı sayfaların haşiyesinde en çok ihtimala göre mustensih tarafından kelimeler ve açıklamaları 

kara mürekkeple yapılmıştır. 

 Maddelerin mümkün olduğu kadar Türkçe açıklaması ve karşılıkları verilmeye 

çalışılmış, yer yer Arapça ve Farsça karşılıklar da verilmiştir. 

 Eserin özellikle yazıldığı bölge olan Kerkük'ün dil özelliklerini yansıtması eseri, ağız 

araştırmaları Türkoloji ve dilcilik bakımından da önemli kılmaktadır. 

 Yazar, çağının başta gelen aydın adamlarından sayılır, Sâfî, süslü ve anlaşılmaz bir dil 

kullanmaktan kaçınmış, anlatmak istediği sözü fazla uzatmadan ana hatlarıyla sunmaya 

çalışmıştır. 

Çünkü Sâfî'nin yaşadığı çağ, Kerkük'te Osmanlı Türk edebiyatının en verimli bir devri 

sayılabilir. Kullandığı üslup sade ve temizdir. Kendinden önce gelenleri taklit etmekten 
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çekinmiş olan Sâfî, edebi hayatımızda az çok yeni bir çığır açmağa muvaffak olmuş ilk yazardır. 

Eserin ön sözü öz Türkçe dille ve yabancı sözlüklerden arı olarak yazılmıştır. 

 

Hacı Abdullah Sâfî'nin Hayatı 

Hayatı hakkında Avukat Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri kitabının ikinci baskısı, birinci cilte, 

şöyle diyor: 

" Sâfî, eserleriyle tanınmış divan şairlerimizdendir. Şiirde üstat olduğu kadar nesirde de mümtas 

bir kalem sahibidir. 

Hicretin 1241 / M. 1825 yılında Kerkük'te Kale - Meydan mahallesinde doğmuştur. Hakiki adı 

Abdullah, halk arasında lakabı ve şiirde mahlası Sâfî'dir. Babası Molla Derviş diye tanınan 

Mehmet Efendi, vaktinin ileri gelen âlimlerinden idi. 

İlk tahsilini mahalle mekteplerinde bitiren Sâfî, daha sonra şehrin medreselerinde ulum-ı 

Arabiye ve Farisiye tahsil etmiş, ayrıca Tarih, Coğrafya ve Mantık gibi bazı dersleri de 

okuyarak ilmini ilerletmiş ve sonradan ticarete atılmıştır. Aynı zamanda boş vakitlerini 

edebiyata hasr ederek şiir sanatıyla uğramış ve bu sahada büyük bir başarı sağlamıştır. 

Babasının kendisine kalan du'a-ğûyluk beratını yenileştirmek üzere bir ara İstanbul'a giden şair, 

orada sekiz yıl kalır. 

Bu bilgiler yanında asıl Sâfî tarafından hükûmete verilmiş olan tercümeihâl varakasında kendi 

el hattıyla yazılan mevsuk malumat ise özel imlâ ile aynen şöyledir: 

"İsmim Abdullah ve şöhretim mahlasımla Sâfî pederim ismi Molla Derviş tarih-i veladetim 

1241 mevlidim Kerkük'dir. Mahalle mekteplerinde tahsil eylemiştim. Yedimde şehadetnâme 

yokdır. Zira ol vakitde daha (resmi) mektebler küşâd olunmamış idi. 

Türkî Arabî ve Farisi lisanlarıyla hem tekellüm ve hem kitâbet ederim. Türkî lisanı içün bazı 

izahat ile beraber bir emsile ve üç bin lügattan ibaret bir lügat-ı Türkiyye ve üç bin beyit mikdarı 

bir iftirânâme ve kıstas-ı müstakim namiyle teliflerim vardır. 

Otuz beş yaşında ve yetmiş altı tarihinde muvazzafen hidmet-i devlete dahil olmuşum. Yetmiş 

altı senesinde iki yüz elli gruş maâşla Şehrizor evkaf kitâbetine tayin olunarak dört mah mikdarı 

ifâ-yi vazife eyledim ise Deraliye'den yerime diğer tayin olundığından infisalim vük u bularak 

bazı masalih-i zatiyem zımnında Astân-ı Aliyye'ye azimet ve orada seksen dört senesine kadar 

meks ve ikametim vaki avdetimde fi ibtida-yi teşrinievvel seksen dört tarihinde iki yüz gruş 
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maâşla yeni teşkil olunmuş olan belediye sandık eminliğine memur on ay mikdarı o 

memuriyetde kabul 10 Ağustos 85 tarihinde dört yüz gruş maâşla zabıta merkezi kitabetine 

tahvil-i memuriyet eyledim. Kitabet-i mezküre lağvolunarak 15 Ağustos 87 tarihinde üç yüz 

gruşdan mutasâ'iden dört yüz gruş varınca Şehrizor mutasarrıflığı ve vilâyet merkezi Arabî 

kitabetinde istihdam olundum... 

Haziran 99 tarihinde beş yüz gruş maâşla (Kerkük merkezine bağlı) Şivan (nahiye) müdirliğine 

eylül 302 tarihinde (Kerkük'e bağlı) Kara Tepe (nahiye) müdürliğine tayin olundum". 

İstanbul'da bulunurken enteresan bir iftiraya tuş gelir. Beraberce yaşadığı Vaiz lâkabıyla tanılan 

Mustafa adında bir hemşehrisi, kendi kendini boğazından yaralayarak, dilsiz gibi mahtut 

işaretlerle bu meselede Sâfî'yi itham eder, Kerküklü şair Mehmet Mihrî başta olmak üzere 

Sâfî'yi tanıyan bir çok kimsenin tanzim ettiği tezkiye mazbatası ve müşteki de ifadesini 

değiştirerek tühmet ettiği esnada bunalım geçirdiğini söylemesi üzerine Sâfî, bu kuramadan 

(komplo) güç hâl ile kurtulur. Bu vakayı şair, güzel bir dille üç bin beyitlik manzum bir eser 

hâlinde ve iftirânâme adı altında canlandırmıştır. 

Son olarak da Tuzhurmatı nahiyesinde şimdi kaza merkezidir-emlâk-ı hümayun muavinliğine 

alınmıştır. Bu vazifede iken 1311 Hicrî yılında fena bir hâlde ayaklarından romatizmaya 

tutularak, altı yıl kadar bu hastalığın tesiriyle yatağa kapanmış. Nihayet 1316 Hicrî yılında 

gözlerini hayata yummuştur. Vefatına, çağdaşı bulunan Kerküklü şair Kâbil, şu iki beyti tarih 

düşürmüştür: 

Mahzen-i' fazl ü hüner Sâfî-i pâkîzesiyer  

Kasvet-i âlemi terk etti visâle yetti 

Çâr tekbîr ile menküt bu târîhi dedim 

Pîr-i ferhunde-i etfâl-i ma'ârif gitti 

رخنده اطفال معارف َكيتدى فير پ  

Sâfî, temiz kalpli, yüksek değerli olgun bir insan olup, Hicaz'a gitmiş, gönülden hacı olmuş. 

Eserleri: 

1. Divân: Tarih, kaside ve gazellerden kurulmuştur. Şairin kendi el yazısıyla bulunan 

nüsha, Abbas el-Azzavî yanında durmaktadır. İstinsah edilmiş ikinci bir nüshası 

Kerküklü Molla Sabır yanındadı. Günümüzde özel kütüphanemizde duruyor. Baştan 
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sona değin aruz vezniyle klasik divanlar tarzında tanzim edilmiş hep Türkçe ve bir iki 

Farsça şiirlerden oluşmaktadır. 

2. İftirânâme: Üç bin beyitli manzum bir eserdir. Bunda İstanbul'da başından geçen 

enteresan bir bühtan olayı anlatmaktadır.  

3. Hikâye: Roman tarzında yazılmış bir eser olduğu söylenir. 

4. Kıstâs-Müstakîm: Sâfî bu yazma kitabında dini nefy-i teslis, isbat-ı tevhid ve tahrif ve 

aleyhi-salat efendimizin enbiya hazreti taraflarında verilmiş ihbarata dair, protestan bir 

papas ile münazarasına yer vermiştir. 

5. Ahbâr-üd-Düvel ve Âsâr-ül-Evvel: Aslında Arapça olan bu eserin üç ciltlik Türkçe 

tercümesidir. 

6. Emsile: Türkçe darbımeserleri içine almaktadır. 

7. Müşâare: Sâfî ile Faiz arasında karşlıklı manzum bir münazaradır. Bu eserin metnin ilk 

kez Molla Mehmet'in oğlu Molla Sabır 1953 yılında Bağdat'ta "Kerkük Şairlerinden 

Faiz ve Sâfî efendiler arasındaki müşâre unvanıyla bir kitap hâlinde bastırmıştır. Buna 

dair ünlü Türk edebiyatçısı İsmail Habip 26.6.1953 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde bir 

değerlendirme yazısı yayımlamıştır. Üçüncü baskı Prof. Dr. Ali İhsan Öbek tarafından 

açıklamalı olarak (Klasik Türk Edebiyatında müşâare başlığıyla 2005'te Kerkük Vakfı 

yoluyla İstanbul'da ele getirilmiştir. Kitapta Sâfȋ'nin komşusu Hasan Efendizade Ali 

Efendi bir Bayram sabahı Fâiz'i ziyaret etmesi üzerine hakkında Fâiz tarafından yazılan 

bir manzuma vesilesiyle iki şair arasında tartışmalı latif manzumeler olmuştur. (Bak Ata 

Terzibaşı, Kerkük Şairleri, 2. Baskı, İstanbul 2013, S, 113). 

8. Lugât-ı Türkiyye: Türkçe yerli sözlüktür ki kullanılması gittikçe azalan üç bin beş yüz 

kelimenin elifba sırasıyla izahını muhtevîdir. Eserin ön sözü öz Türkçe dille ve yabancı 

sözcüklerden arı olarak yazılmıştır. Bu sözlük üzerine günümüzde bir çalışma 

yapmaktayım. 

 

Kerküklü Abdullah Safi Lugât-ı Türkiyye Sözlüğü için Yazdığı Ön Söz 

Lugât-ı Türkiyye 

"Ögüş ve alkış o eşsiz ve bektaşsız Tanrı'ya yarışır ki bunca yaradılmış yaradıp her her birine 

bir dil öğredip bir ad taktı. Ve tapmak ortaksız ve yoldaşsız çalap'a yakışır ki çeşit çeşit nesneler 
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belirtip ortaya bıraktı. Bunca yaratılmışın türlü türlü düşman'larını bilir ve dilemeden dileklerini 

bitirip istemeden yiyeceklerini verir. Ve her birinin çağırmadan yardımına erer. Göğün en 

yakarısı, yerin en aşağısı düşünüldükçe ve bunlar içinde olan yaratılmışa us yetiştirildikçe 

ikincisi olmayan bir çalap'ın işi ve bir Tanrı'nın yaratmış olduğu bilinir. 

Bunlar göz önünde durmuş ve her yandan birlik sesi us kulağını doldurmuş iken andan başkasını 

bilmek kendini bilmemektir ve andan özgeye kulluk etmek ululuğun bilmemektir. O bizi 

yaratmış iken ayruya kulluk nice yaraşır ve o bizi yoktan var etmiş iken özgeye kölelik nice 

yakışır. (Bu ussuzluktan olmaz mı nedendir). Kimse yoktur anın gibi ola ve bir nesne bulunmaz 

ana "beraber" gelen, o bir nesneye benzemeyen biridir ve hiçbir büyüğe "beraber" olmayan 

büyüktür. Her büyüğü büyük eden odur. Büyüklük anın yanında pek küçüktür. 

Büyüktür büyüktür büyüktür büyük 

Büyüklük yanında kalır pek küçük 

Ve çok çok "salavat ve selam ol beğenip Muhammed adıyla göndermiş olan elçisine olsun ki 

gelip kullarını eğri büğrü yollardan düz ve doğruluğun en büyük ve kestirme yolunu salı verip 

ortaklığın "put"larını tağıtıp ve kırıp ayaklar altına saldıktan sonra ortadan kaldırıp ezip, 

inananlarını oda yaktı ve bize, kendine bir nesne benzemeyen, yaradıcımızı bildirip ve birliğin 

en ulu ışığını önümüze çekip bir ovaya bırakdı ve ol büyüklerin büyük olan, çalap yardımcıları 

olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve başka yoldaşlarından "hoşund" olsun.. 

Kerküklü 

Hacı Abdullah SÂfî 
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PREDİCS YAZILIMI İLE HASSAS RADAR KESİT ALANI BENZETİMİ 

VE ANALİZİ 

Özkan KIRIK1 

Prof. Dr. Caner ÖZDEMİR2 

Özet 

 Bu bildiride, Predics adlı yeni geliştirilen radar kesit alanı (RKA) hesaplama yazılımı 

tanıtıldı. Predics yazılımının özellikleri detaylı olarak açıklanmıştır. Özellikle Predics'in 

elektromanyetik çözücüleri; Fiziksel optik, seken ışın yöntemi ve kırınımın fiziksel teorisi, 

Predics içindeki uygulamalarıyla açıklanmaktadır. Jet uçaklar, tanklar ve helikopterler de dahil 

olmak üzere çok sayıda RKA hesaplaması, ters sentetik açıklıklı radar (ISAR) görüntüleri ile 

birlikte verilir. Predics'in grafiksel kullanıcı arayüzü, RKA, menzil profilleri, çapraz-menzil 

profilleri, 2B RKA haritaları ve benzetilmiş hedeflerin 2D / 3D ISAR görüntüleri gibi birçok 

fiziksel olguya kolay kullanım ve erişim sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: 

Radar, Radar Kesit Alanı, Ters Yapay Açıklıklı Radar, Ters Sentetik Açıklıklı Radar, Seken 

Işın Yöntemi, Fiziksel Optik, Kırınımın Fiziksel Teorisi. 

Abstract 

Precise Radar Cross Section Prediction Simulation of Analysis Using Predics Software 

In this paper, our recently developed radar cross section (RCS) calculation software called 

Predics has been introduced. The features of Predics software are explained in detail. 

Especially, electromagnetic solvers of Predics; namely, physical optics, shooting and bouncing 

rays and physical theory of diffraction are explained via their implementation inside Predics. 

Numerous examples of RCS calculation, including jet fighters, tanks and helicopters are given 

together with their inverse synthetic aperture radar (ISAR) images. The graphical user interface 
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of Predics provides easy use and access to many physical phenomena including RCS, range 

profiles, cross-range profiles, 2D RCS maps and 2D/3D ISAR images of simulated targets. 

Key Words: 

Radar, Radar Cross Section, Inverse Synthetic Aperture Radar, Shooting and Bouncing Rays, 

Physical Optics, Physical Theory of Diffraction. 

GİRİŞ 

Elektriksel olarak büyük ve karmaşık hedeflerin radar kesit alanının hesaplanması ile 

yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Radar kesit alanı, savunma sanayiinin önemli alanlarından 

olan elektronik harp uygulamaları için büyük önem arz etmektedir. Bir askeri platformun radar 

kesit alanını elde etmek için simüle etmek, ölçüm düzeneği kurmak ve gerçek bir senaryo 

oluşturmaya nazan çok daha düşük maliyetli, daha hızlı, daha pratik ve daha güvenilirdir.  

Tam dalga çözümlerden asimptotik çözümlere ve hibrit teknikler olmak üzere 

elektriksel olarak büyük ve karmaşık hedeflerin radar kesit alanı hesaplanması için çok çeşitli 

metot ve teknikler geliştirilmiştir. Method of Moments (MoM), finite difference time domain 

(FTDT) metodu ve finite element metodu gibi tam dalga yöntemleri boyutları birkaç dalga 

boyunda olan yapıların radar kesit alanlarını sağlıklı bir şekilde hesaplar. Ancak söz konusu 

metotlar elektrik olarak büyük ve karmaşık hedeflerin hesaplanması sürecinde ihtiyaç duyulan 

hesaplama yükü ve hesaplama süresi, günümüz süper bilgisayarlarına rağmen efektif değildir. 

Fiziksel optik (PO) veya geometrik optik (GO) temelli çözümlere dayalı asimptotik ve hibrit 

teknikler bu tip hedeflerin radar kesit alanı hesaplamaları için çok daha elverişlidir. GO ve PO 

yöntemlerinin birleşimi ile geliştirilmiş hibrit bir teknik olan Seken ışın yöntemi (SBR), söz 

konusu hedefler için yüksek frekanslarda radar kesit alanının hızlı ve verimli hesaplanması için 

öncü bir teknik olmuştur. SBR yöntemi, yoğun miktarda optik ışının fırlatılarak, GO ve PO 

teorilerine göre takip edilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu yapısı ile çok farklı bir konsepte 

sahiptir ve hesaplama açısından tam dalga metotlara göre çok daha efektiftir. 

Literatürde, SBR ve diğer hibrit-asimptotik metotlarla ilgili çalışmalar kısıtlı sayıda olup, 

sadece birkaç simülatör geliştirilmiştir. Bu nedenle elektriksel olarak büyük ve karmaşık 

hedeflerin radar kesit alanlarını ve elektromanyetik saçılmalarını hızlı ve efektif bir şekilde 

hesaplayan SBR metodu tabanlı, Predics adlı yeni bir simülasyon yazılımı geliştirdik. 

 

PREDİCS YAZILIMI VE ÖZELLİKLERİ 
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Predics yazılımın, 64 bit mimari ile geliştirilmiş olup çok parçacıklı mimarili, hızlı ve 

işlemci efektif bir SBR metodu implementasyonu yapılmıştır. Yazılımın tasarımında, radar 

kesit alanı hesaplanacak olan hedefin bilgisayar destekli modeli (CAD) dosya tipi olarak dünya 

çapında yaygın çok sayıda modelleme aracının desteklediği wave front obj (.obj), raw triangles 

(.raw) ve Facet Geometry (.facet) dosya tipleri uygulanmıştır. 

Predics yazılımı fiziksel optik (PO), kırınımın fiziksel teorisi (PTD) ve seken ışın 

yöntemi olmak üzere (SBR) 3 farklı elektromanyetik çözücüye sahiptir. Söz konusu 

çözücülerin tamamı Dikey-Dikey (VV), Dikey-Yatay(VH), Yatay-Dikey(HV), Yatay-

Yatay(HH) olmak üzere tüm polarizasyonları aynı simülasyon esnasında hesaplayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Kırınımın fiziksel teorisi elektronik çözücüsü için ihtiyaç duyulan kenar bilgi 

dosyasını otomatik olarak tespit edip oluşturma modülü de ek olarak kodlanmıştır.  

 

Ekran Görüntüsü 1: Predics Yazılımı Ana Pencere Ekran Görüntüsü 

 

Simülasyon hesaplamasına ek olarak, hesaplama sonrası analiz araçlarını da içeren 

Predics, radar kesit alanı hesaplama ve analizi işlemleri için komple bir çözüm sunmaktadır. 

Hesaplama sonrası analiz araçları olarak saçılan elektrik alan analizi, radar kesit alanı analizi, 

2 boyutlu radar kesit alanı haritalama, menzil profili, çapraz menzil profili, ters yatay açıklı 

radar görüntüleme araçları geliştirilmiştir.  
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Kolay kullanılması açısından 3 ayrı sihirbaz tasarlanan Predics yazılımında radar kesit 

alanı simülasyonu sihirbazı, 2 boyutlu ters yapay açıklıklı radar simülasyonu ve 3 boyutlu ters 

yapay açıklı radar simülasyonu sihirbazları yer almaktadır. 

 

ELEKTROMANYETİK ÇÖZÜCÜLER 

Fiziksel optik yöntemi, hedefe gelen elektromanyetik alanın ilk yansımasını 

hesaplamaktadır. Fiziksel optik yöntemi, karmaşık olmayan ve çukur tarzı kavite etkisi olmayan 

geometrilerde yeterlidir. Şekil 1.de gösterildiği üzere aynı ışının diğer yansımaları seken ışın 

yöntemi ile hesaplanmaktadır. Ancak karmaşık hedeflerde özellikle kavite etkisi yaratacak 

geometrilerde seken ışın yöntemi hesaplama sonucunun doğruluğunu büyük miktarda 

arttırmaktadır. 

Şekil 1: Fizik optik ve Seken ışın yönteminde ışın yansımaları 

 

Kaynak: pRediCS: A new GO-PO–based ray launching simulator for the calculation of 

electromagnetic scattering and RCS from electrically large and complex structures (2014) 

Kırınımın fiziksel teorisi çözücüsü ile kenar/köşe akımlarının katkısının hesaplanmasını 

sağlanmaktadır. Kenara dik gelen ve eğik gelen ışınların kırınımları, köşe akımları 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Kırınımın fiziksel teorisi ile köşe yansımaları 

 

Kaynak: Radar Systems Engineering Lecture 7 Part 2 Radar Cross Section (2010)  

 

Grafik 1: 15cmx15cm Plaka hedefinin 10GHz HH Polarizasyonda Ölçüm, Fiziksel Optik ve 

Kırınımın Fiziksel Teorisi çözümleri karşılaştırması grafiği 

 

Kaynak: Radar Systems Engineering Lecture 7 Part 2 Radar Cross Section (2010) 
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 15cm x 15cm ölçüsünde bir plakanın 10GHz frekansında HH polarizasyonu ile yapılan 

ölçüm, fiziksel optik yöntemi ve kırınımın fiziksel teorisi yönteminin karşılaştırması Grafik 

1’de sunulmuştur. Fiziksel optik yöntemi genel olarak son derece başarılı olup, köşelerin ön 

plana çıktığı bakış açılarında doğruluktan bir miktar uzaklaştığı gözlemlenmektedir. PO 

hesaplamasına kırınımın fiziksel teorisi yöntemi de eklenmesi ile ölçüm değerlerine çok ciddi 

oranlarda yakınlık göstermektedir. 

 

Grafik 2: 15cmx15cm Plaka hedefinin 6GHz HH Polarizasyonda Predics, MoM ve Ölçüm 

Değerleri Grafiği 

 

 

Predics yazımının elektromanyetik çözücüleri arasında yer alan fiziksel optik ve 

kırınımın fiziksel teorisi yöntemleri ile aynı koşullarda 15cm x 15cm lik plakaya 6 GHz 

frekansında HH polarizasyonda simülasyonu gerçekleştirilmiştir. 64 bit mimarisi sayesinde 

kayan nokta hesaplamalarında çok daha hassas hesaplama yapan Predics, ölçüm değerleri ile 

neredeyse tamamen örtüşmektedir. 

 

GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ 
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Predics, Windows Presentation Framework (WPF) teknolojileri ile donatılmış grafiksel 

kullanıcı arayüzü ile 3 boyutlu CAD dosyasını donanım hızlandırması kullanarak 

görüntülemektedir. 

Üst, alt, ön, arka ve perspektif olmak üzere 5 adet viewport mevcuttur (Ekran Görüntüsü 

1). Geometrinin boyutuna göre grid boyutu otomatik olarak ayarlanmaktadır. 

ISAR görüntüleri uygun radar kesit alanı matrislerinden elde edilebilmektedir. Ters 

yapay açıklıklı radar görüntüsü oluşturabilmek için uygun radar kesit alanı matrisi 

parametrelerinin otomatik olarak belirlenmesi adına 2D ISAR ve 3D ISAR simülasyon 

hesaplama sihirbazları hazırlanmıştır. 

Radar kesit alanı analiz ekranında, polarizasyon seçimi, elektromanyetik çözücü 

sonuçları, rcs - elektrik alan çizim seçenekleri interaktif olarak değiştirilebilmektedir. Grafikler 

kartezyen desibel, kartezyen lineer ve polar desibel olmak üzere farklı türlerde 

çizilebilmektedir. 

Güçlü sinyal işleme araçlarına sahip ISAR görüntüleme modülü sayesinde pencere 

boyutu simülasyon sonuçlarından otomatik olarak tespit edilmektedir. Ham veriler üzerinde 

window fonksiyonları uygulanabildiği gibi enterpolasyon yetenekleri ile donatılmış bir modül 

olarak tasarlanmıştır.  

Aynı zamanda menzil profili ve çapraz profili görüntüleme amaçlı interaktif araçlar da 

sunan ISAR görüntüleme modülü, farklı polarizasyonlar için de ISAR görüntüleri 

çizebilmektedir.  

Elde edilen ISAR görüntüsü üzerine bilgisayar destekli tasarım modelinin, simülasyon 

bakış açılarına göre aynı bakış açısından 3 boyutlu görüntüsü yerleştirilerek elde edilen 

görüntüleme penceresi, saçılma merkezlerinin anlaşılması açısından büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Görüntüleme alanı üzerindeki siyah çizgi menzil profili için izlenen yolu, 

kırmızı çizgi ise çapraz menzil profili için izlenen yolu temsil etmektedir.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu çalışmada elektriksel olarak büyük ve karmaşık hedeflerin radar kesit alanlarının 

hızlı hesaplanması için yeni bir simülatör sunuldu. Çoklu polarizasyon desteği, güçlü analiz 

araçları ve grafiksel kullanıcı arayüzü ile kullanımı kolay, yüksek performans sağlayan Predics 
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yazılımı 64bit mimarisi ve sunduğu elektromanyetik çözücü çeşitliliği ile doğruluğu ve 

sonuçların referans sonuçlarla örtüştüğü izah edildi. 
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PAGET HASTALIĞINDA ÇENE KEMİĞİ BELİRTİLERİ: BİR OLGU 

SUNUMU 

Nazan KOÇAK 1 

Amaç: Paget hastalığında (osteitis deformans); kemiğin yeniden yapılanma (remodeling) 

hızının artması ile tutulan bölgelerde kemikte aşırı büyüme ve kemiğin bütünlüğünde 

bozulmalarla karakterize yaşlılıkta ortaya çıkan kemik metabolizmasının fokal hastalığıdır. 

Hastaların birçoğu asemptomatiktir. Tanı tesadüfen rutin testlerle; kemik orjinli serum alkalen 

fosfataz seviyesinde yükselme ve direkt radyografi ile konulmaktadır. Semptomatik hastalarda 

başlıca klinik bulgular ise, ağrı ve tutulan kemiğin fazla büyümesine bağlı olarak oluşan 

iskeletsel deformitelerdir. Paget hastalığı rutin dental muayenede sıklıkla karşılaşılmadığından 

klinik ve radyolojik bulgulara rağmen tanı koymada sorunlar oluşabilmektedir. Bu olgu 

sunumunda Paget hastalığının oral bulguları, etiyolojisi, seyri, kullanılan farmakolojik ajanları 

ve uygulanan dental prosedürlerin farklılığı konusunda diş hekimlerinin bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Olgu: İskeletsel deformiteleri bulunan ağız diş ve çene radyolojisi A. D’na başvuran 67 yaşında 

erkek hasta, tespit edilen Paget hastalığına ait klinik ve radyolojik özelliklerle diş hekimliği 

açısından değerlendirilmektedir.    

Sonuç: Diş hekimliği ve tıbbi sorunlar arasındaki ilişki hakkında bilinçlenmenin artmasıyla, 

Paget hastalarında diş hekiminin rolü önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz; fosfor; kalsiyum; kemik ve kemikler; osteitis 

deformans; panoramik radyografi 

Absract 

JAW BONE SYMPTOMS IN PAGET’S DİSEASE: A CASE REPORT 

Objective: Paget's disease (osteitis deformance); is a focal disease of bone metabolism that 

occurs in old age, characterized by excessive bone growth, deterioration of the integrity of bone 

and proliferation of the bone in the affected areas by increasing the rate of remodeling of the 

bone. Most patients are asymptomatic. The diagnosis is made with routine tests (elevation in 

the bone-origin serum alkaline phosphatase level and direct radiography) incidentally. The 

                                                 
1 *Dr. Öğr. Üyesi 

Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D, Mersin, Türkiye 

nazannkocak@gmail.com 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

235 

main clinical findings in symptomatic patients are pain and skeletal deformities occured due to 

overgrowth of the involved bone. Because of Paget's disease is not frequently encountered in 

routine dental examination, and despite the clinical and radiological findings, there may be 

problems in diagnosis. In this case report, it is aimed to raise the awareness of the dentists about 

the Paget's disease of oral findings, etiology, course, used pharmacological agents and the 

differences in the applied dental procedures. 

Case: A 67-year-old male patient with skeletal deformities who presented to oral and 

maxillofacial radiology was evaluated in terms of dentistry with clinical and radiological 

features of Paget's disease. 

Conclusion: As the increase in awareness about the relationship between dentistry and medical 

problems, the role of dentist in Paget's patients is gaining importance. 

Key words: Alkaline phosphatase; bone and bones; calcium; osteitis deformans; panoramic 

radiography; phosphorus 

 

GİRİŞ 

Sir James Paget (1877) tarafından tanımlanmış olan Paget hastalığı (osteitis deformans), 

geriatrik hastalarda osteoporozdan sonra ikinci sıklıkta meydana gelen hastalıktır. Kemik 

metabolizmasının kronik fokal bir hastalığıdır. Patolojisinde, osteoklastlar tarafından kemik 

rezorpsiyonunun artması ardından,  kemiğin yeniden yapılanma ve remodelling hızı artmıştır 

(Ankom &Shapiro, 1998),  (Silvermann, 2008). 

Genellikle 40 yaşın üzerinde, ortaya çıkar ve görülme sıklığı yaş ile artar. Erkeklerde 

kadınlara göre hafifçe daha sık görülür. Hastaların %15-%30‘unda pozitif aile öyküsü vardır ve 

genetiğin bu konuda etkili olduğu düşünülmektedir (Ankom &Shapiro, 1998), (Siris, 1994), 

(Haslam et al., 1998). 

İskelette her bölgede tutulum olabilmekle birlikte, pelvis, aksiyal iskelet, kafatası gibi 

ağırlık taşıyan kemikler daha sık etkilenmektedir. Hastalığın başlangıç evresinde, hastalar 

asemptomatik dönemde olabilmektedir. Bu nedenle, tanı rastantısal olarak radyografi çekim 

sonucu veya yükselmiş serum alkalen fosfataz seviyesi ile konulmaktadır (Seton, 2013). 

Klinik olarak, en sık rastlanan belirti kemik ağrısıdır. Ağrı genellikle periost tutulumu, 

artmış vaskülariteye bağlı intramedüller basınç artışı ve kemiğin genişlemesi ile 

mikrofraktürlere bağlı olabilmektedir (Hamdy, Moore & LeRoy, 1993). Kafatasının tutulması 
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ile baş ağrısı, sağırlık,  tinnitus,  vertigo veya paraparezi gibi nörörolojik bulgular ortaya 

çıkabilmektedir (Yost, Spencer-Green & Krant, 1993), (Fraser, 1997). 

Bu olgu sunumunda, protetik tedavi isteği ile ağız, diş ve çene radyolojisi kliniğine başvuran 

hastaya, hastalığa ait klinik ve radyolojik özellikler ile Paget tanısı konulmuştur ve bu özellikler 

tartışılmıştır.   

OLGU 

67 yaşında erkek hasta iki yıldır var olan şikayetlerinin artması üzerine, protezinin 

uyumsuzluğu ve üst çenede genişleme şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu.  

Hastanın ekstraoral klinik muayenesinde kaba yüz görüntüsü;  ağız içi muayenesinde 

bilateral arka sonsuz dişsiz alan mevcuttu, maksiller anterior bölgede bulunan dişlerde diastema 

ve aşırı kemik apozisyonuna bağlı kron boylarında kısalma tespit edildi (Resim 1). 

Hastanın panoramik radyografi istemi sonucunda, mandibular kemikte yıkımlar, 

maksiller kemikte kemik apozisyonuna bağlı radyoopasitede artış tespit edilmiştir (Resim 2). 

Klinik ve radyolojik muayenesi tamamlanan hasta Paget ön tanısı ile protetik 

endikasyonunun değerlendirilmesi açısından protez bölümüne konsulte edildi. Ancak hastalığın 

kontrol altına alınması ve ileri tetkiklerin yapılması için üniversite hastanesine yönlendirildi. 

TARTIŞMA 

Paget hastalığı,  geriatrik yaş grubunda 50 yaş üzeri hastalarda, %3,4, 85 yaş ve 

üzerinde, %9 olarak görüldüğü bildirilmiştir (Ankom &Shapiro, 1998). Sunulan olguda da hasta 

60 yaş üzerinde bulunmaktadır. 

Paget hastalığı kemik remodelinginde bozukluk ile karakterize ve tipik olarak kemik 

ağrısı, iskelette deformasyonlar, kırık, işitme kaybı ve nörolojik komplikasyonlarında 

görülebildiği kronik ilerleyen bir hastalıktır (Silvermann, 2008). 

Etyolojisi, kesin olarak bilinmemekle birlikte, ailesel ve patolojik çalışmalar tarafından, 

genetik faktörler ve /veya viral infeksiyonun patogenetik rolü olduğu bildirilmiştir. Bu 

doğrultuda paramiksovirüsler (kızamık virüsü, respiratuvar sinsisyal virüs) etiyolojik ajanlar 

olarak suçlanmıştır (Mills, 1997). 

Paget hastalığından şüphelenildiği durumlarda,  iyi bir anamnez alınmalı ve serum Ca 

ve alkalen fosfataz seviyeleri bakılmalıdır. Bu hastalıkla rutin radyolojik tetkikler sırasında 

rastlantısal olarak karşılaşılmaktadır. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Sağlıklı yaşlı bir 
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insanda serum alkalen fosfataz seviyesi yüksekliği, normal Ca düzeyi ve serum 25-hidroksi 

vitamin D düzeyi hepatobiliyer hastalığının olmaması Paget hastalığını düşündürmelidir. 

Kemik sintigrafisi, Paget hastalığının tanısında en hassas metoddur. Lezyonlar fokal alanlar ve 

sıcak noktalar şeklinde görüntü vermektedir. Direk grafilerde ise, litik lezyonlar, 

mikrofraktürler ve skleroze alanlar şeklinde görülebilir (Fogelman, Collier & Brown, 1998). 

Hastalık radyolojik olarak 3 evreden oluşmaktadır. Başlangıç evresi, osteoklastik 

aktivitenin artması ve kemik rezorpsiyonu ile karakterizedir ve kemik turnoverı 20 kata kadar 

artmıştır. Bu dönemde radyografik olarak osteolitik lezyonlar ve bölgesel radyolusent alanlar 

gözlenmektedir. Kafa kemiklerinde uzun kemiklere oranla daha sık rastlanır (Roodman & 

Windle, 2005). Hastalığın litik fazında, lamina dura kaybından ötürü periodontal ligament 

aralığı genişlemiştir (Klokkevold & Mealey, 2006). Sonrasında, osteoblastik aktivitenin artması 

ile karma geçiş dönemi oluşmaktadır. Görüntü, granüler görüntü veya buzlu cam olarak 

adlandırılır. Çoğu lezyonda yer yer kaba skleroz alanları içeren litik lezyonlar saptanır. Serum 

alkalen fosfataz düzeyinin artmaya başladığı evredir. Geç dönemde ise, radyografide yoğun 

trabeküler ve kortikal kemik apozisyonu izlenmektedir. Bu yeni oluşan kemik, daha düzensiz, 

sklerotik ve zayıftır (Schneider, Hofmann & Peterson, 2002). Radyolojisinde, kaba kemik 

yoğunlaşması (skleroz) içeren lezyonlar saptanır ve bu görüntü pamuk yığını şeklinde 

değerlendirilir (Kelepouris, Schur, Drezner & Romain, 2010), (Bermejo Fenoll, Oñate Sánchez 

& Bagán Sebastián, 1991), (Thomas, Tate & Shepherd, 1994). Sunulan olguda da hastalığın 3. 

evre de bulunduğu gözlenmiştir. 

Klinik olarak hastaların %10-%20’ si asemptomatiktir. Semptomatik olanların ise en sık 

görülen şikayeti kemik ağrısıdır. Paget hastalığında süreklilik takip eden ağrı özellikle geceleri 

artmaktadır. Paget hastalığından etkilenmiş kemik eklemlere yakınsa, eklemde osteoartrit 

görülebilmektedir. Paget hastalığında ağrıya etkenler; mikrofraktür ve osteoartrittir (Fraser, 

1997). Diğer bulgular ve yakınmalar ise, kemikte deformite, kafatasında ve çenede büyüme, 

kırıklar ve nörolojik defektler ve yüksek debili kalp yetmezliğidir (Papapoulos, 1997). Sunulan 

olguda ise; hasta maksilofasiyal büyümeden şikayetçidir ve bu nedenle uyumsuz protezini 

değiştirmek için başvuruda bulunmuştur. 

Çene kemiğinin Paget hastalığı oldukça nadir görülen bir durumdur. Maksilla 

mandibulaya göre daha sık etkilenmektedir (Stafne & Austin, 1938), (Stafne, 1946). Bu 

doğrultuda sunulan olgunun önemi oldukça büyüktür. Çoğunlukla hastalarda oluşan major 

komplikasyon;  zaman içerisinde yoğun ancak yapı olarak bozuk kemik dokusunun gelişmesi, 

kırık riskinde artış ve deformasyonların gelişimidir (Ankom & Shapiro, 1998). Çene tutulumu 
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olan hastalarda diş kaybı görülebilmektedir (Schneider, Hofmann & Peterson, 2002). Bunlara 

ilaveten, etkilenen çene kemiğinde genişleme, dişli hastalarda migrasyonlar, malokluzyonlar, 

kök rezorpsiyonları, çekim bölgelerinin geç iyileşmesi, diastemalar veya normal ark 

pozisyonlarından sapmalar, diş çekimlerinde hipersementoz sebebiyle komplikasyonlarda artış, 

enfeksiyon riskine bağlı olarak çekim sonrasında osteomyelit oluşma riski, hastaların alveolar 

kretlerinde sürekli hacimsel genişleme sebebiyle protez uyumlarında bozulmalar, yaygın kemik 

deformasyonları, patolojik kırıklar ve kemik kanserleri (osteosarkom, fibrosarkom) oluşma 

riski söz konusu olabilmektedir (Ankom & Shapiro, 1998), (Schneider, Hofmann & Peterson, 

2002), (Phal, Myall, Assael & Weissman, 2007), (Kara, Ozan, Kosger  & Goze, 2009).  

(Bermejo Fenoll, Oñate Sánchez &Bagán Sebastián, 1991), (Thomas, Tate & Shepherd, 1994). 

Sunulan olguda da maksiller posterior bölge tutulumu nedeniyle diş kaybı, çene kemiğinde 

genişleme, dişlerde diestema, normal ark pozisyonunda sapmalar ve protez uyumunda 

bozulmalar görülmüştür. 

Paget hastalığının tedavisinde amaç; ağrıyı geçirmek, kemik yapılanmasını, 

vaskülarizasyonunu ve hastalığın progresyonunu yavaşlatmak ve normal lamellar kemiğin 

depolanmasını arttırmaktır. Tedavide bifosfonatlar, kalsitonin, galyumnitrat, mitramisin/ 

plikamisin verilmektedir (Fraser, 1997). Tedavide ilk seçenek ilaçlar nitrojen içeren 

bifosfanatlardır. Bifosfanatlar; kemik kaynaklı rezorpsiyonu, kemik turnoverını ve hastalık 

aktivitesini baskılar (Seton, 2013). Dental tedavi planlaması sırasında, bu ilaçların kullanımı 

sorgulanmalı ve osteomyelit riski oluşturacağından majör cerrahi işlemlerden kaçınılmalıdır.  

Hastalığın ve tedavinin seyri,  serum alkalen fosfataz ile yapılmaktadır (Britton & 

Walsh, 2012), (Seton, 2013). Kalsiyum ve D vitamini replasmanının bifosfanat tedavisi ile 

birlikte uygulanması gereklidir (Adam, Mete, Yıldız, Leblebici & Demir, 2008). İntravenöz 

yola uygulanan bifosfanatlar hastalığın kısa sürede kontrol altına alınmasını ve uzun dönemde 

de remisyonunu sağlar. Bu grupta zoledronik asit gastrointestinal yan etkilerinin az olması 

nedeniyle en çok tercih edilen ilaçtır (Seton, 2013), (Griz, L. et al., 2014). Serum alkalen 

fosfataz gibi biyokimyasal belirteçler, tedavinin başlangıcından itibaren üç ile altı ay sonra 

normal sınırlara ulaştığında hasta remisyonda olarak kabul edilmektedir, %75’in üzerinde 

azalma kısmi remisyon olarak kabul edilmektedir. Altı ayda bir bu değer takip edilmelidir ve 

normal değerden veya takip edilen değerden yüksek olduğu durumda farklı tedavi seçenekleri 

tercih edilmektedir (Griz, L. et al., 2014). Bu hastalarda, medikal cerrahi müdahale endikasyonu 

nadiren; progresif tibial deformite, fraktür, tedaviye dirençli artrit, kranial ve spinal sinir kökü 

basısı gibi durumlarda doğabilmektedir (Fraser, 1997). 
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SONUÇ 

Paget hastalığı özellikle maksilofasiyal büyüme, çenelerde genişleme ve protetik tedavi 

isteği ile başvuran yaşlı hastalarda, diğer nedenler ekarte edildikten sonra düşünülmesi gereken 

önemli bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda, Paget hastalığının tanı ve tedavisi gözden 

geçirilmiştir ve erken tanının komplikasyonları önleme açısından önemli olduğu vurgulanmaya 

çalışılmıştır. Diş hekimliği ve tıbbi sorunlar arasındaki ilişki hakkında bilinçlenmenin 

artmasıyla, Paget hastalarında diş hekiminin rolü önem kazanmaktadır. 
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Resim 1. Sunulan olgunun ağız içi görüntüsü 

 

 

Resim 2.  Sunulan olgunun panoramik film görüntüsü 
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MİKROALGAL BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI VE 2015-2016 

DÖNEMİNDE ERDEMLİ SAHİLİNDE MİKROALG TÜR 

KOMPOZİSYONUNUN VE HAFTALIK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

Merve KONUCU1 

Elif EKER DEVELİ2 

ÖZET 

Biyoteknoloji alanında kullanılması amacıyla Mersin-Erdemli sahilinden 11 tür izole edilmiştir; 

diyatomlardan Chaetoceros affinis, Skeletonema grevillei, Leptocylindrus danicus, 

Pseudonitzschia delicatula, Nitzschia navis-varingica, Nitzschia closterium, Haslea cf. 

osteriaria, dinoflagellatlardan Heterocapsa pygmaea, Amphidinium carterae, klorofitlerden 

Nephroselmis pyriformis, haptofitlerden Chrysochromulina alifera. 

Fitoplankton bahar patlaması 25 Şubat 2016’da gerçekleşmiştir (1,6x106 hücre.L-1 ve 50 g 

Karbon.L-1). Yıllık ortalama göz önüne alındığında en yüksek bolluğa sahip fitoplankton grubu 

%69’luk oranla diyatomlar olmuştur. Sentrik diyatomların hücre konsantrasyonları 

incelendiğinde Trieres mobiliensis’in yüksek seviyelere Ocak ayında ulaştığı, Şubat-Mart 

aylarında Cerataulina pelagica’nın hücre sayılarının arttığı, Nisan-Mayıs döneminde 

Proboscia alata, Eylül döneminde ise Rhizosolenia imbricata’nın yüksek bolluğa ulaştığı 

görülmüştür. En yüksek hücre sayısına ulaşan pennat diyatom Asterionellopsis glacialis Şubat 

ayında, Thalassionema fraunfeldii ise Mart-Nisan döneminde yüksek bollukta gözlemlenmiştir. 

Nanoplanktik klorofitlerin sonbaharda dominant olduğu, haptofitlerin ve 1nano-mikroplanktik 

kriptofitlerin ilkbahar-yaz döneminde konsantrasyon olarak fazla olduğu gözlemlenmiştir. En 

yoğun olarak rastlanan klorofit türü Pyramimonas spp., haptofit türü Chrysochromulina alifera 

olduğu görülmüştür.  

Çalışmada Akdeniz için yeni kayıt olan fitoplankton türleri belirlenmiştir. Bunlar; 

diyatomlardan Diploneis suborbicularis, Diploneis sp., Delphineis australis, Cocconeis 

sigillata, Cocconeis peltoides, Amphicocconeis rodriguensis,  Amphicocconeis mascarenica, 

Psammococconeis cf. disculoides, Cocconeis cf. pinnata, Cymatosira belgica, Navicula cf. 
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Mersin/TÜRKİYE. E-posta: mervekonucu@hotmail.com 
2 Mersin Üniversitesİ, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi 

Adres: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  Matematik  ve Fen Bilgisi Bölümü, 33343, Ciftlikköy, 

Mersin/TÜRKİYE, E-posta: elif.eker@mersin.edu.tr 
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goersi, Navicula cf. consentanea ve Meuniera membranacea, dinoflagellatlardan Gyrodinium 

flagellare’dir. 

Anahtar sözcükler: Mikroalg, biyoteknoloji, kuzeydoğu Akdeniz, yeni kayıt 

ABSTRACT 

MICROALGAL BIOTECHNOLOGY STUDIES AND INVESTIGATION OF 

MICROALGAL SPECIES COMPOSITION AND THEIR WEEKLY VARIATION ON 

ERDEMLI COAST DURING 2015-2016 

In order to use in biotechnology studies11 species have been isolated from Erdemli coast; 

Chaetoceros affinis, Skeletonema grevillei, Leptocylindrus danicus, Pseudonitzschia 

delicatula, Nitzschia navis-varingica, Nitzschia closterium, Haslea cf. osteriaria from diatoms, 

Heterocapsa pygmaea, Amphidinium carterae from dinoflagellates and Nephroselmis 

pyriformis from chlorophytes and Chrysochromulina alifera from haptophytes. 

Phytoplankton spring bloom occured on 25 February 2016 (1,6 x 106 cells L-1 ve 50 g carbon 

L-1). When annual avarage was taken into account, phtoplankton group reaching the highest 

abundance was diyatoms with 69% ratio. Among the centric diyatoms, Trieres mobiliensis had 

the highest abundance in January, Cerataulina pelagica in February-March, Proboscia alata in 

April-May, Rhizosolenia imbricata in September. Asterionellopsis glacialis  was pennat 

diyatom reaching the highest cell number during the year in February, Thalassionema 

fraunfeldii had the highest cell abundance in March-April.  Nanoplanktic chlorophytes 

dominated in autumn, haptophytes and nano-microplanktic cryptophytes had higher cell 

concentrations  in spring-summer.  Chlorophyte and haptophyte species having the highest cell 

number were Pyramimonas spp. and Chrysochromulina alifera respectively. 

New records of phytoplankton species for the Mediterranean Sea were  determined. These are 

Diploneis suborbicularis, Diploneis sp., Delphineis australis, Cocconeis sigillata, Cocconeis 

peltoides, Amphicocconeis rodriguensis,  Amphicocconeis mascarenica, Psammococconeis cf. 

disculoides, Cocconeis cf. pinnata, Cymatosira belgica, Navicula cf. goersi, Navicula cf. 

consentanea and Meuniera membranacea from diatoms and Gyrodinium flagellare from 

dinoflagellates. 

Key words: Microalgae, biotechnology, northeastern Mediterranean Sea, new recor 

GİRİŞ 
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Mikroalgler çok çeşitli ve geniş bir fotototrofik  grup olup, güneş enerjisini en etkin 

şekilde kullanabilmektedir (Melis, 2009; Dismukes ve diğ., 2008). Denizel fitoplankton 

grupları yeşil, kırmızı, kahverengi ve altın sarısı renk pigmentlerini içeren başlıca klorofitleri, 

kriptofitleri, diatomları, dinoflagellatları, haptofitleri ve siyanobakterileri (mavi-yeşil algleri) 

içermektedirler (Gigova & Marinova, 2016). Besin zincirinin sürekliliği için özellikle su 

hayatında çok önemli bir yere sahiptirler. 

Günümüzde biyoteknolojik çalışmalarda alglerin tercih edilme nedenleri; Günlük 

ağırlıklarını hızlı bir şekilde artırabilmeleri, biyoteknolojik işlemlerden kolayca 

geçirilebilmeleri, üretim maliyetlerinin düşük olması, çok sayıda yararlı madde içermeleri, 

çevresel etkilere kısa sürede direnç göstermeler olarak özetlenebilir (Erdoğan, 2015). 

Mikroalg hücreleri %60’a varan ham protein (%10-63) , % 4-55 oranında  yağ (Becker, 

2007 ; Miao & Wu, 2004), %6-57  oranında karbonhidrat (Yeh ve diğ., 2010; Hariskos & 

Posten, 2014) ve E, B1 (tiyamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B6, B7 (biotin), B12 gibi 

vitaminleri içermektedir (Demirel & Özpınar, 2003). Bu oranlar türlere ve yetiştirme 

koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir (Zhu, 2015). 

Algler besin zincirinde omega-3 yağ asitleri olan eikosapentaenoik asit (EPA) ve 

dokosaheksaenoik asitin (DHA) başlıca üreticileridir (Amphidinium carterae, Phaeodactylum 

tricornutum) (Gigova & Marinova 2016; Vazhappilly & Chen, 1998). Alglerin sahip olduğu 

pigmentler de türlere, ışık ve besin elementi miktarına göre çeşitlilik göstermektedir. 

(Talero,2015). 

Pigment elde edilmesinde kullanılan türler; β-karoten (Dunaliella salina) (Al-Muhteseb 

& Emeish,2015), Astaksantin (Haematococcus pluvialis) (Sarada ve diğ., 2006), Fukoksantin 

(Phaeodactylum tricornutum) (Kim, 2012), Lutein (Scenedesmus almeriensis) (Sánchez ve 

diğ., 2007), Zeaksantin (Spirulina platensis) gibi önemli karotenoidleri içermektedirler 

(Erdoğan, 2015). 

 

Şekil 1. Haslea cf. ostrearia  
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Marennine (mavi pigment) adlı pigmenti  ise sadece bugüne kadar tespit edilen diatom 

türleri Haslea ostrearia (Şekil 1), H. karadagensis ve H. provincialis’in sentezlediği 

görülmüştür (Gigova & Marinova, 2016 ; Gastineau ve diğ., 2012). 

Bu türün salgıladığı marennine pigmentinin alelopatik, antioksidan, antibakteriyel ve 

antiviral, aynı zamanda büyüme engelleyici özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir (Gastineau 

ve diğ., 2014). 

Bu cinsin ikincil metabolizma ürünü olarak salgıladığı mavi pigment Fransızlar 

tarafından geleneksel olarak istiridyelerin solungaç ve ağız bölgelerinin mavi-yeşil olacak 

şekilde renklendirilmesinde kullanılmıştır ve bu uygulamanın istiridyelerin market değerini 

%40 arttırdığı kaydedilmiştir (Spolaore ve diğ., 2006; Gastıneau ve diğ., 2012). 

MİKROALGLERİN KULLANIM ALANLARI  

1. Akuakültürde Kullanımları  

Mikroalgler karides, yengeç vb. krustaselerin larval ve erken juvenil safhalarında besin 

olarak kullanılan zooplanktonik organizmalar için protein kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

(Kargın Yılmaz, 2008). 

Alglerin bileşiminde bulunan pigmentler (β-karoten, astaksantin, ksantofil, fikobilin), yağ, 

protein, karbonhidrat ve vitaminler sayesinde, balıkların deri ve yüzgeçlerinde dengeli gelişim 

ve pigment miktarında artış gözlenmektedir (Akbaba, 2003). 

 

, 

2. Beslenmede Kullanımı  

Alg hücrelerinden besin olarak  en yaygın olarak kullanılanı Spirulina spp,. (Arthrospira 

platensis, A. maxima) yüksek ve kaliteli protein içermektedir (%60-71) (Capelli, 2010). 

Kalsiyum, demir, magnezyum gibi makro ve mikro mineral kaynağıdır. Bütün esansiyel amino 

asitlerin hepsini içermektedir (Capelli, 2010). Doğadaki en zengin provitamin A, vitamin E, 

tiamin (B1),  kobalamin (B12), biyotin (B7), inositol (B8) kaynağıdır (Belay ve ark., 1996). 

1840’da Fransız fikolog Dangared, Afrika’da Çad gölü çevresindeki halkın “Dihe” adını 

verdiği Spirulina platensis’i yediğini ve bu insanların çevrede yaşayan diğer kabilelere oranla 

daha uzun boylu ve sağlıklı olduklarını belirtmektedir (Dangeard, 1940).  
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Koyu yeşil renkte olan Scenedesmus kuru tozu, temiz ve özürsüz olması halinde ıspanak 

gibi lezzetlidir. Alg türleri arasında bariz bir tat farkı vardır. (Erdin & Erdin, 

http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc139.htm).  

3. Tıp ve Eczacılıkta Kullanımı  

Çeşlitli kanıtlara dayanarak, Chlorella’nın, şeker hastalarının iyileşmesine yardım 

ederken, fazla düşük kan şekeri düzeyini de yeniden normal düzeye getirdiği anlaşılmıştır. 

Chlorellin adındaki antibiyotik Chlorella’dan elde edilmektedir. Ürettiği Chorellin maddesiyle 

kanser hastalarındaki lökopeniyi (beyaz kan hücresi sayısının azalması) önlemede, yaşlanma 

sürecini yavaşlatmada, nezle ve soğuk algınlığından korunmada, zarar görmüş genetik 

malzemenin onarımında, bağışıklık faktörlerinin gelişmesinde işlev görür (Akbaba, 2003). 

Dunaliella sp. gliserol ve β-karoten üreticisi olarak bilinir. β-karoten, A vitamini öncü 

maddesidir ve eksikliğinde körlüğe kadar giden göz rahatsızlığı ortaya çıkar (Akbaba, 2003) 

Haematococcus  pluvialis’den elde edilen astaksantin, üstün bir antioksidan maddedir. 

Antioksidanlar hücreleri besler ve onların sağlıklı yaşamalarına neden olurlar. Astaksantin 

diğer antioksidanlar gibi hasarlara karşı, yaşlanmayı durdurmak üzere, hücrelere hızla 

yenilenme araçlarını sağlarlar (Guerin ve diğ., 2003). 

Ayrıca astaksantin kan bariyerlerini aşarak merkezi sinir sistemini ve beyin hücrelerini korur. 

Haematococcus sp., Alzhemier, Parkinson hastalıkların tedavisinde, omurilik zedelenmeleri ve 

sinir sistemi incinmelerinde, zarar görmüş retinanın iyileştirilmesinde kullanılır (Akbaba, 

2003). 

Diatomlarda bulunan fukoksantinin antioksidan, anti-inflamatuar, anti-obezite, 

antidiyabetik, antikanser ve antihipertansif aktiviteler sergilediği bilinmektedir. 

Fukoksantin, kanatlı hayvan ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde hayvan yemi 

içerisine katkı maddesi olarak da ilave edilmektedir (Xia ve diğ., 2013). Doğal olarak bulanan 

karotenoidlerden biri olan lutein, bir ksantofildir. Lutein yaşa bağlı makula dejenerasyonu, 

katarakt ve retinitis pigmentosa gibi göz hastalıkları riskini azaltır (Akyıl ve diğ., 2016). 

Luteinin bir stereoizomeri olan zeaksantin, genellikle luteinle birlikte bulunmaktadır. 

Antioksidan özelliğe sahiptir. Lutein ve zeaksantin tavuk derisi rengi, evcil hayvan besinleri, 

hayvan ve balık yemleri ve farmasötik amaçlar için kullanılmaktadır (Akyıl ve diğ., 2016). 

Japon balıklarında ise etkili karotenoidler olup, astaksantine göre 3 kat daha fazla absorbe 

edilmektedir (Kargın Yılmaz & Duru, 2013). 
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4. Tarımda Kullanımları  

Mikroalgler tarımda başlıca iki şekilde kullanırlar; 

a) Gübre olarak; özellikle azot fikse eden siyanobakteriler pirinç tarımı yapılan bölgelerde 

kullanılmaktadır. 

b) Toprak iyileştiricisi olarak; erozyonu azaltmak, havalandırmayı sağlamak, su hareketini 

kolaylaştırmak, kök gelişimini, toprağın sürülmesini kolaylaştırmak ve bitki gelişmesini 

düzenlemek gibi çeşitli fonksiyonları vardır. 

Biyogübre çalışmalarında kullanılan mavi-yeşil algler de havadaki serbest azotu 

bağlayarak, inorganik azota (amonyağa) indirgerler. Bu sınıfa giren algler tek hücreli mavi-

yeşil algler (Gloeocapsa, Dermocarpa, Synechococcus,  Synechocystis vb.) ve filamentli mavi-

yeşil alglerdir (Nostoc, Anabaena, Oscillatoria, Nodularia  vb). 

 Fransa’nın Atlantik kıyılarındaki seralarda sebze yetiştiricileri tarafından çilek 

gübrelenmesinde mikroalglerden yararlanılır (Akbaba, 2003). 

5. Atık Su Arıtımında Kullanımları  

Evsel ve endüstriyel kaynaklardan gelen atıklar, çözünmüş yada askıdaki organik ve 

inorganik bileşiklerin arıtılmasında kullanılırlar. Bu atıkların temizlenme prosesleri oksijenli 

bir ortamda gerçekleşir ve bu oksijenlendirme bazı algler tarafından sağlanır. Siyanobakteriler 

zirai-endüstriyel atıksularda hem inorganik ve organik kirleticileri indirgeyerek arıtırlar hem de 

bu kirleticileri kullanarak gelişirler. 

6. Sanayide Kullanımları  

Alkol sanayisinde bira ve şarap berraklaştırıcısı olarak ayrıca kokteyllerin ve 

karışımların çökmesini engellemek için stabilizatör olarak kullanılırlar. Kağıt ve kauçuk 

sanayisinde, kağıtların yüzeylerini cilalamakta ve su sızdırma ve mürekkep dağılımını 

önlemekte, dolgu materyali olarak kullanılırlar. Ayrıca doğal kauçuğa ilave edilerek kauçuğun 

yumuşaklık ve akıcılık kazanmasını sağlarlar (Hoppe 1979, Glombitza & Koch 1989). 

Kozmetik sanayisinde, losyonlar, cilt temizleme maddeleri, cilt kremleri, saç spreyi ve 

boyalarında ana madde olarak kullanılırlar. Sabunlarda köpük artırıcı olarak kullanılır, diş 

macunundaki tebeşirin giderilmesi için macuna ilave edilir, şampuanların içinde de temizleyici 

olarak kullanılırlar (Henrikson 2011, Sajilata 2007, Kim 2008). 

7. Dünyada Biyodizel Amaçlı Yetiştirilen Alg Türleri 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

248 

Diğer yağ bitkilerine (mısır, kanola, ayçiçeği vb.) kıyasla yüksek yağ oranı ve hızlı 

büyüme verimine sahip olmaları mikroalgleri biyodizel ve biyogaz üretimi için cazip 

kılmaktadır. Karasal bitkilere göre üretim süre ve döngüleri çok kısadır (Demirel, 2003). 

Yüksek düzeyde ışık, tuzluluk ve özellikle nütrient azlığı gibi stres koşulları hücre 

içinde yağ birikimi üzerine etkilidir. Yetiştiricilik koşullarında metabolik düzenlemeler ile (azot 

stresi gibi) yağ içeriğini artırmak mümkün görülmektedir (Rosenberg ve ark., 2008). 

Oligotrofik yapısıyla Akdeniz zengin tür çeşitliliğine sahip bir denizdir. Planktik 

organizmalar çevresel koşullardaki değişimleri de kısa sürede yansıtırlar. Bu değişimlere göre 

tür kompozisyonu ve yoğunlukları da değişir. Bu durum bu organizmaları denizel izleme 

çalışmalarında en fazla üzerinde durulan gruplardan biri haline getirmiştir (Roy, 2006).  

8. Saha çalışması 

Akdeniz’in Erdemli kıyısında yapmış olduğumuz çalışmada 4 Eylül  2015-1 Eylül 2016 

tarihleri arasında haftalık olarak alınan fikse edilmiş örneklerde bulunan türlerin hücre sayıları 

değerlendirildiğinde yaklaşık %69’unun diyatom, %5’nin dinoflagellat, %7,3’nün haptofit, % 

8,5’nin klorofit, %10’nun tanımlanamayan küçük kamçılılar % 0,1’nin siyanofitler ve %0,1’ 

nin ise diğer gruplar (kriptofitler, diktiyokofitler ve rafidofitler), tarafından oluşturulduğu 

gözlemlenmiştir (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. Tür bolluğunun yıllık ortalama değerlerinin yüzdelik oranları 

Fitoplankton gruplarının haftalara göre hücre bolluğundaki değişimleri ve en çok gözlemlenen 

türlerin yıl içindeki bolluk dağılımı Şekil 3 ve  Şekil 4’de gösterilmiştir. 

Kültüre alınan türlerin yıl içinde görülme sıklığı Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışma boyunca 

Akdeniz ve Türkiye kıyıları için ilk defa tespit edilen türler Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Klorofitler

8%

Diyatomlar

%69

Dinoflagellatlar

3%

Haptofitler

8%

Küçük 
kamçılılar

12%

Diğer 
gruplar

0%
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Şekil 3. Fitoplankton gruplarının haftalara göre hücre bolluğundaki değişimleri 
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Şekil 4. En çok gözlemlenen türlerin yıl içindeki bolluk dağılımı  
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Tablo 1. Kültüre alınan türlerin yıl içinde örnekleme bölgesinde görülme sıklığı 

  

Türler  
Eyl.

15  

Eki.

15 

Kas.

15  

Ara.

15  

Oca.

16  

Şub.

16  

Mar.

16  

Nis.

16  

May.

16  

Haz.

16  

Tem.

16  

Ağu.

16  

Eyl.

16  

Diatom                 

Nitzschia 

navis-

varingica     

x  

 

x  x  

   

x  

 

   

Haslea cf. 

ostearia   
x  x  x  x  x  x  x  x  x  

 
x  x  

Nitzschia 

closterium  
x  x     x  x  x  x  x  

 
    

Chaetoceros 

socialis   
    x      

 
    

Skeletonema 

grevillei   
  x   x    x   

 
    

Dinoflagella

t              
   

Heterocapsa 

pygmea  
x  x  

  
x  x  x  x  x  x  x  

 
x  

Amphidiniu

m carterae     
x  

 
x  

      
   

Heterotrofik 

diktiyokofit              
   

Pteridomona

s danica   
x  

 
x  x  x  x  x  

 
x  

 
x     

Haptofit                 
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Tablo 2. Akdeniz ve Türkiye kıyıları için tespit edilen yeni türler 

Diyatomlar Haptofitler 

Diploneis suborbicularis* Chrysochromulina alifera 

Delphineis australis* Chrysochromulina lanceolata 

Cocconeis sigillata* Chrysochromulina parkeae 

Cocconeis peltoides* Haptolina cf. ericina 

Amphicocconeis rodriguensis* Umbellosphaera irregularis 

Amphicocconeis mascarenica* Umbellosphaera tenuis type III 

Psammococconeis cf. disculoides* Umbilicosphaera foliosa 

Cocconeis cf. pinnata* Syracosphaera molischii 

Cymatosira belgica* Ophiaster formosus 

Navicula cf. goersi* 

Rhabdosphaera clavigera var 

stylifera 

Navicula cf. consentanea * Dinoflagellatlar 

Meuniera membranacea* Gyrodinium flagellare* 

Nitzschia navis-varingica* Nematodinium sp 

Chrysochro

mulina 

alifera  

x   x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  

Klorofit                 

Nephroselmi

s pyriformis  
x  x  x  

  
x  x  

 
x  

 
x  x  x  

Pseudoscour

fieldia sp.  
 x   x   x            x   x  x       x   x   x  
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Amphora decussata Gyrodinium crassum 

Amphora cf. immarginata Levanderina fissa 

Bacteriastrum jadranum Kriptofitler 

Klorofit Storeatula cf. major 

Pseudoscourfieldia sp.   

 

SONUÇ 

Mikroalg türünün tahmini olarak ~72,500 civarında olduğu (Mata ve diğ., 2010; Guiry, 

2012) ancak bunlardan sadece ~20’sinin aktif olarak biyoteknoloji çalışmalarında kullanıldığı 

görülmektedir (Gigova &Marinova, 2016; Raja ve diğ., 2008) 

Günümüz biyoteknoloji çalışmalarında en çok kullanılan, açık havuzlarda veya 

fotobiyoreaktörlerde üretimi yapılan ve dolayısıyla ticari olarak kullanılan türler ; Spirulina 

platensis, S. maxima,  Haematococcus pluvialis, Chlorella vulgaris, Dunaliella salina D. 

tertiolecta, Botryococcus braunii, Isochrysis galbana, Porphyridium cruentum, 

Nannochloropsis salina, Scenedesmus dimorphus, S. obliquus, Phaeodactylum tricornutum, 

Aphanothece microscopica, Synechocystis aquatilis olarak sıralanabilir (Bahadar &Khan, 

2013; Raja ve diğ., 2008; Olaizola, 2003; Ge, 2011; Barbato ve diğ., 2016).  

Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularından izole ettiğimiz diatomlardan Haslea cf. osteriaria, 

Nitzschia navis-varingica, Nitzschia closterium, Leptocylindrus danicus, Skeletonema grevillei, 

Chaetoceros socialis, dinoflagellatlardan Heterocapsa pygmaea, Amphidinium carterae, 

klorofitlerden Nephroselmis pyriformis ve haptofitlerden Chrysochromulina alifera’nın da 

biyoteknolojik olarak kullanılabilmesi mümkündür. 

Akdeniz tür çeşitliliği fazla olan bir denizdir. Çalışmada bulunan ve izole edilen 

türlerden cok daha fazlasının bulunduğu şüphesizdir. İzole ettiğimiz türlerden bir kısmının 

sahip olduğu besin bileşenleri ve pigmentleri hakkında literatürde bir çalışma mevcut değildir. 

Biyoteknolojik çalışmalarda tür çeşitliliğini arttırmak adına yaptığımız calışmada 

olduğu gibi daha çok türün keşfedilip, türler üzerinde çalışılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Akdeniz Bölgesi İllerinin Muhasebe Mesleği İşgücü İhtiyaçları ve İstenen 

Mesleki Beceriler 

Levent KOŞAN* 

Fatih GÜNAY** 

Muhasebe uğraşının gereği olan bilgi ve becerilerin kazanılarak uygulanma aşamasında 

sergilenmesi için karmaşık bilgi yapısına sahip olması ve uygulamada sorunların çözümünde 

mesleki bilgi gerektirmesi muhasebe uğraşının meslek olarak kabul edilmesinde rol 

oynamaktadır. Muhasebe, tüm paydaşlara işletme ile ilgili ihtiyaç duydukları mali nitelikteki 

bilgilerin üretilerek raporlar aracılığıyla sunulması şeklinde tanımlanabilmektedir. İşletme 

alanında gözlenen hızlı gelişim ve uluslararası krizler, mali yönü bulunan işletmelerle ilgili 

bilgilerin önemini ortaya koymaktadır. İşletme ile ilgili mali nitelikteki birçok işlemin 

muhasebe konusu olması, gerek muhasebe biliminin gerekse muhasebe meslek elemanının 

önemi günden güne artmaktadır. Türkiye’de işgücü ihtiyacı duyan işletmelerle işgücü arzı 

sunan çalışabilir bireylerin bir araya gelerek, işgücü piyasası arz ve talebinin ihtiyaç ve 

beklentilerine yönelik faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi Türkiye İş Kurumu’nun 

görev ve yetkileri arasındadır. Bu çalışmada Türkiye coğrafi bölgelerinden Akdeniz Bölgesi 

illerinin Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin 

muhasebe mesleği açısından açık iş istatistiklerinin yıllar itibariyle incelenerek muhasebe 

mesleğinde istenen becerilerin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla birlikte 

yükseköğretim önlisans düzeyinde muhasebe ve vergi uygulamaları programlarında uygulanan 

ders programının, muhasebe mesleğinde istenen becerilerin karşılanması ve uyumunun 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ön muhasebeci ve muhasebeci mesleklerinde en 

fazla Adana ve Hatay’da açık iş pozisyonu bulunan mesleklerdendir. Kahramanmaraş’ta hiçbir 

muhasebe mesleğinde en fazla açık iş bulunan meslekler arasında değilken, özellikle kadınlara 

yönelik mesleklerde ön muhasebeci mesleğinde tüm illerde açık iş mevcuttur. Osmaniye’de ise 

ön muhasebeci mesleği temininde güçlük çekilen mesleklerden biridir. İncelenen ders 

programına göre muhasebe ve vergi uygulamaları programı istenen becerileri karşılamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, Mesleki beceriler, Muhasebeci, Ön muhasebeci, 

Akdeniz Bölgesi 

Abstract 
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Accounting Profession Labor Force Needs of Mediterranean Region Provinces and 

Requested Professional Skills 

Having a complex knowledge structure in order to display the knowledge and skills required 

by the accounting struggle during the application phase and in the application of professional 

knowledge in the solution of the problems in practice, play a role in the accounting struggle as 

a profession. Accounting can be defined as providing and presenting the financial information 

through reports to all stakeholders in relation to the business. Rapid development in the field of 

business and international crises reveal the importance of business-related financial 

information. The importance of not only accounting but also the professional accountant is 

increasing day by day because of the developments and all business-related financial 

transactions as the subject of the accounting. Turkey Employment Agency is the public 

institutions as the mediator to businesses that needs labor-force and individuals who supply 

labor-force to come together, and the authorized agency as the planning and realization of 

activities geared to the needs and expectations of demand and supply of labor market. In this 

study vacant labor-force statistics were examined of 2017 in terms of the accounting profession 

in the Mediterranean Region, one of the Turkey’s geographic region, provinces Adana, Antalya, 

Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş and Osmaniye and demonstrated the required 

skills of accounting profession, according to labor-force market research reports. The 

adaptation of curriculum was also evaluated, which is applied in the accounting programs at the 

level of vocational degree at the higher education level, to meet the level of the required skills 

in the accounting profession. According to results, the accounting clerk and accountant 

professions are two of the mostly vacant positions in Adana and Hatay. While there are no 

vacancies among the most vacant jobs in Kahramanmaraş, there is a vacancy in all provinces 

in the accounting clerk position especially for women. In Osmaniye, accounting clerk 

profession is one of the occupations that are difficult to procure. According to curriculum, 

program meets the required skills. 

Keywords: Accounting profession, Professional skills, Accounting Clerk, Accountant, 

Mediterranean Region of Turkey 

1. Giriş 

İşletmeler açısından sağlıklı ve doğru bilgi büyük önem taşımaktadır. Bilgiler, 

makroekonomik, girdilere ilişkin, pazara ilişkin ve yasal düzenlemeler gibi işletme dışı 

alanlarda olabilir. Bunun yanı sıra işletme yönetim ve diğer paydaşlarının ihtiyaç duyacağı 

üretim, işgücü, maliyet ve finans gibi işletme içi bilgiler olabilir. İşletme paydaşları, işletme 
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performansı, gelecekteki durumuna ilişkin değerlendirmelerinde ve tahminlerinde bu bilgilere 

ihtiyaç duymaktadır.  

Özellikle 2007-2008 finans krizi olarak anılan krizlerin başlangıç noktası olan ve 2007 

yıllarında yaşanan çeşitli skandallar sonrası muhasebe bilgileri ve muhasebe birimi tarafından 

hazırlanan bilgilerin önemi artmıştır. Yaşanan bu skandallar, yönetim anlayışına, muhasebeye, 

denetime, raporlamaya ve muhasebe standartları gibi birçok alanın gelişimine olumlu etki 

etmiştir (Zaif ve Ayanoğlu, 2007: 117). 

Başarılı bir performansın değerlendirilmesi ve bir öngörünün oluşturularak kararlarda 

kullanılması açısından işletme içi bilgiler gerekmektedir. İşletme içi parasal değere sahip tüm 

işlemlere yönelik kayıtların tutulmasından raporlanmasına kadar tüm işlemlerin yapıldığı, 

bilgilerin üretildiği birimi muhasebe birimidir. İşletme hissedarları, devlet, tedarikçiler, 

tüketiciler ve işletme çalışanlarının bütününe yönelik bütün parasal işlemler muhasebe birimi 

tarafından yerine getirilmekte ve ihtiyaç duyulan bilgiler karşılanmaktadır. 

Muhasebe, geçmişe yönelik sağlıklı, eksiksiz ve doğru bilgiler sunması bununla birlikte 

geleceğe dönük planların hazırlanmasında doğru ve etkin karar alma sürecinde yol gösterici bir 

özelliğe sahiptir. Bu fonksiyonların en etkin şekilde yerine getirilmesi muhasebe mesleğini 

seçen kişilerin iyi bir eğitim almasına bağlıdır (Karasioğlu ve Duman, 2011: 165). 

Muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin karar almada kullanılabilmesi için öğretimi 

esnasında, muhasebe süreci iyi şekilde anlatılarak, muhasebe ilke ve kavramlarının sürece etkisi 

ve doğru ve güvenilir bilginin üretilmesindeki etkisi aktarılmalıdır. Güçlü bir mesleki eğitim 

temelde, mesleğin gerekli kıldığı teknik becerilerin yanı sıra meslek ahlâkının da öğrencilere 

kazandırılması ile mümkün olmaktadır (Zaif ve Ayanoğlu, 2007: 118). 

Muhasebe mesleğinin iktisadi faaliyetlerin kayıt altına alınarak raporlanması işlevinin 

ekonomik önemi tartışılmaz boyuttadır. Bununla birlikte muhasebe mesleği istihdama etkisi 

önemli boyutlara erişmiştir. Türkiye’de toplam istihdam içinde en fazla çalışanı olan ilk 20 

meslek arasında muhasebe meslek grubundan 2 meslek yer almakla birlikte kadın istihdamında 

en fazla çalışanı olan ilk 20 meslek arasında 3 meslek muhasebe grubu mesleklerdendir (İşkur, 

2018a). Diğer yandan mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe toplam çalışanların 

%16,2’si muhasebe grubu mesleklerde istihdam edilmekte olup, bu oran kadın istihdamında 

%19,1 erkek istihdamında %14,6 düzeyindedir (İşkur, 2018b). 

Yapılan bu çalışmada Akdeniz Bölgesi illerinde muhasebe işgücü ihtiyacının ortaya 

konması, muhasebe mesleğinde en fazla istenen becerilerin neler olduğunun saptanması ve bu 
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becerilerin kazanılmasında önlisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinde okutulan 

örnek bir ders programının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma, amacı doğrultusunda beş bölümden oluşmaktadır. Genel bir çerçevenin ortaya 

koyulduğu giriş bölümünü takiben, kavramsal çerçeve başlığında konu ile ilgili temel 

kavramlar tanımlanarak, muhasebe ve muhasebe eğitiminin önemi tartışılmıştır. İlgili bölümde 

ayrıca konu ile ilgili literatür taraması kısaca özetlenmiştir. Araştırmanın veri ve yöntem 

kısmında araştırma verilerine ilişkin bilgilere yer verilerek, dördüncü bölümde bulgular ortaya 

konmuştur. Beşinci ve son bölümde ise çalışmada elde edilen bulgular genel olarak tartışılmaya 

çalışılmış olup, öneriler sunulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve  

İşletmelerde başarılı bir performansın sergilenmesi, işletmenin temel faaliyetlerinin 

etkin bir şekilde yerine getirilmesinin yanı sıra işletmenin ve paydaşlarının ihtiyaç duyacağı 

bilgilerin sağlıklı ve doğru bir şekilde ortaya konmasından geçmektedir. Bu ihtiyacı gidermek 

ise muhasebe mesleğinin temel konusudur. İktisadi açıdan faaliyetlerin başarısı sağlıklı, doğru 

ve eksiksiz bilgilerin üretilerek bunların değerlendirme süreçlerinde ve karar almada 

kullanılmasıyla mümkündür. 

Muhasebe eğitiminin amacı, işletme kararlarında kullanılacak yararlı bilgilerin 

saptanması, toplanması, ölçülmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, doğruluğunun denetlenmesi, 

raporlar halinde özetlenerek incelenmesi sonucunda karar vermede kullanılması bilgi ve 

becerisinin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir (Aysan, 1979: 250; akt. Erol ve Erkan, 2008: 

287). 

Benzer şekilde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, teşebbüs ve 

işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümlerince, 

defterlerini tutulması, finansal tablo ve beyannameler ile diğer belgeleri düzenlenmesi ve 

benzeri işlemlerin yapılması, muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik, 

muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi veya 

bu konularda müşavirlik yapılması şeklindedir. Bunların yanı sıra bu konularda, belgelere 

dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili yazılı 

görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak 

şeklinde tanımlanmaktadır (Mevzuat, 2018). 

Muhasebe eğitimi, mesleki bir eğitim olup, bu eğitimden beklenen, kişiye mesleğin 

gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır (Zaif ve Ayanoğlu, 2007: 117). Başarılı bir 
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eğitim, öğretim elemanları ile öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim ile mümkündür. Sağlıklı 

iletişim ise, öğretim elemanının işin gerektirdiği mesleki bilgi ve pedagojik formasyona sahip 

olmasını gerektiren ve teorik-uygulama odaklı eğitim anlayışı ile her türlü öğrenme tekniklerini 

uygulayarak bilgi aktarımı sağlanması ile mümkündür. Bunların yanı sıra öğretim elemanının 

ekonomik gelişmeleri takip ederek öğrencilere aktarmalı ve bunu programlı şekilde öğrencilere 

eleştirel ve analitik bakış sağlayacak formda yapmalıdır (Karasioğlu ve Duman, 2011: 174).  

Görüldüğü üzere işletmeler açısından özellikle bilgi üretme fonksiyonu bakımından 

oldukça önemli olduğu açıklanan muhasebe ve kendisine ait bir mevzuatı olan muhasebecilik 

mesleği alınan eğitimle bağlantılı olarak işletmelere daha çok yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda eğitim verilen kurumlar ile işletmeler arasındaki ilişkinin de 

tespit edilerek, olası ihtiyaçların saptanması gerekmektedir. 

Türkiye’de geçmişte yapılan çalışmalarda genel olarak muhasebe bölümlerinde okuyan 

öğrencilerin mesleğe yönelik bakış açılarının ele alındığı çalışmalar (Dinç, 2008; Çelenk vd., 

2010; Otlu vd., 2012; Erduru vd., 2017) öne çıkmaktadır. Bununla birlikte işletmelerde 

muhasebe eğitim uygulamalarının incelendiği bir çalışmada, işletmelerin yetişmiş eleman 

istihdamını tercih ettikleri, kendi bünyelerinde bir eğitim uygulamasına önem vermedikleri 

ayrıca üniversitelerle işbirliğine gitmedikleri gözlenmiştir (Korukoğlu, 1998). Muhasebe 

bölümlerinde sunum tabanlı eğitim ile klasik eğitimin karşılaştırıldığı bir çalışmada, teknoloji 

destekli eğitim uygulamalarının akademik başarıya, algı ve öğrencilerin yargılarını olumlu 

etkilediği saptanmıştır (Çankaya ve Dinç, 2009). Muhasebe mesleğine yönelik bakış açısının 

oluşturulması ve ilginin sağlanması açısından üniversite eğitimi önemli olup, programlarda 

verilen derslerin, öğretim elemanının ve iş bulma imkânının yüksek olması mesleğe yönelimde 

etkili faktörler olduğu saptanmıştır (Çelenk  vd., 2010). Kariyer yapma imkânı ile sosyal statü 

beklentisinin de mesleğin seçiminde etkili faktörlerdir (Dinç, 2008). Öte yandan mesleğe 

yönelik bakış açısı mesleği tercih düşüncesine ve öğrenim görülen programa göre farklılık 

göstermektedir.  

Zaif ve Ayanoğlu (2007)’nun yaptıkları çalışmada Türkiye’de yükseköğretim 

düzeyinde uygulanan programlarda ortalama ders kredisi açısından ortalamanın altında kalan 

üniversitelerin oranının %22 olduğunu, standart bir ders sayısı, ders dağılımı ve ders kredisinin 

olmadığı gözlemlenmiştir. 

3. Veri ve Yöntem 
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Araştırmanın temel amacı, muhasebe mesleği açısından Akdeniz Bölgesi illerinin 

ihtiyaç durumlarının tespiti ve işgücünden istenen beklentilerin saptanmasıdır. Aynı zamanda 

Meslek Yüksekokulu bölümlerinden olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü ders 

programlarının istenen becerilerin karşılanma durumu açısından incelenmesidir. Yapılan 

literatür taramasında işgücü ihtiyacı olan işletmelerin muhasebe meslek elemanından 

beklentilerinin yükseköğretim kurumları tarafından verilen eğitimlerce karşılanması 

durumunun saptanmasına yönelik çalışmalara tarafımızca rastlanmaması bu çalışmanın çıkış 

noktası olmuştur.  

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan İşgücü Piyasası Raporları Türkiye geneli ve 

Akdeniz Bölgesi illeri özelinde 2017 yılı raporları, muhasebe mesleği açık işgücü ve muhasebe 

mesleği işgücünden beklentiler açısından incelenmiştir. Araştırma amacı kapsamında incelenen 

raporlardan elde edilen ikincil veriler tablolar halinde sunulmaya çalışılmıştır. Muhasebe 

mesleği işgücünde olması istenen becerilerin yükseköğretim programlarınca karşılanma 

durumunun tespit edilmesine yönelik inceleme için Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek 

Yüksekokulu “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programı ders bilgi paketinden içerikler elde 

edilmiştir. Muhasebe mesleği işgücünde istenen becerilerin ilgili program tarafından 

karşılanma durumu incelemelerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda işgücü 

ihtiyacının bulunduğu mesleklerde olması istenen beceriler ilgili raporlardan elde edilmiş olup 

en fazla istenen 5 becerinin ilgili programda karşılığı incelenmiştir.  

4. Bulgular 

Türkiye İş Kurumu tarafından 2007 yılından beri yayınlanan İşgücü Piyasası Raporları, 

Türkiye’de işgücü piyasasına yönelik önemli bir veri kaynağıdır. Gerek Türkiye genelinde 

gerekse iller bazında verilerin ortaya konması Türkiye işgücü piyasasının durumunu 

yansıtmasıyla birlikte eğitimin planlanması açısından önem arz etmektedir. Çalışma amacı 

kapsamında incelenen 2017 yılı Türkiye Geneli ve iller bazlı İşgücü Piyasası Araştırmaları 

(İPA) raporlarından elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 5. Türkiye ve Akdeniz Bölgesi İllerinin 2017 Yılı Açık İş Dağılımı 

İller 
Açık İş 

Sayısı 

Çalışan 

Sayısı 

Açık 

İşlerin 

Dağılımı 

Çalışan 

Dağılımı 

Açık İş 

Oranı 

Adana 978 109.030 %1,0 %1,9 %0,9 
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Antalya 3.500 148.626 %3,6 %2,6 %2,3 

Burdur 283 9.065 %0,3 %0,2 %3,0 

Hatay 441 51.703 %0,4 %0,9 %0,8 

Isparta 157 15.598 %0,2 %0,3 %1,0 

Mersin 1.146 98.292 %1,2 %1,7 %1,2 

Kahramanmaraş 1.130 72.639 %1,1 %1,3 %1,5 

Osmaniye 343 19.460 %0,3 %0,3 %1,7 

Akdeniz Bölgesi 7.978 524.413 %8,1 %9,2 %1,5 

Türkiye 98.290 5.700.407 %100,0 %100,0 %1,7 

 

İncelenen İPA raporlarından açık iş dağılımının yer aldığı Tablo 1’e göre, Türkiye’deki 

toplam açık iş pozisyonlarının %3,6’sı Antalya’da iken, %1,2’si Mersin’de, %1,1’i 

Kahramanmaraş’ta olup %8,1’i Akdeniz Bölgesi toplamında yer almaktadır. Türkiye’de toplam 

çalışanların %9,2’si Akdeniz Bölgesi’nde olup, Türkiye’de toplam çalışanların %2,6’sı 

Antalya’da, %1,9’u Adana’da, %1,7’si Mersin’dedir. Çalışan nüfusa karşı açık iş oranına 

bakıldığında Akdeniz Bölgesi’nde çalışan sayısına karşın açık iş oranı %1,5 ile Türkiye 

ortalamasının altındayken, Burdur (%3) ve Antalya (%2,3) Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

Osmaniye (%1,7) Türkiye ortalaması ile aynı düzeydeyken, diğer bölge illeri Türkiye 

ortalamasının altındadır.  

Türkiye genelinde ve  Akdeniz Bölgesi illerinde muhasebe mesleği açısından en fazla 

açık iş olan meslek sıralaması bilgileri Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 6. Muhasebe Mesleği Açısından 2017 Yılında Türkiye ve Akdeniz Bölgesi İllerinde En 

Fazla Açık İş Olan Meslekler Sırası 

İl Türkiye Adana Antalya Burdur Hatay 

Meslek/Cinsiye

t 
T T K E T K E T K E T K E 

Ön Muhasebeci 6 9 1 - - 9 - - 7 - 7 2 - 
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Muhasebeci 10 - 4 - - - - - - - - 3 - 

 

İl Isparta Mersin Kahramanmara

ş 

Osmaniye  

Meslek/Cinsiye

t 
T K E T K E T K E T K E 

Ön Muhasebeci - 4 - - 4 - - - - - 4 - 

Muhasebeci - - - - - - - - - - - - 

T: Toplam, K: Kadın, E: Erkek 

 

Tablo 2’ye göre Türkiye genelinde Ön Muhasebeci en fazla açık iş olan meslekler 

arasında 6. Sırada iken, Muhasebeci mesleği 10. sıradadır. Bölge illerinin hiçbirinde, 

cinsiyetten bağımsız olarak, muhasebeci mesleği en fazla açık iş olan meslekler sıralamasında 

yer almamıştır. Buna karşın ön muhasebeci mesleği cinsiyetten bağımsız olarak Hatay’da 7. 

sırada, Adana’da ise 9. sırada en çok açık iş olan meslektir. Diğer yandan açık iş pozisyonunun 

cinsiyete göre dağılımına bakıldığında Kadın iş gücü aranan açık pozisyonlardan muhasebeci 

mesleği Adana’da 4. sıradayken, Hatay’da 3. sıradadır. Erkek iş gücü aranan açık iş 

pozisyonlarında muhasebeci ve ön muhasebeci mesleklerinin hiçbiri sıralamada yer 

almamaktadır. Ön muhasebeci açısından Kadın iş gücüne yönelik en fazla açık iş 

pozisyonlarında ise Adana’da 1. sırada iken, Hatay’da 2., Isparta, Mersin ve Osmaniye’de 4., 

Burdur’da 7. ve Antalya’da 9. sırada en fazla açık iş olan meslektir. Kahramanmaraş’ta 

toplamda veya hiçbir cinsiyete göre muhasebe mesleği en fazla açık iş olan meslek 

sıralamasında yer almamıştır. 

Raporlardan elde edilen bilgilere göre 10 adet beceriden muhasebe mesleklerinde 

istenen beceriler sıralamasının yer aldığı bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3’te Türkiye 

genelinde açık iş pozisyonlarından olan ön muhasebe ve muhasebe mesleklerine yönelik istenen 

becerilerle, illerde en fazla açık iş pozisyonunun bulunduğu Adana ve Hatay’da raporlanan ön 

muhasebeci mesleğinde istenen becerilerin öncelik sıralamalarına yer verilebilmiştir. 

Muhasebe mesleklerinden olan Ön muhasebeci ve muhasebeci mesleklerinde istenen 

becerilerin yer aldığı Tablo 3 incelendiğinde, bilgisayar kullanımı becerisi Türkiye genelinde 
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ön muhasebeci mesleğinde ilk sırada istenen beceriyken, muhasebe mesleğinde hesap 

yapabilme (analitik beceri) ilk sırada istenen beceri olmuştur. Buna karşın Adana’da ön 

muhasebeci için ilk sırada istenen beceri yine bilgisayar kullanımı iken, Hatay’da ilk sırada 

istenen beceri hesap yapabilme (analitik beceri) becerisidir. 

Tablo 7. Muhasebe Mesleklerinden İstenen Becerilerin Öncelik Sıralaması 

 Türkiye Adana Hatay 

Beceri Ön Muh. Muh.  Ön Muh.  Ön Muh.  

Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe 3 2 2 4 

Fiziki ve Bedensel Yeterlilik 6 8 5 - 

İletişim ve İfade Yeteneği 4 4 4 6 

Takım Çalışması 7 7 7 - 

Bilgisayar Kullanımı 1 3 1 2 

Sorun Çözme ve İnisiyatif Alabilme 5 5 6 6 

Satış ve Pazarlama Becerisi 8 10 - 3 

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) 2 1 3 1 

Proje Tabanlı Çalışma 9 6 - 5 

Yabancı Dil 10 9 - - 

Ön Muh.: Ön muhasebeci, Muh.: Muhasebeci 

 

Ön muhasebeci mesleği için Türkiye genelinde en çok istenen 2. beceri hesap yapabilme 

(analitik beceri) iken, en çok istenen 3. beceri yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe becerisidir. 

Adana’da en çok istenen 2. beceri yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe olup, en çok istenen 3. 

beceri bilgisayar kullanımı becerisidir. Hatay’da en çok istenen 2. beceri ise bilgisayar 

kullanımı olup, en çok istenen 3. beceri satış ve pazarlama becerisidir. 

Muhasebeci mesleği için Türkiye genelinde en çok istenen 2. beceri yeterli 

mesleki/teknik bilgi ve tecrübe iken, bilgisayar kullanımı en çok istenen 3. beceri becerisidir. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

267 

Diğer yandan İPA raporlarında ortaya koyulan diğer bir bilgi olan Temininde Güçlük 

Çekilen Meslekler verileri incelendiğinde Türkiye’de muhasebe mesleği açısından Türkiye 

genelinde ve Akdeniz bölgesi illerinde temininde güçlük çekilen meslekler arasında yer 

almamaktadır. Osmaniye’de genel olarak ve ayrıca 2-9 çalışanı olan işletmelerde, ön 

muhasebeci mesleği temininde güçlük çekilen meslekler arasında 9. sırada yer almaktadır. 

Çalışma amacı kapsamında İPA raporlarında yer alan muhasebe mesleği işgücünden 

istenen, aranan özelliklerden en önemli beş becerinin önlisans programında yer alan ders 

programlarında karşılandığı tarafımızca düşünülen ders saatleri ve AKTS karşılıklarının toplam 

AKTS içindeki payına yönelik bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

Muhasebe mesleği işgücünden istenen becerilerden yeterli mesleki/teknik bilgi ve 

tecrübenin önlisans programı tarafından karşılanma düzeyine ilişkin sonucun yer aldığı Tablo 

4 incelendiğinde, toplam 19 saati uygulama olmak üzere 61 saat zorunlu, 20 saat seçimlik 

dersler tarafından bu becerinin kazandırılmasına yöneliktir. Bu yönüyle yeterli mesleki /teknik 

bilgi ve tecrübe için ders programında yer alan ders saati yeterli olup, öğrencilerin bu beceriyi 

kazanmaya yönelik başarılı bir performans sergilemeleri ve öğretim elemanının güncel biçimde 

içerik saptayarak, gerekli teknolojik destek ile becerinin kazandırılması gerekmektedir. Diğer 

yandan mezuniyet için gerekli olan 45 gün zorunlu staj, öğrenciye mesleğin uygulamalarını 

alanda görme imkânı sağlayacaktır.  

Tablo 8. Muhasebe Mesleklerinden İstenen Becerilerin Karşılanma Durumu 

Beceri 
Ders Programında Karşılığı 

Olan Ders Saatleri 

Toplamdaki 

Payı 

Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve 

Tecrübe 

19 saat uygulama 61 saat zorunlu,  

20 saat seçmeli, 45 gün zorunlu 

staj 

81/104 

İletişim ve İfade Yeteneği 4 saat zorunlu, 12 saat seçmeli 16/104 

Bilgisayar Kullanımı 12 saat zorunlu, 5 saat seçmeli 17/104 

Sorun Çözme ve İnisiyatif Alabilme 11 saat zorunlu, 18 saat seçmeli 29/104 

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) 14 saat zorunlu, 8 saat seçmeli 22/104 

İletişim ve ifade yeteneği becerisinin kazanılmasına yönelik ders programında zorunlu 

4 saat, seçimlik 12 saat olmak üzere öğrenci toplam maksimum 16 saat (saat/toplam saat: 16/98) 
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bu becerinin kazanılmasına yönelik dersler alabilmektedir. Öğrencinin ihtiyaçlarının öğretim 

elemanları tarafından saptanarak iletişim ve ifade yeteneği konusunda sorun yaşayan 

öğrencilerin bu derslere yönlendirilmesi ve bu yönünün geliştirilmesine yönelik davranışlarla 

bu beceri öğrenciye kazandırılabilir. Muhasebe mesleğinin gereklerinin karşılığı olarak istenen 

beceriler arasında bu becerinin 4. Sırada yer alması nedeniyle bu beceri için ders programının 

yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Muhasebe mesleğinde istenen beceriler arasında en fazla istenen becerilerden biri olan 

bilgisayar kullanımına yönelik programda 12 saat zorunlu, 5 saat seçimlik olmak üzere toplam 

17 saate kadar bilgisayar kullanımının kazandırılmasına yönelik dersler yer almaktadır. Bu 

yönüyle en fazla istenen becerilerden olan bilgisayar kullanımının kazandırılmasına yönelik 

ders saatinin toplam içindeki payı düşük olup, gerekirse mesleki/teknik bilgi ve tecrübenin 

kazandırılmasına yönelik verilen derslerde bilgisayar eğitimin tercih edilmesi uygun olacaktır.  

Sorun çözme ve inisiyatif alabilme becerisinin kazandırılmasına yönelik, muhasebe ve 

vergi uygulamaları bölümü ders programlarında 11 saat zorunlu 18 saat seçmeli olmak üzere 

toplam 29 saatlik ders bulunmaktadır. İlgili becerinin en fazla istenen becerilerden olmaması 

nedeniyle bu derslerin istenen becerinin kazandırılmasına yönelik yeterli olduğu 

düşünülmektedir. 

Hesap yapabilme (analitik beceri) becerisinin kazanılması muhasebe meslek 

elemanından en çok istenen beceriler arasındadır. Bu durum muhasebenin amacı ve kapsamıyla 

uyumlu olup, bu becerinin kazanılmasını sağlayacak doğrudan ve yoğunluklu olarak 

kullanılabilecek derslerin 14 saati zorunlu, 8 saati seçimlik olmak üzere toplam 22 olarak 

gözlenmiştir.  

5. Sonuç 

Yapılan bu çalışmada Akdeniz Bölgesi illerinde muhasebe işgücü ihtiyacının ortaya 

konması ve muhasebe mesleğinde en fazla istenen becerilerin neler olduğunun saptanması ve 

bu becerilerin kazanılmasında önlisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinde 

okutulan örnek bir ders programının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan İşgücü Piyasası Raporları’nın incelenmesi 

neticesinde elde edilen sonuçlar, muhasebe mesleklerinin açık iş gücü pozisyonları arasında 

birçok meslek arasında kendine yer bulmuş olması mesleğin önemine işaret etmektedir. Türkiye 

genelinde en fazla açık bulunan altıncı meslek ön muhasebeci iken, muhasebeci mesleği en 

fazla açık bulunan onuncu meslektir. Bölge illerinde, özellikle Hatay ve Adana başta olmak 
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üzere Isparta, Mersin ve Osmaniye, Burdur ve Antalya’da açık iş pozisyonları arasında ön 

muhasebeci mesleğinin yer alması ayrıca Osmaniye’de temininde güçlük çekilen bir meslek 

olması öne çıkmaktadır. Açık iş pozisyonları açısından özellikle ön muhasebeci mesleğinin, 

istihdamda kadın işgücüne fırsatlar ve katkılar sunduğu söylenebilir.  

Muhasebe meslekleri işgücünde istenen beceriler arasında özellikle hesap yapabilme 

(analitik beceri) muhasebenin doğasıyla uyumlu iken, bilgisayar kullanımı becerisi teknolojik 

gelişmelerin bir sonucu olarak aranmaktadır. Diğer yandan yeterli mesleki/teknik bilgi ve 

tecrübenin istenmesi daha önce Korukoğlu (1998) tarafından yapılan çalışmada gözlendiği gibi 

işletmelerin yetişmiş personel istihdam etme isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle 

mesleki ve teknik bilgi açısından önlisans programlarınca sunulan eğitimler bu beceriye katkı 

sağlayacakken, istenen tecrübenin işletmelerin yetiştirmek üzere işgücü arayışı ile veya 

müşavirliklerde tecrübe kazanmış bireylere kariyer ve uygun ücret politikaları ile işletmelerde 

istihdam sağlanması gerek öğrencilerin mesleğe yönelimine gerekse ihtiyacın giderilmesine 

imkân sağlayacaktır.  

Yükseköğretim Önlisans programlarından olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

bölümünde okutulan güncel ders programı incelendiğinde en fazla istenen becerilerin 

karşılanmasına yönelik programın büyük oranda uygun olduğu düşünülmektedir. Burada 

öğrencilerin derslere ve mesleki edinimlerine yönelik istek ve başarılı bir performans 

sergilemeleri en temel gerekliliktir. Diğer yandan öğrencilerin muhasebe mesleği için ihtiyaç 

duyacağı bilgi ve kazanımları sağlayacak olan öğretim elemanlarının sürekli güncel bilgilerle, 

teknoloji destekli eğitim ile alana özgü ve genel açıdan üzerine düşeni yapması diğer bir 

gerekliliktir. Yanı sıra bölümlerin teknik ve fiziki alt yapısının uygun olması ve buna yönelik 

ihtiyaçların giderilmesi konusunda kamu otoritelerinin destek sunmaları başarılı bir eğitim için 

önem arz etmektedir. 

Erduru vd. (2017)’nin yapmış olduğu çalışmada muhasebe mesleğine ilişkin bilgi 

yetersizliğinin mesleğin niteliğine yönelik bakış açısından etkili olduğu ortaya konulmakla 

birlikte bunun giderilmesi için öğretim elemanları ve meslek odasının bilgilendirmelerinin 

gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda en fazla açık iş sayısına sahip olan ve iktisadi hayat 

için önem arz eden muhasebe mesleğinin sürekli eğitimi ve istenen becerilerin kazanılmasına 

yönelik ilgili mesleki sivil toplum kuruluşları ile önemli paydaşlardan olan ve iş gücüne ihtiyaç 

duyan işletmelerin katkı sağlamaları ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.  

Araştırmanın amacına yönelik ikincil verilerle gerçekleştirilen bu çalışmada, alan 

araştırmasının yapılmamış olması, tarafımızca çalışmanın bir kısıtı olarak görülmektedir. Diğer 
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yandan Türkiye’de işgücü piyasası açısından en büyük ve yetkili kuruluş olan Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) raporlarından hareketle bölge muhasebe işgücü ihtiyacına yönelik bilgiler ve 

istenen becerilerin ortaya konması ve bu becerilerin karşılanmasına yönelik bir incelemenin 

yapılması, çalışmanın literatürdeki eksikliği gidermesi açısından önemini ortaya koymaktadır. 

Gelecek çalışmalarda geniş zamanı kapsayan ve alandan elde edilen bilgilerin nitel ve nicel 

verilerin çözümleme yöntemlerinin kullanılmasıyla elde edilecek bulgular literatür, muhasebe 

mesleği ve muhasebe mesleği iş gücü piyasası açısından önemli sonuçlar ortaya koyacağı 

düşünülmektedir. 
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FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINDA 

ÇALIŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÖSE1 

 

Özet 

Fotovoltaik (PV) panellerin maksimum güç (Maximum Power Point Tracking-MPPT) izleme 

noktasında çalıştırılması, enerji verimliliği açısından son derece önemlidir. MPPT'yi 

gerçekleştirmek için; bir yandan güneş takibi yapılırken, diğer yandan da fotovoltaik (PV) 

panellerin ürettiği elektriksel güç yüke maksimum oranda aktarılmalıdır. Bu noktayı yakalamak 

için öncelikle, PV panellerinin güneşi ışınları en iyi performans sağlayacak şekilde adaptif 

olarak takip edip yüksek miktarda enerji üretmesini sağlamak gerekir.  

Söz konusu takip için güçlü kontrol yöntemleri ve çok sayıda optimizasyon algoritma tekniği 

kullanılmaktadır. Girdi olarak PV modülün açık devre gerilimi, kısa devre akımı, ışınım şiddeti, 

rüzgar hızı, hava kirliliği ve modül sıcaklığı gibi bir çok faktör kullanılabilir. MPTT’nin amacı, 

fotovoltaik panellerden elde edilen gücün, maksimum olarak bataryalara veya elektrik 

şebekesine aktarılmasını sağlamaktır.  

Bu çalışmada, literatürde yer alan maksimum güç izleme noktası için yapılan çalışmalarda öne 

çıkan kritik noktalar tespit edilmiştir. Bu noktaların enerji üretim verimliliğine olan etkileri 

tartışılmıştır. Ayrıca,  maksimum güç noktasında elektrik üretimi ile ilgili örnek bir hesaplama 

yapılarak enerji üretim verimliliği açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: 

Maksimum güç izleme noktasında (MPPT), fotovoltaik (PV) paneller, elektrik üretimi, enerji 

verimliliği, optimizasyon algoritmaları. 
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Operating the Photovoltaic Systems at Maximum Power Point 

Operating the photovoltaic (PV) panels at maximum power point tracking is extremely 

important for energy efficiency. In order to perform MPPT; While one hand does the sun 

tracking, on the other hand, the electrical power generation of photovoltaic (PV) panels must 

be transferred in the maximum ratio to the load. To capture this point, PV panels must follow 

the sun in the best possible way.  

Strong control methods and numerous optimization algorithms are used for this follow-up. 

Many factors such as open circuit voltage, short circuit current, radiation intensity, wind speed, 

air pollution and module temperature can be used as input. The objective of MPTT is to ensure 

that the power from photovoltaic panels is maximum transferred at ratio to batteries or to the 

electricity grid.  

In this study, the critical points of the study for the maximum power monitoring point in the 

literature have been identified. The effects of these points on energy production efficiency are 

discussed. In addition, a sample calculation was made at the maximum power point in terms of 

energy production efficiency. 

Key Words: 

Maximum power monitoring point (MPPT), photovoltaic (PV) panels, electricity generation, 

energy efficiency, optimization algorithms. 

 

GİRİŞ  

Fotovoltaik hücresel güneş pilleri, ışımaya bağlı güneş enerjisini doğrudan DC 

elektriksel enerjiye dönüştürülebilen yarı iletken bir yapıya sahip sistemlerdir. Söz konusu bu 

enerji dönüşümünü etkileyen doğrusal olmayan değişimler gösteren sıcaklık, ışıma miktarı, 

güneşlenme açısı, rüzgâr hızı, nem, hava kirliliği gibi birçok faktör bulunmaktadır. Sürekli 

değişen bu faktörlerin etkisine bağlı olarak, güneş pillerinin çıkış güçlerininde sürekli 

değişmesi kaçınılmazdır. Bu değişimler sırasında maksimum çıkış gücü noktalarını yakalamak 

araştırmacılar için son derece önemli bir problem haline gelmiştir. Çünkü sistem maksimum 

çıkış noktalarında çalıştırılması, enerji verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Enerji 

verimliliği açısından, maksimum çıkış gücünü yakalamakla ilgili bazı önemli çalışmaları şöyle 

sıralayabiliriz. Baradi ve arkadaşları, düzgün olmayan ışıma koşulları altında PV sistemleri için 

değişimler karşısında çok hızlı cevap verebilen bir MPPT algoritması geliştirip bunu deneysel 
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olarak başarıyla uygulamışlardır (Bradai ve arkadaşları, 2017). Sedaghati ve arkadaşları, 

maksimum güç noktasını izlemek için yapay sinir ağı (YSA) kullanmışlardır. Değişen koşullar, 

YSA tabanlı bu sistem tarafında yakalanarak dc-dc boost kıyıcının çalışmasının kontrolüne 

bağlı olarak maksimum güç üretimi yapılmaya çalışılmıştır (Sedaghati ve arkadaşları, 2012). 

Önemli bir başka çalışmada Kulaksız ve Aydoğdu, gerilim temeline dayalı bulanık denetleyici 

kullanarak maksimum güç noktası izleme (MPPT) algoritmasını uygulamışlardır (Kulaksız ve  

Aydoğdu, 2012). Ramli ve arkadaşları normal ve kısmi gölgeleme koşulları için PV sisteminin 

maksimum güç noktası izleme (MPPT) yöntemlerini tartışmışlardır (Ramli ve arkadaşları, 

2017). Mano Raj ve Jeyakumar, I-V özelliklerinin güç düzlemi analizine dayanan PV modülleri 

için yeni bir MPPT tekniği geliştirmişlerdir. PV modülünün karakteristik dirençlerinin etkileri 

incelenerek I-V özelliklerinde güç bölgesi belirlendi (Mano Raj ve Jeyakumar, 2014). Ighneiwa 

ve Yousuf yaptıkları çalışmada,  araştırmacıların çoğunun MPPT için, güç ve güçteki değişim 

veya voltaj ve voltajdaki değişim gibi en çok iki parametreyi kontrol eden geleneksel 

tekniklerin uygulandığını belirtmiş ve kendileri ise özellikle sıcaklığın dâhil edildiği daha fazla 

parametrenin kullanıldığı akıllı kontrol tekniklerini olasılık teorisine dayalı olarak 

kullanmışlardır (Ighneiwa ve Yousuf, 2018). Kamarzamana ve Tan geleneksel MPPT 

metotlarının gerçek MPP izleme kabiliyetlerinin değişen çevresel koşullara, karmaşık 

tasarımlara ve maliyetlerine göre istatistiksel karşılaştırmalı analizlerini gerçekleştirmişlerdir 

(Kamarzamana ve Tan, 2014).  

MPPT veya Maksimum Güç Noktası Takibi, belirli koşullar altında PV modülünden 

maksimum güç elde etmek için kullanılan şarj kontrol cihazlarına dâhil edilen bir algoritmadır. 

PV modülünün maksimum güç üretebileceği voltaj maksimum veya tepe güç noktası olarak 

adlandırılır. Maksimum güç, güneş radyasyonu, ortam sıcaklığı ve güneş pili sıcaklığı gibi 

birçok faktörle bağlı olarak değişir. Son yirmi yıl içerisinde çok sayıda MPPT yöntemi 

önerilmiştir. Bu yöntemlerin aynı amaçlar için tasarlanmasına rağmen, karmaşıklık, yakınsama 

hızı, kararlı durum salınımları, maliyet, etkililik ve esneklik açısından belirgin farklılıklar 

gösterir (Islam ve arkadaşları, 2018). MPPT, modülleri güneşe daha doğrudan yönlendirmek 

için fiziksel olarak hareket eden mekanik bir izleme sistemi değildir. MPPT, modüllerin 

elektriksel çalışma noktasını değiştiren tam bir elektronik sistem olarak düşünülebilinir. MPPT 

mekanik bir izleme sistemi ile birlikte kullanılabilir, ancak iki sistem tamamen farklıdır (Chafle 

ve Vaidya, 2013). Genel olarak kabul edilen en temel MPPT denetleyicileri bile, standart bir 

PWM regülatörüne oranla %10‐15'lik bir ek şarj kapasitesi sağlar 

(https://www.morningstarcorp.com). 
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FV sistemlerin maksimum güç noktasında tutulabilmesi için ürettiği akım, gerilim 

bilgisi, güneş ışınım şiddeti, sıcaklık gibi çevresel şartlara bağımlı olarak kullanılan 

algoritmalar doğrudan ve dolaylı arama yöntemleri olarak belirtilmektedir (Salas ve arkadaşları, 

2006). MPPT için kullanılan metotlar, yapay zekâ algoritmaları, hibrid algoritmalar diğer 

yöntemler olarak sıralanabilir. Yapay zekâ algoritmaları, yapay sinir ağları, bulanık mantık 

(fuzzy Logic), adaptif neuro-fuzzy (ANFIS)  ve genetik algoritma (GA), parçacık sürü 

optimizasyonu (PSO) gibi diğer sezgisel algoritmalar. Değişimler karşısında hızlı cevap 

verebilen, pahalı olmayan ve kolay uygulanabilen algoritmalardır. Hibrid algoritmalar,  

değiştir-gözetle, artan iletkenlik, tepe tırmanma algoritmaları olarak bilenen metotların 

geliştirilmiş halleridir. Diğer algoritmalar ise, ışık şiddetinin değişimine göre kullanılan ve 

kontrol sistemlerinin yoğun kullanıldığı yapılardır (Hussaini ve Güngör, 2017). 

Bu çalışmada, maksimum güç izleme noktası için öne çıkan kritik noktaların neler 

olabileceği incelenmiştir. Daha sonra, bu noktaların enerji üretim verimliliğine olan etkileri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, örnek bir MPPT uygulamasıyla verimlilik sonuçlarının 

nasıl değişebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

MATERYAL METOT 

Maksimum Güç Transferi 

Yüke aktarılacak maksimum gücü bulmak için, maksimum güç aktarma teoremine dayanan ve 

Şekil 1’de gösterilen Thevenin eşdeğer devresi kullanılır. Şekil 1’deki a ve b noktalarının sol 

tarafı, bir gerilim kaynağını göstermektedir. Burada, ThV üretilen gerilim ve ThR ise kaynağın 

eşdeğer iç direncini göstermektedir. Devrede LR yük direncinin ayarlanabildiğini düşünelim. 

Bu devrede LR  yükü değiştikçe, kaynaktan yüke aktarılan güç miktarı da değişecektir. Şekil 

2’deki LR değişim eğrisinde de gözüktüğü gibi, maksimum güç aktarımı L ThR R  olduğunda 

sağlanacaktır (https://en.wikipedia.org). 
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Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem 

Şekil 1. Thevenin eşdeğer devresi  

LR yükü üzerinden geçen akım I  ana kol akımıdır. Bu akım Ohm yasasına göre hesaplanırsa, 

Th

Th L

V
I

R R



       (1) 

LR yükü üzerindeki güç ise, 

2

L L L LP V I I R I I R      
    (2) 

Yük üzerine düşen gücün maksimum olabilmesi için, 
0

L

P
R

      olması gerekir. Bu duruma 

göre LP hesaplanırsa, 

 

2
2

2

2

Th Th L
L L L

Th L Th L

V V R
P I R R

R R R R

 
     

  
  (3) 

   

  

2 2 2

2
2

0
Th L Th Th L Th LL

L
Th L

R R V V R R RP

R R R

     
 

 
  (4) 

   

 

2 2 2

2                                   

                                               

Th L Th Th L Th L

Th L L

Th L

R R V V R R R

R R R

R R

     


  

    (5) 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

277 

Şekil 2. LR değişimine bağlı çıkış güç miktarının değişimi (Alexander ve Sadiku, 2009)  

 

Yukarıdaki hesaplamalara göre, yüke aktarılan maksimum gücü farklı bir forma dönüştürürsek, 

 

2 2
2

max 2
4

Th Th Th
L L

ThTh Th

V R V
P I R

RR R
   


     (6) 

Olarak elde edilir. 

2
2

max
4 4 2 2

Th Th oc sc
L L

Th

V I V V I
P I R

R

   
       

       (7) 

Güneş pillerinde MPPT’yi elde etmek için, yukarıda açıklanan maksimum güç transfer 

teoremi kullanılması uygun bir yaklaşım olacaktır. 

Bir güneş pilinin temel p-n yarı iletken yapısı 

Bir güneş pili temel olarak bir p-n yarı iletken bileşkendir. Işığa maruz kaldığında, bir 

DC akımı üretilir. Üretilen akım güneş ışınlaması ile doğrusal olarak değişir. PV hücresinin 

standart eşdeğer devresi Şekil 3'de gösterilmiştir (Chafle ve Vaidya, 2013). 

q( )

kTe 1
sV I R

s
L O

sh

V IR
I I I

R

   
    

       (8) 

Burada; I hücre çıkış akımı, IL ışıkla üretilen akım, IO diyot saturasyon akımı, Q elektron yükü, 

K Boltzmann Sabiti, V hücre çıkış gerilimi, RS hücre seri ve RSh hücre paralel direncini 

göstermektedir. 

 

Şekil 3. PV hücresinin standart eşdeğer devresi (Chafle ve Vaidya, 2013)  
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Ayrıca, ISC güneş pilinin kısa devre akımı ve VOC ise güneş pilinin açık devre gerilimini 

göstermektedir. Bu tanımlamalar doğrultusunda tipik bir güneş pilinin I-V akım gerilim grafiği 

Şekil 4’de verilmiştir. Bu grafik sabit T sıcaklığı ve G gibi belirli bir ışık şiddeti için elde 

edilmiştir. Sadece resistiv bir RL yükü için değişim doğrusaldır. RL yükü çok küçük bir değere 

sahipse güneş pili, M-N aralığındaki ve kısa devre akımına  (ISC) çok yakın bir akım değerinde 

çalışacaktır. Fakat RL yükü çok büyük bir değere sahipse P-S aralığında ve (VOC) açık devre 

gerilimine yakın bir değerde çalışacaktır (Şahin ve Okumuş, 2013; Onat ve Ersöz, 2009). PV 

güneş panelinin önemli bir özelliği, mevcut maksimum gücün, sadece Maksimum Güç Noktası 

(MPP) olarak adlandırılan, bilinen bir yerel voltaj ve akım tarafından verilen tek bir çalışma 

noktasında sağlanmış olmasıdır. Ama bu noktanın konumu sabit değil. Güneş (ışınım) 

seviyesinden, sıcaklık ve yükten ve ortamdan (rüzgâr, yağmur vb.) Alınan birim alandaki güce 

göre hareket eder. Bu noktayı izlemek ve stabilize etmek çok önemlidir (Onat ve Ersöz, 2009; 

Duman ve arkadaşları, 2014). 

 

Şekil 4. Güneş pilinin I-V akım gerilim çalışma grafiği (Şahin ve Okumuş, 2013) 

Şekil 4’deki I-V akım gerilim çalışma grafiğinde, güce aktarılan maksimum noktayı optimum 

akım ve gerilim (Iopt, Vopt) değerlerinin çakıştığı A noktası ile gösterilmiştir. Yüke aktarılan 

maksimum güç ise Eşitlik (9)’daki gibi ifade edilebilir. 

(max)L opt optP V I 
     (9) 

Ayrıca, G aydınlatma şiddeti ve AH güneş pili hücresi alanı olamak üzere,  yüke aktarılıan güç 

ve emilen ışık şiddeti gücüne oranına bağlı olarak elde edilen güneş pilinin verimi Eşitlik 

(10)’daki gibi hesaplanabilir. 
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(max)L opt opt

in H

P V I

P G A



 


    (10) 

Maksimum güç noktasının çeşitli kriterlere göre değişiminin analizi  

Maksimum güç noktası: sıcaklık, ışık şiddeti, güneşlenme açısı, rüzgâr hızı, hava 

kirliliği gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Maksimum güç noktasının, ışınım şiddeti 

miktarı ve sıcaklığa bağlı değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Güneş pili üzerine gelen ışınımın 

maksimum olabilmesi için, söz konusu güneş pilinin iki eksende güneşi izlemesi gerekir 

(Fıratoğlu ve Yeşilata, 2003). 

Şekil 5’de verilmiş olan grafiğe göre değişimler ayrıntılı olarak incelenirse; maksimum güç 

noktası ışınım miktarıyla önemli ölçüde değişirken, sıcaklık değişimine bağlı değişimi çok 

az olmuştur. 

 

Şekil 5. Maksimum güç noktasının, ışınım şiddeti miktarı ve sıcaklığa bağlı değişimi (Onat ve 

Ersöz, 2009) 

Şekil 6’da MPPT’nin kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar sırasıyla kırmızı ve mavi 

çizgilerle gösterilmiştir. Burada ışınım şiddeti s pu (per-unite), baz değere bağlı bir oran olarak 

ifade edilmiştir.  
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Şekil 6. MPPT’nin kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar için I-V değişim grafiği (Atlam ve 

Kuyumcu, 2003) 

 

Şekil 6’da aynı ışınım şiddetine sahip turuncu olarak verilmiş olan iki nokta için yaklaşık çıkış 

gücünü hesaplayalım. 

MPPT’nin kullanılmadığı durumda, V=60 volt ve I=8,2 amper, Pmax=60*8,2=492 Watt, 

MPPT’nin kullanıl durumda, V=115 volt ve I=8,2 amper, Pmax=115*8,2=943 Watt elde edilir. 

Aradaki güç fakı ise 943–492=451 Watt olarak çok yüksek bir değere sahiptir.  

Maksimum Güç İzleme Noktası Temel Yapısı 

MPPT maksimum güç aktarma teorisine dayanan bir yük eşleştirme problemidir. Söz 

konusu bu yük eşleştirmeyi yapabilmek için DC-AC veya DC-DC dönüştürücüye ihtiyaç 

vardır. Bununla ilgili donanımsal MPPT yapısı Şekil 8’de verilmiştir. Ayrıca, MPPT sistem 

algoritmasının gerçekleştirilmesi için yaygın olarak kullanılan iki temel yaklaşım 

bulunmaktadır. Bunlar aktif ve pasif yöntemler olarak ifade edilmektedir. 

Pasif yöntemler ışınım seviyesi, panel sıcaklığı, kısa-devre akımı, açık-devre gerilimi 

gibi bazı parametrelerin doğrudan veya matematiksel eşitliklerden faydalanarak tahmin 

edilmesine dayanmaktadır. Aktif yöntemlerde ise fotovoltaik modüllerin karakteristik 

özelliklerinin dikkate alınmadığı, modülden bağımsız olarak dönüştürücü devresinin çıkış 

akımı, gerilimi veya gücü gibi parametrelerin sürekli takip edilmesiyle MPPT işlemi 

gerçekleştirilir (Altın ve Yıldırımoğlu, 2011).  
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MPPT sistemi için en önemli elemanlardan birisi DC-DC kıyıcı (dönüştürücü), 

periyodik olarak açılıp kapatılan bir çeşit elektronik bir çeşit yarı iletken DC şalter olarak 

düşünülebilir. 

 

Kaynak:http://www.myelectrical2015.com/2017/03/methods-of-chopper-output-voltage 

11.html 

Şekil 7. Kıyıcının ON-OFF akım kontrolü  

MPPT sistemi için, kıyıcı yoluyla maksimum ve minimum akım geçirilirken şalterin ON-OFF 

(Açık-Kapalı) durumu hesaplanır. Çıkış akımı maxI
durumunda kıyıcı OFF, minI

yapıldığı 

zaman ise kıyıcı ON yapılır. Kıyıcı akım çıkışı ON-OFF kontrol ile gerçekleştirilmiş olur. Bu 

durum Şekil 7’de verilmiştir. Eğer maksimum ve minimum akım arasındaki fark çok küçükse 

çıkış dalga formunda bir dalgalanma olur. Eğer sistem yüksek kıyıcı frekanslarına çalıştırılırsa, 

yarı iletken kayıpları yüksek olur. 

Örnek bir MPPT izleme sistemi içeren PV yapısı Şekil 8’de gösterilmiştir. Burada akım-gerilim 

ölçümüne dayalı üretilen anahtarlama döngüsü (D) değiştirilerek DC-DC gerilim yükseltici 

(boost converter) devresi çıkışında üretilen gerilim kontrol edilmektedir. Çıkış gerilim kontrolü 

için IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor-İzole edilmiş kapılı, iki kutuplu transistor) 

yarıiletken anahtarlama sistemi kullanılmaktadır.  
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Şekil 8. MPPT izleme sistemi donanımsal yapısı (Ighneiwa ve Yousuf, 2018) 

Şekil 8’de gösterilmiş olan MPPT izleme sistemi ile örnek bir algoritma aşağıda 

verilmiştir. Anlık ışımaya bağlı olarak DC-DC çeviricinin anahtarlama frekansını belirlemek 

için, PV’nin açık devre gerilimi VOC ve kısa devre akımı ISC’ye dayalı bir algoritmayla 

maksimum güç noktası sürekli hesaplanır. Bu noktadaki gücü yüke aktarmak için anahtarlama 

frekansına bağlı olarak DC-DC çevirici çalıştırılır. Bununla ilgili örnek bir algoritma aşağıda 

verilmiştir.  

Bu algoritmanın temeli genellikle Değiştir-Gözetle (Pertubate ve Observe-P&O) 

metodu gibi geleneksel metotlarla yapılır. Bu, PV modül akımını ve voltajını ölçen iteratif bir 

yöntemdir. MPP izleyici, güneş paneli voltajını, akımı veya PV çıkış gücü ile önceki 

pertürbasyon döngüsününkiyle karşılaştırılan çalışma çevrimini periyodik olarak artırarak veya 

azaltarak çalışır. 
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Şekil 9. Değiştir-Gözetle algoritması program akış diyagramı (Duman ve arkadaşları, 2014) 

Eğer belirli bir pertürbasyon PV'nin çıkış gücünü arttırırsa (veya azalırsa), ardışık 

pertürbasyon aynı (veya zıt) yönde üretilir. Şekil 10'da, çalışma noktası MPPT'nin (A noktası) 

solunda ise, MPP'ye ulaşılana kadar görev döngüsü azaltılmalıdır. Çalışma noktası MPP'nin 

sağında ise (B noktası), MPP'ye ulaşmak için görev döngüsü arttırılır (C noktası) ( Chafle ve 

Vaidya, 2013). 

 

Şekil 10. PV güç eğrisi ve maksimum güç noktasının değişimi (Selman ve Mahmood,2016) 
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Şekil 11. MPPT’nin kullanıldığı ve kullanılmadığı sistem performansları (Atlam ve Kuyumcu, 

2003) 

Eğer PV güneş piline, yük olarak bir pompa motoru bağlanırsa, bunula ilgili MPPT kullanılıp 

kullanılmamasına bağlı olarak elde edilen güç değişimleri Şekil 11 grafiğinde verilmiştir. Mavi 

renkle verilmiş olan PV modülün üretebileceği maksimum gücü, kırmızı MPPT’nin kullanıldığı 

ve siyahlar ise MPPT’nin kullanılmadığı güç üretimlerini göstermektedir. Ayrıca, Şekil 11 

grafiği ayrıntılı olarak incelenirse, MPPT’nin kullanıldığı sistemlerdeki güç aktarımı, 

kullanılmayana göre oldukça yüksektir.  

   Bir DC-DC dönüştürücü ve bir kontrolör içeren birim bazen maksimum güç noktası 

izleyici (MPPT) olarak adlandırılır. MPTT için literatürde kullanılan akıllı algoritmalar, bulanık 

mantık, yapay sinir ağları, genetik programlama, destek vektör makineleri gibi örneklerle 

sıralanabilir. ANN (yapay sinir ağlı) temelli kontrol yapısı Şekil 12’de verilmiştir. Burada ışıma 

miktarı, atmosferik sıcaklık ve rüzgâr hızı giriş verileri olarak alınmıştır. ANN bu verilerden 

yararlanarak optimal kontrol birimi üzerinden kıyıcının optimum ON-OFF üretmesini 

sağlamaktadır. Bunun sonucunda yüke maksimum gücün aktarımı gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır.  
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Şekil 11. MPPT’nin yapay sinir ağlına dayalı kontrol yapısı (Rai ve arkadaşları, 2011) 

 

MPPT İÇİN ÖNE ÇIKAN KRİTİK NOKTALAR 

 Fotovoltaik panellerin ürettiği güç, sürekli değişen güç açısına, ışıma miktarına ve 

atmosferik koşullara bağlıdır.  

 MPPT fotovoltaik panellerde üretilen gücün maksimum noktasında yüke aktarılmasını 

sağlayan bir sistemdir.  

 Fotovoltaik modüller tarafından sağlanan gücü sağlanan bir şarj besleyiciye doğru güç 

aktarımının maksimize edildiği tek bir nokta vardır. 

 MPPT içerisinde birden çok alt MPPT bulunabilir (https://www.ht-instruments.com). 

Bunların her biri kendi fotovoltaik alanını yönetir. Bunu Şekil 12’deki DC-AC 

dönüştürücü içerisinde rahatlıkla görebiliriz. 

 

Giriş Verileri 

 Işıma 

 Atmosferik Sıcaklık 

 Rüzgâr Hızı 

 

Solar PV 

Sistem 

ANN 

İzleyici 

DC-DC 

Dönüştürücü 

Optimal 

Kontrol 

Birimi 

Yük 

Optimal D 
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Kaynak: https://www.ht-instruments.com/en/products/solar-i-ve/download/manual/ 

Şekil 12. Alt MPPT içeren PV sistem grafiksel gösterim şeması  

 PV sisteminin kaotik davranışlarıdır, yani parametrelerde küçük değişiklikler, çıktıda 

büyük bir değişikliğe yol açabilir, bu da az miktarda mevcut kaynaktan büyük miktarda 

enerji elde edilmesi anlamına gelebilir. 

 MPPT solar şarj regülatörü, sistemin çıkışı yüksek verimliliğe sahipken, sistemin 

karmaşıklığını azaltır. 

 Maksimum güç noktası izleme (MPPT), "şönt denetleyici" ve "darbe genişlik 

modülasyonu (PWM)" teknolojilerine kıyasla daha verimli bir DC-DC dönüştürücü 

teknolojisidir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Maksimum güç noktası izleme (MPPT), PV sisteminin değişen koşullar altında PV 

panelinin en yüksek güç noktasında çalışmasını sağlamak için fotovoltaik (PV) 

dönüştürücülerde (invertörlerde) uygulanan bir algoritmadır. Maksimum Güç Noktası İzleyici 

(MPPT), PV dizisinin elektrik güç kaynağı kapasitesi ile elektrik yüküne eşit açığı azaltır. 

Ayrıca burada kullanılan akıllı algoritmalar, değişen hava profiline dayalı olarak verim ve 

adaptasyon açısından daha iyi bir performans göstermiştir.  

Çalışmada incelenen MPPT içeren ve içermeyen sistemlerin sonuçlarına göre, güç 

aktarımları arasında çok önemli farklar olabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, PV panellerin 

enerji üretiminin atmosferdeki ve güneş ışımasındaki değişimlerden dolayı sürekli olarak 

etkilenebileceği ortaya çıkmıştır.  

MPPT’nin enerji verimliliğini önemli derecede etkilenmesine bağlı olarak, kurulacak 

güneş enerji santrallerinde (GES) MPPT’li sistemlerin yer alması hayati derecede öneme 

sahiptir. Genel olarak kabul edilmektedir ki, en temel MPPT denetleyicileri bile standart bir 

PWM regülatörüne kıyasla % 10‐15'lik bir ek şarj kapasitesi sağlar. 

 

KAYNAKÇA 

Alexander, C.K. and Sadiku, M.N. O. (2009). Fundamentals of Electric Circuits, 4th’ed., 

Published by McGraw-Hill, 149–150. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

287 

Altın, N. ve Yıldırımoğlu, T. (2011). Labview/Matlab Tabanlı Maksimum Güç Noktasını Takip 

Edebilen Fotovoltaik Sistem Simülatörü, Politeknik Dergisi, 14–4,  271–280. 

Atlam, Ö. ve Kuyumcu, F.E. (2003).Fotovoltaik Pompa Sisteminde maksimum güç noktası 

izlenmesi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, 107–109, 

İstanbul 2003. 

Bradai, R., Boukenoui, R.,  Kheldoun, A., Salhi, H., Ghanes, M., Barbot, J-P., Mellit,  A. 

(2017). Experimental assessment of new fast MPPT algorithm for PV systems under non-

uniform irradiance conditions, Applied Energy, 199–1, 416–429. 

Chafle, S.R. and Vaidya, U.B.  (2013). Incremental Conductance MPPT Technique FOR PV 

System, International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and 

Instrumentation Engineering, 2–6, 2719–2726. 

Duman, S., Altaş, İ.H., Yörükeren, N., Alboyacı, B. (2014). Fotovoltaik Enerji Sistemleri için 

Maksimum Güç Noktası Takip Algoritmalarının Karşılaştırılması, June 2014, 2nd 

International Symposium On Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 

2014), Karabük 2014. 

Fıratoğlu, Z.A. ve Bülent Yeşilata, B. (2003). Maksimum Güç Noktası İzleyicili Fotovoltaik 

Sistemlerin Optimum Dizayn ve Çalışma Koşullarının Araştırılması, DEÜ Mühendislik 

Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5–1, 147–158. 

Hussaini, M. and Güngör, O. (2017). Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi ve 

Bulanık Mantık Tabanlı MPPT Tasarımı ve Kıyaslanması, EMO Bilimsel Dergi,  7–14, 13–20. 

Ighneiwa, I. and Yousuf, A.A. (2018). Using Intelligent Control to Improve PV Systems 

Efficiency, Applied Physics, 1–10, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/1802.03463.pdf. 

Islam, H., Mekhilef, S., Shad, N.B.M., Soon, T.K., Seyedmahmousian, M., Horan, B., 

Stojcevski, A. (2018).  Performance Evaluation of Maximum Power Point Tracking 

Approaches and Photovoltaic Systems, Energies, 11–365, 1–24. 

Kamarzamana, N.A. and Tan, C.W. (2014). A comprehensive review of maximum power 

point tracking algorithms, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 37, 585–598. 

Kulaksız, A.A. and Aydoğdu, Ö. (2012). ANN-Based MPPT of PV Systems Using Fuzzy 

Controller, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 

Trabzon, Turkey. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

288 

Mano Raj, J.S.C. and Jeyakumar, A.E. (2014). A Novel Maximum Power Point Tracking 

Technique for Photovoltaic Module Based on Power Plane Analysis of – Characteristics,  IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, 61–9, 4734–4745. 

Onat, N. ve Ersöz, S. (2009). Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç Noktası İzleyici 

Algoritmalarının Karşılaştırılması, V. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Sempozyumu, 50–57. 19–

20 Haziran 2009, Diyarbakır, Türkiye. 

Rai, A.K., Kaushika, N.D., Singh, B., Agarwal, N. (2011). Simulation Model of ANN Based 

Maximum Power Point Tracking Controller for Solar PV System, Solar Energy 

Materials&Solar Cells, 95, 773–778. 

Ramli, M.A.M., Twaha, S., Ishaque, K., Al-Turki, Y.A. (2017). A review on maximum power 

point tracking for photovoltaic systems with and without shading conditions, Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 67, 144–159. 

Salas, V., Olías, E., Barrado, A., Lázaro, A. (2006). Review of the maximum power point 

tracking algorithms for stand-alone photovoltaic systems,  Solar Energy Materials & Solar 

Cells, 90, 1555–1578. 

Sedaghati, F.,  Nahavandi, A.,  Badamchizadeh, M.A., Ghaemi, S.,   Fallah, M.A. (2012). PV 

Maximum Power-Point Tracking by Using Artificial Neural Network, Mathematical Problems 

in Engineering, Article ID 506709, 10 pages. 

Selman, N.H. and Mahmood, J.R. (2016).  Comparison Between Perturb & Observe, 

Incremental Conductance and Fuzzy Logic MPPT Techniques at Different Weather Conditions, 

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 5–7, 

12556–12569. 

Şahin, M. E. ve Okumuş, H. İ. (2013). Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile 

Modellenmesi ve Simülasyonu, EMO Bilimsel Dergi, 3–5, 17–25. 

https://www.morningstarcorp.com/whitepapers/traditional-pwm-vs-morningstars-trakstar-

mppt-technology/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem 

http://www.myelectrical2015.com/2017/03/methods-of-chopper-output-voltage_11.html 

https://www.ht-instruments.com/en/products/solar-i-ve/download/manual/ 

   



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

289 

FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN SICAKLIĞA BAĞLI ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ PERFORMANSININ ANALİZ EDİLMESİ  

Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÖSE 1 

Özet 

Günümüzde araştırmacılar, fosil yakıtların çevreye verdiği zararların ve sera gazı etkilerini 

azaltmak için, yenilenebilir enerji üretim kaynaklarının verimliliğinin arttırılmasına yönelik 

önemli çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu bu çalışmaların amacı, fosil yakıt kullanılmasını 

sınırlandırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen enerji miktarını ve verimliliği 

yükseltmektir.  

Yenilenebilir enerji üretim kaynaklarının en önemlilerinden bir tanesi fotovoltaik (PV) 

panellerdir. PV panelleri doğrudan güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilmektedir. 

PV panelleri kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi çok kolay olmasına rağmen, PV panellerin 

elektrik enerjisi üretim verimliliğini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin 

başında sıcaklık gelmektedir.  

Sıcaklık etkisi, panelleri oluşturan fotovoltaik hücrelerin yarı iletken bir yapıda olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sıcaklığın yarı iletkenlerdeki akım geçişleri üzerinden doğrudan etkisi 

bulunmaktadır. Düşük sıcaklıklar verimliliği olumsuz yönde etkilemezken, yüksek sıcaklıklar 

verimliliği önemli ölçüde azaltmaktadır. Son zamanlarda PV sistemleri üzerindeki sıcaklık 

etkisini azaltmak için, fotovoltaik termal (PV/T) tasarımlar geliştirilmiştir. 

 Bu tasarımlarda, sıcaklığa bağlı olarak PV sistemleri soğutularak verimlilik yüksek 

tutulmaktadır. Özellikle sıcak su üretimi içinde farklı bir yaklaşım sağlamış olmaktadır. Bu 

çalışmada PV panellerin sıcaklığa bağlı enerji üretim verimliliği incelenmiş ve önemli 

performans noktalar ortaya çıkartılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 

Fotovoltaik (PV) Paneller, Elektrik Üretimi, Enerji Verimliliği, Sıcaklık. 
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Abstract 

Analysis of Energy Efficiency Performance of Photovoltaic Systems  Based on 

Temperature 

Nowadays, researchers are making significant efforts to increase the efficiency of renewable 

energy production resources in order to reduce the environmental impact of fossil fuels and the 

effects of greenhouse gases. The aim of these studies is to limit the use of fossil fuels and 

increase the amount of energy and energy produced by renewable energy sources.  

One of the most important sources of renewable energy generation is photovoltaic (PV) panels. 

PV panels can directly convert solar energy into electrical energy. Although it is very easy to 

produce electrical energy by using PV panels, there are many factors affecting the efficiency of 

electrical energy production of PV panels. Temperature is the leading one of these factors.  

The temperature effect is due to the fact that the photovoltaic cells forming the panels are in a 

semiconductor structure. The temperature has a direct effect on the current transitions in the 

semiconductors. While low temperatures do not adversely affect efficiency, high temperatures 

significantly reduce efficiency. Recently, photovoltaic thermal (PV/T) designs have been 

developed to reduce the temperature effect on PV systems.  

In these designs, efficiency have kept high by cooling the PV systems depending on the 

temperature. Especially in hot water production has provided a different approach. In this study, 

the temperature-dependent energy production efficiency of PV panels was examined and 

important performance points were revealed. 

Key Words: 

Photovoltaic (PV) Panels, Electricity Generation, Energy Efficiency, Temperature. 

GİRİŞ  

Son yıllarda haberleşme teknolojilerindeki ilerlemelere bağlı olarak, fosil yakıtların 

çevreye verdiği zararlar konusunda insanların bilinçlenmesindeki artışa rağmen,  söz konusu 

yakıtların dünya üzerindeki kullanımları hala çok yaygındır. Bu yaygın kullanımın 

azaltılabilmesi için, çevre dostu enerji kaynaklarındaki üretim oranlarının kayda değer şekilde 

arttırılması gerekir. Çevre dostu enerji kaynaklarının temelini güneş enerjisi oluşturur. Güneş 

enerjisi; ya doğrudan su ısıtma gibi termal amaçla ya da dolaylı olarak dönüştüğü rüzgâr 

enerjisi, dalga enerjisi gibi enerji kaynakları olarak kullanılabilmektedir.  PV panelleri ise, 

güneş ışınımlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürerek kullanılmaktadır.  
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Fotovoltaik panelleri ile elektrik enerjisi üretim, Güneş Enerjisi Santrallerin de (GES) 

profesyonel tasarımlarla kullanılabildiği gibi, elektrik iletim hatlarından uzaktaki bir yayla 

evinin aydınlatmasını sağlayabilmek amacıyla bir panel, bir batarya ve bir kontrolör cihazının 

yer aldığı basit bir tasarımla da kullanılabilmektedir. PV panelleri ile elektrik enerjisi üretimi 

çok kolay olmasına rağmen, panellerin enerji üretim verimliğini, güneşlenme süresi, nem, toz, 

aydınlatma şiddeti gibi birçok faktör etkiyebilmektedir. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri 

ise sıcaklık faktörüdür. Sıcaklık faktörünün enerji üretimini nasıl etkilediğini anlayabilmek için 

PV panellerini oluşturan güneş hücrelerinin içyapısını incelemek gerekir. 

Güneş pili hücreleri genellikle yarıiletken P ve N tipi malzemelerin katkılanıp 

birleştirilmelerine bağlı olarak üretilirler. Bundan dolayı güneş pili hücrelerinin çalışma 

analizleri ve tasarımları için tek ve çift diyotlu tasarım modelleri geliştirilmiştir. Yarı iletken 

malzemeler kullanılarak üretilen diyot, transistor, tristör gibi birçok elektronik elemanın 

istenilen kalite aralıklarındaki çalışmaları, sıcaklık artışının yüksek olmasına bağlı olarak 

önemli ölçüde düşebilmektedir. Özellikle ortamdan ve akım geçişinden kaynaklanan sıcaklık 

artışı güç transistorları ve diyotlarının çalışma verimliliğini azaltmasını önlemek için 

alüminyum soğutucu kılıflarla birlikte kullanılır. Örneğin bilgisayarlarda bulunan 

mikroişlemciler milyonlarca transistörlü kapı içerir. Bu transistorların iletime geçmesine ve 

ortam sıcaklığına bağlı olarak mikroişlemci aşırı ısınır. Bu sıcaklık artışı bilgisayarın işlem 

yapma sayısını önemli ölçüde düşürmektedir. Mikroişlemci sıcaklığını azaltmak için 

alüminyum kaplama yapılmıştır ve ayrıca mikroişlemci üzerindeki bir fan soğutma amacıyla 

sürekli çalışır. Fotovoltaik paneller ise, doğrudan güneş ışını ve ışınımına maruz kaldığından, 

sürekli ışınım şiddeti ve sıcaklık değişimden dolayı doğrudan etkilenmektedir. Bu etkilenme 

güneş pili hücrelerinin enerji üretim verimliliğinin sürekli değişimine neden olmaktadır.  

Söz konusu PV verimliliği ile sıcaklık ilişkisini açıkça ortaya koyan literatür de çok 

sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir. Akbarzadeh ve 

Wadowski yaptıkları çalışmada PV panellerinin aşırı güneş ışımasına ve yüksek sıcaklığa bağlı 

olarak aşırı ısınmasının verimliliği önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya çıkartmışlardır 

(Akbarzadeh ve Wadowski,1996). Önemli bir başka çalışmada Rodrigues ve arkadaşları 

fotovoltaik panellerin çıkış gücü ve çıkış gerilimi (P-V) karakteristiğinin sıcaklık farklılığına 

bağlı değişimini göstermişlerdir (Rodrigues ve arkadaşları, 2011). Katkar ve arkadaşları ise 

gerçekleştirdikleri çalışmada, PV panellerindeki sıcaklık artışının, güneş pili hücrelerinde 

üretilen akımı önemli oranda azalttığını belirtmişlerdir (Katkar ve arkadaşları, 2011). Çok 

sayıda araştırmacının yaptıkları farklı çalışmalarda, sıcaklık artışının fotovoltaik hücre ve 
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modüllerin elektrik enerjisi üretim verimliliğini azalttığını deneysel olarak kanıtlamışlardır 

(Hasan ve Sumathy, 2010; Bahaidarah ve arkadaşları, 2016; Fudholi ve arkadaşları, 2014). 

PV sistemlerinin enerji üretim verimliliğini arttırmak için literatürde ki çözüm önerileri 

donanımsal ve yazılım sal olarak iki temel guruba ayrılmaktadır. Yazılım sal çözüm önerileri 

genellikle optimizasyon temelli GES kurulum noktalarının belirlenmesi, solar ışıma miktarının 

belirlenmesi, güç üretim tahminleri, güneş takip sistemleri gibi önemli noktalara 

dayanmaktadır. Donanımsal çözümler ise genellikle, PV panellerin soğutulması ile ilgili 

sistemlerin tasarımı ve uygulamaları ile ilgilidir. Bu anlamada termal fotovoltaik (PV/T) 

tasarımlar, enerji üretim verimliliğinin düşüşünü engellemek ve PV panellerindeki ısının boşa 

gitmemesi için geliştirilmiştir. PV/T yapıları için, elektriksel verimlilik ve termal verimlilik 

sistemin verimliliği olarak görülmüş ve tasarımlar her iki verimlilik dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Sıcaklığın yüksek olduğu iklim şartlarında, bir yandan elektrik üretilirken 

diğer yandan su ısıtılabilmektedir. Özellikle ortam sıcaklığının 40oC’nin üzerine çıktığı 

durumlarda fotovoltaik panellerin soğutularak verimliliğinin yükseltilmesi durumu ortaya 

çıkar. Sıcaklığın düşük olduğu kış şartlarında ise,  fotovoltaik panellerin güneşlenme süreleri 

çok kısalmakta ve sıcaklık eksi derecelere kadar düşebilmektedir. Bunun sonucunda çıkış 

üretim gücü önemli oranlarda düşmektedir. Bazı paneller de ise su yerine hava veya her ikisinin 

kullanıldığı tasarımlarda yapılmaktadır (Bigorajski ve Chwieduk, 2018).  

Bu çalışmada, PV panellerin sıcaklığa bağlı enerji üretim verimliliği ortaya koyabilmek 

amacıyla literatürde ki çok sayıda çalışma incelenmiştir. Bu incelemelere bağlı ortaya çıkartılan 

önemli noktalar ayrıntılı olarak verilmiş ve kritik noktalar ise tartışılmıştır.  

 

MATERYAL METOT  

PV HÜCRESİNİN MODELLENMESİ 

Güneş pili hücreleri genellikle tek diyotlu ve çift diyotlu elektriksel devrelerle 

modellenmektedir. PV güneş pili hücresinin tek diyota dayalı I-V karakteristik modeli Şekil 

1’de verilmiştir. Nominal şartlar olarak kabul edilen metre kareye 1000W ışınım ve 25°C kristal 

sıcaklığında, fotovoltaik hücrenin elektriksel değerleri; santimetre kareye kısa devre akım 

yoğunluğu (Isc) 30–40 mA ve açık devre gerilimi (Uoc) ise 0,5–0,6 V aralığında değişmektedir 

(Çolak, 2003).  
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Şekil 1. Tek diyotlu fotovoltaik hücre model devresi (Başaran ve arkadaşları, 2011) 

I çıkış akımı, V çıkış gerilimi, Ns hücrenin seri bağlanmasıyla oluşan dizinin termal gerilimi, q 

elektron yükü, k: Boltzmann sabiti, T: p-n birleşim noktasındaki sıcaklık (Kelvin),  K ve a: ideal 

diyot sabiti. PV hücrenin çıkış akımı denklem (2.1)’ deki gibi ifade edilebilir. 
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Burada Vt = Ns .k.T/q formülüyle hesaplanmaktadır. 

 

Fotovoltaik hücre tarafından üretilen ışık akımı Ipv, hücre ile güneş ışınımı ve sıcaklık arasında 

doğrusal bir ilişki vardır. Bu ilişki denklem (2.2)’ de verilmiştir. Ipv,n nominal şartlar altında 

üretilen ışık akımı olmak üzere, 

  )2.2(,,
n

inpvhücrePV G
GtkII 

 

Şeklinde hesaplanır. Ayrıca, G: fotovoltaik yüzeyindeki güneş ışınımı (W/m2), Gn: nominal 

güneş ışınımıdır (Villava ve arkadaşları, 2009).  

ΔT=T-Tn, T ve Tn  (Kelvin) gerçek ve nominal sıcaklıklardır. 

 

SICAKLIK DEĞİŞİMİNE BAĞLI GÜÇ DEĞİŞİMİ 

Sıcaklık değişine bağlı güç üretim değişimini açıkça anlayabilmek için yapılmış 

deneysel çalışmaların sonuçlarını analiz etmek gerekir. Azaza ve Wallin in İsveç’in Uppsala 

bölgesinde 2015 yılında gerçekleştirdiği bir yıllık deneysel ölçüm sonuçları ile ilgili sıcaklık, 

solar ışıma (radyasyon) ve sıcaklık değişimine bağlı PV güç üretim çıkış değerleri Şekil 2’de 
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verilmiştir (Azaza ve Wallin, 2017). Ayrıca, Paneller tarafından sağlanan güç, ise eşitlik (2.4) 

deki gibi hesaplanabilir (Daud ve Ismail, 2012). Burada, PV-outP
PV hücresinden çıkış gücü (W), 

N-PVP
 referans koşullarında PV hücresinin nominal gücü (W), G güneş ışıması 

2(W/m )
, refG

referans koşullarında güneş ışıması (

2

ref 1000W/mG 
), TK

maksimum gücün sıcaklık 

katsayısıdır (Mono ve poli-kristalin Si için 

-3 o

T -3.7x10 (1/ C)K 
). CT

 PV hücre sıcaklığı 

o( C)
, ambT

ortam sıcaklığı 

o( C)
, refT

referans koşullarında PV hücre sıcaklığı 

o

ref( 25 C)T 

dır. Bu tanımlara göre hücre sıcaklığı hesaplanırsa,  

C amb (0.0256x )T T G 
      (2.3) 

Sıcaklığa bağlı olarak, paneller tarafından sağlanan güç hesaplanırsa, 

PV-out N-PV ref T C refx( / )x[1+ ( )]P P G G K T T 
    (2.4) 
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Şekil 2. İsveç’in Uppsala bölgesindeki saatlik ortam sıcaklığı, solar ışıma ve solar güç üretimi 

değişimi (Azaza ve Wallin, 2017)  

Eşitlik (2.4) ve Şekil 2 incelendiğinde sıcaklığın üretilen elektriksel çıkış gücü üzerinde 

doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu durumu daha iyi görebilmek için güneş ışımasının sabit 

kaldığı bir ortamda ortam sıcaklığının 
o

amb 30 CT   çıktığı bir durum için 250Waat’lık bir güneş 

panelindeki PV-outP
gücünü hesaplayalım. 

o

C 30 (0.0256x1000) 30 25.6 55.6 CT     
 olarak hesaplanır. 

-3

PV-out ref250x(1000/1000 )x[1+-3.7x10 (55.6 25)]P  
 

PV-out 221.695WattP 
 

Eğer aynı hesaplamayı 
o

amb 25 CT 
 için yapsaydık, 

o

C 250 (0.0256x1000) 250 25.6 50.6 CT     
 

-3

PV-out ref250x(1000/1000 )x[1+-3.7x10 (50.6 25)]P  
 

PV-out 226.32 WattP 
 anlık bir güç çıkışı elde edilecektir. 

o oPV-out(30 C-25 C)
(226.32 221.695)Watt=4.625WattP  

anlık çıkış gücü farkı elde edilmiş 

olurdu. Bu sonuç yüksek güçlü GES’ler için kayda değer güç farkları yaratacaktır. 

Güneş ışınımı azaldığında veya PV ısısı arttığında verim azalır. Güç çıkışı sıcaklık arttıkça 

düşer, çünkü voltaj düşer ve akım ise sadece bir miktar yükselir (Bigorajski, ve Chwieduk, 

2018). 

Başka bir önemli çalışmada Katkar ve arkadaşları sıcaklık değişiminin verimliliği nasıl 

etkilediğini açıkça göstermişlerdir. Bu durum aşağıda verilmiş olan Şekil 3’de ayrıntılı olarak 

incelenebilir (Katkar ve arkadaşları, 2011). Söz konusu şekilde sıcaklık 
o31 C  iken verimlilik 

(efficiency)  % 9.7 , sıcaklık 
o36 C ’ye çıktığında verimlilik % 12.04  çıkmıştır. Bu noktadan sonra 

sıcaklık sürekli yükselerek 
o58 C  çıkarken verimlilik de sürekli düşmüştür. 

o58 C ’de ise 

verimlilik yaklaşık % 2.4  civarındadır. Burada verimlilik açısından tek etken sıcaklık olmadığı 
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için, nem gibi diğer faktörlerde devreye girdiğinden 
o31 C  den 

o36 C  dereceye çıkan bir sıcaklık 

artışında verim artışı olmuştur. 

 

Şekil 3. Güneş pilinin verimliliğinin sıcaklığa bağlı değişimi (Katkar ve arkadaşları, 2011)  

 

Fotovoltaik panellerin sıcaklığa bağlı V-I değişimini farklı bir bakış açısıyla 

incelememizi sağlayan grafikler Şekil 4’de verilmiştir. Bu şekil ayrıntılı olarak incelendiğinde 

(Şekil 4(a)) güneş ışığı yoğunluğundaki artış, modül gerilimini çok küçük bir oranda 

değiştirirken, modül akımını önemli oranda arttırabilmektedir. Bu değişimde aynı zamanda 

sıcaklık değişimininde önemli bir etkisi vardır. Işıma miktarı 
2200W/m ve hava bulutluyken 0.6 

amperlik modül akımı ve 15 voltluk modül gerilimi üretiliyorken, ışıma miktarı 
21000W/m ve 

hava güneşliyken 2.9 amperlik modül akımı ve 17 volt civarında modül gerilimi 

üretilebilmektedir. Şekil 4(b)’de ise sıcaklık değişimi 
o0 C ’den

o50 C ’ye çıktığında çıkış akımı 

çok az değişirken, çıkış geriliminin önemli bir oranda düştüğü görülmüştür.  
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(a)                                                                                       (b) 

Şekil 4. Sıcaklığın fotovoltaik yapıların I-V eğrisine olan etkisi (Mayfield, 2012)  

 

Moharram ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri deneysel çalışmanın sonuçları Şekil 

5’de gözüktüğü gibi sıcaklıkla enerji üretim verimliliği ters orantılı olarak değişmektedir 

(Moharram ve arkadaşları, 2013). 

 

Şekil 5. Sıcaklıkla enerji üretim verimliliği ters orantı ilişkisi (Moharram ve arkadaşları, 2013). 

PV/T SİSTEM TASARIMI 

Sahay ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri PV/T sisteminin genel yapısı Şekil 5’de 

verilmiştir (Sahay ve arkadaşları, 2015). Sistemin genel yapısı solar termal sistem üzerine 

oturtulmuş fotovoltaik panelden oluşmaktadır. Fotovoltaik panel üzerindeki yüzey sıcaklığında 

önemli bir artış olduğunda, su veya hava soğutmalı kontrol sistemi devreye girerek panel yüzey 

sıcaklığını düşürmekte ve ısınan hava ve sıcak su başka bir amaçla kullanılabilmektedir. 
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Şekil 6. Güneş enerjisi ile kombine edilmiş güneş fotovoltaik (PV/T) sistem yapısı (Sahay ve 

arkadaşları, 2015). 

Şekil 6’da verilmiş olan (PV/T) ile gerçekleştirilmiş olan, deneysel sonuçlarla Tablo 

1’de verilmiştir. Tablo 1, soğutma sisteminin devrede olup olmadığı durumlardaki verimlilik 

oranlarını göstermektedir. Örneğin panel sıcaklığı 
o57 C ’de iken verimlilik % 8.56  çıkmıştır. Bu 

durumdayken soğutma sistemi devreye giriyor ve panel sıcaklığını 
o55 C ’ye düşürüyor. Bu 

sıcaklık düşüşüne bağlı olarak verimlilik % 10.97 yükseliyor (Sahay ve arkadaşları, 2015). Elde 

edilen sonuçlar bize, soğutma sisteminin verimlilik artışı üzerinde ne kadar etkili olabileceğini 

açıkça göstermektedir. 

Tablo 1. Soğutma sisteminin devrede olup olmadığı durumlardaki verimlilik oranları (Sahay 

ve arkadaşları, 2015). 

Soğutma Sistemi Devre Dışı (OFF-Durumu) Soğutma Sistemi Devrede (ON-Durumu) 

Panel Sıcaklığı 
oC  

Verimlilik %  
Panel Sıcaklığı

oC  
Verimlilik %  

57 8.56 55 10.97 

49 10 47 12.24 

49 11.71 47 13.03 

53 7.83 50 9.15 

 

PV/T için kapalı döngü kontrol yapısı aşağıdaki Şekil 7’de verilmiştir. Burada hücre 

sıcaklığı sürekli ölçülerek referans hücre sıcaklığıyla sürekli karşılaştırılmaktadır. Aradaki fark 

hata sinyali olarak kontrolöre girmektedir. Kontrolör hata değerine göre soğutma sistemini 

devreye almakta ve örneğin su debisinin oranını değiştirerek referans sıcaklığa daha hızlı 

erişimi sağlamaktadır.  

 

 

Şekil 7. PV/T için kapalı döngü kontrol yapısı 

 
Kontrolör 

Fotovoltaik 

(PV) Panel + 

     

 
  

Soğutucu 

Sistem 
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FOTOVOLTAİK HÜCRE YAPISI VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ 

Fotovoltaik hücreler mono kristal, poli kristal ve amorphous silikon olarak 

yapılabilmektedirler (Bigorajski ve Chwieduk, 2018). Sıcaklık artışına bağlı verim düşü 

açısından mono ve poli kristal fotovoltaik hücrelerdeki enerji üretim düşüşü ince tabaka (thin 

film) yapılı fotovoltaik hücrelere göre daha yüksektir. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde ince 

tabaka–amorphous silikon yapılı fotovoltaik güneş pilleri kullanılmalıdır. Sıcak bölgelerde 

kullanılan, mono ve poli kristal fotovoltaik yapılar için mutlaka termal soğutucu içeren yapılar 

kullanılmalıdır (sct.emu.edu.tr, 2018).  

SONUÇLAR 

Fotovoltaik güneş panellerinin etkili bir şekilde kullanımı, sera gazı yayılımının 

azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için önemli bir faktör olabilecek kapasitededir. PV 

panellerinin verimliliğini etkileyen çok sayıda etken bulunmaktadır. Sıcaklık değişimi ise 

verimlilik için analiz edilmesi gereken çok etkili bir değişkendir. Düşük sıcaklıklar PV 

panellerinin verimliliği için herhangi bir problem oluşturmazken, yüksek sıcaklıklar çıkış 

gücünü olumsuz yönde önemli derecede etkilemektedir. Örneğin Şekil 3’de enerji dönüşüm 

verimliliği 
o36 C ’de % 12.04 iken, sıcaklık 

o58 C ’ye çıktığında verimlilik yaklaşık % 2.4  

düşmektedir. Bu durum yaklaşık % 80 oranında enerji üretim kaybı olduğunu göstermektedir. 

Söz konusu bu kaybın önüne geçebilmek için, termal soğutmanın kullanıla bileceğini Tablo 

1’deki sonuçlar ortaya koymuştur. Termal soğutma sıcaklık artışına bağlı üretim kaybını küçük 

bir oranda da olsa azaltıp verimliliği arttırmaktadır. Güneş pillerinde enerji dönüşüm kalitesinin 

yüksek olması istiyorsak, kurulum noktalarındaki sıcaklık 
o25 C ’nin altın olduğu bölgelerde, 

eğer bu mümkün olmuyorsa termal soğutma sistemi içerecek şekilde güneş pili yapıları 

tasarlamamız gerekecektir.  
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HATAY İLİ ORMAN FİDANLARINDA GÖRÜLEN SOLGUNLUK VE 

KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ FUNGAL PATOJENLERİN 

KARAKTERİZASYONU 1 
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Merve Kara* 

2Özet 

Orman fidanlığında bulunan fidanlarda (kızılçam, badem, karaservi, maviservi, süs narı, 

keçiboynuzu, şimşir, söğüt, biberiye ve lavanta) gözlenen sararma, aşağıdan yukarıya doğru 

renk değişimleri ve kuruma belirtileri gösteren bitki örnekleri Hatay MKÜ BİSAK (Bitki 

Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi) laboratuvarlarına getirilmiştir. Bitki 

örneklerinin klorotik veya nekrotik dokularını içeren bitki kök parçaları, steril bir bistüri ile 

kesilmiş ve % 75’lik etanolde 1 dakika yüzeyden steril edilmiştir. Hastalıklı doku parçaları 

PDA içeren petrilere ekim yapılmıştır. Petriler, 25°C’de 5 gün inkübe edildikten sonra kültürler, 

öncelikle fungusların koloni yapısına ve diğer morfolojik yapılarına göre teşhisleri yapılmıştır.  

Morfolojik teşhislere göre 7 farklı cinse ait funguslar belirlenmiştir. Moleküler teşhis için tek 

spor izolatlarının genomik DNA izolasyonlarından sonra rDNA ITS bölgesi için, ITS1/ITS4 

primerleriyle PCR çalışmaları yapılmıştır. NCBI blast sonuçlarına göre fungusların moleküler 

teşhis sonucunda Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Macrophomina 

phaseolina, Phytophthora pseudocryptogea, Pythium intermedium, Dactylonectria torresesis 

ve Neopestalotiopsis clavispora fungusları belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: orman fidanı, kuruma, kök çürüklüğü, morfoloji, PCR 

Abstract  

Characterization of Fungal Pathogens Causing Wilt and Root Rot in Forest Seedlings in 

Hatay 
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In the surveys made to the forest nursery, plant samples showing ponderosa, almond, black 

cypress blue cypress, ornamental pomegranate, carob, boxwood, willow, rosemary and 

lavender seedlings was brought to the Hatay MKU BISAK (Centre for Implementation and 

Research of Plant Health Clinic) laboratory by putting them in sample collecting bags showing 

color changes from downward to upward and drying. As a result of the surveys, 20 different 

isolates were collected. Plant pieces containing chlorotic or necrotic tissues of plant samples 

were cut with a sterile scalpel and sterilized from the surface for 1 minute in 75% ethanol. The 

diseased tissue pieces were planted in petri plates containing PDA. Petri plates were incubated 

at 25 C for 5 days. Cultures incubated at 25 ° C for 5-6 days were first identified according to 

the colony structure of fungi and other morphological structures. According to morphological 

indentification, 7 different fungi genus have been identified. For molecular identification, after 

genomic DNA isolations of the single spore isolates, PCR studies were performed with ITS1 / 

ITS4 primers for rDNA ITS region. According to the results of NCBI blast, the molecular 

identification of fungi has been revealed. As a result of molecular indentification, Fusarium 

solani, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, Phytophthora 

pseudocryptogea, Pythium intermedium, Dactylonectria torresesis, Neopestalotiopsis 

clavispora fungi were determined.  

Key words: forest seedling, wilt, root rot, morphology, PCR 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda ülkemizde çevre bilincinin artması ve paralelde park-bahçe tanzimi ile 

çevre düzenlenmesine verilen önem nedeniyle kullanılan boylu-kaplı orman ağaç fidanı üretimi 

önem arz etmektedir.  Türkiye’ de 2002 yılından önce yılda ortalama 75 milyon adet fidan 

üretilirken bu rakamı 2014 yılında 337 milyona yükselmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

2015).  Ülkemizde ağaç türü gruplarının genel ormanlık alana oranı incelendiğinde, bunlardan 

%61’ inin iğne (ibreli) ve %39’ unun geniş yapraklı olduğu bildirilmektedir (Orman Genel 

Müdürlüğü, 2015). Fidan üretiminde kaliteli ve sağlıklı fidan her zaman dikkat çeken bir 

unsurdur. Başlıca orman fidanları kauçuk (Ficus elastica), hurma (Phoenix dactylifera, palmiye 

(Arecaceae), limoni (Cupressus macrocarpa) ve mavi (Cupressus arizonica) servi, mazı (Thuja 

spp.) kızılçam (Pinus brutia), halepçamı (Pinus halepensis), okaliptüs (Eucalyptus spp.), meşe 

(Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak (Populus spp.), ardıç (Juniperus spp.) vb. 

türlerinden oluşmaktadır.  
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Ülkemizin bitki zenginliğinin korunması ve devamlılığının sağlanması, çok sayıda türde 

fidanların yetiştirilerek ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması büyük önem kazanmaktadır. 

Fidan üretiminde kaliteli, sağlıklı fidan üretimi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yalnız 

miktar olarak fidan üretmek yeterli değildir. Gerek ağaçlandırma çalışmalarında gerekse park-

bahçe düzenlemelerinde başarılı olabilmek için mutlak surette standartlara uygun fidan üretmek 

ön şart olmalıdır. (Gültekin, 2007). Hastalıklar orman fidanları ve peyzaj bitkilerinin üretimini 

sınırlayan önemli faktörlerdendir. Fidanlıklar içerisindeki çevresel koşullar hastalığa neden 

olan patojenlerin üremesi için çoğunlukla idealdir. Yüksek nem ve fidanlıklara verilen gübreler 

patojenlerin gelişimine çoğunlukla katkıda bulunurlar. Orman fidanlarında görülen önemli 

hastalıklar çökerten-kök çürüklüğü (Fusarium spp., Phytophthora spp. ve Pythium spp.), kök 

çürüklüğü (Cylindrocarpon destructans), Armillaria kök çürüklüğü (Armillaria mella), 

karaağaç ölümü (Ophiostroma ulmi), Annosum kök çürüklüğü (Heterobasidium annosum), 

kanser (Cryphnectria parasitica), uç yanıklığı (Botrytis cinerea, Sirococcus conigenus, 

Sphaeropsis sapinea) olarak kaydedilmektedir. Orman fidanlarında hastalıkların mücadelesi 

için kültürel, biyolojik ve kimyasal önlemler uygulanmaktadır. Başarılı bir mücadelede, fidan 

üretim alanlarında potansiyel patojenlerin inokulum seviyelerini azaltmak esas olmalıdır. Diğer 

bir yöntem sanitasyondur. Hastalıktan ari tohum kullanmak önemlidir. Biyolojik mücadele için 

ticari olarak mevcut biyofungisitler kullanılmaktadır. Özellikle mikorizal preparasyonlar 

yetiştirme sezonunda fidanlara farklı zamanlarda uygulanır. Kimyasal mücadele son çare olarak 

uygulanmaktadır. Doğru kimyasalı kullanmak için öncelikle patojenlerin teşhisi önemlidir. 

Belli kimyasallar belli patojen gruplarına karşı etkilidir. Örneğin; oomycetes funguslar 

(Pythium ve Phytophthora) için metalaxyl kullanılır, fakat Fusarium gibi diğer patojenlere karşı 

etkili değildir (James, 2010). 

Bu tip funguslardan bazıları kök sisteminden başlayarak gövdede ilerledikleri için kök, 

alt gövde ve sadece gövdede çürüklük yapan fungusların ayırımında kesin bir sınır çizmek 

zordur. Çürüklüğe ve solgunluğa neden olan funguslar, rüzgar veya kar nedeniyle kırılan dallar 

ve insanlar tarafından oluşturulan mekanik yaralar aracılığı ile ağaca girmekte ve hastalığa yol 

açmaktadır (Doğmuş-Lehtijarvi ve ark., 2011). Kökleri fungal etmenlerle hastalanmış bitkilerin 

üst aksamı sağlıksız, üzerindeki yapraklar daha açık ve soluk renkte olmaktadır. Çürüklük kök 

ve kökboğazından ilerleyerek bitkinin gövdesine doğru ilerler. Armillaria türleri, kök ve 

kökboğazında kambiyumda ve kabuk altında gelişerek bitkide ölümlere neden olurlar. Bu 

çalışma ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde orman fidanlıklarında ve satış 

noktalarındaki bitkilerde hastalık yönünden gözlemler yapılmıştır.  Ayrıca 2016’da Hatay ilinin 

fidan üretim alanlarında bulunan limoni servi fidanlarında hastalık oluşturan patojen ve endofit 
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funguslar belirlenmiştir (Kurt ve ark.2016). Bu kapsamda peyzaj çalışmalarında kullanılmak 

üzere üretimi yapılan fidanlıklarda limoni servi bitkilerinde solgunluk ve kurumalara ilişkin 

incelemeler yapılmıştır. Koloni morfolojisi, misel gelişimi, konidiyal oluşum ve diğer 

karakteristik özellikler esas alınarak etmenlerin morfolojik teşhisi yapılmıştır. Patojenisite 

denemesi, fidanların kök ve kökboğazlarının inokulasyonları (106 konidi/ml spor süspansiyonu) 

ile sürdürülmüştür. Moleküler karakterizasyon için fungal miselyumdan DNA ekstrakte 

edilmiştir. ITS bölgesi ITS4-ITS5 primerleri ile çoğaltılmış ve sekanslanmıştır. Sekanslar Gen 

bankası veri tabanında BLAST aracılığıyla karşılaştırılmış ve % 99 benzerlik düzeyi ile 

Ilyonectria radicicola, Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporum, Pestalotiopsis 

photiniae ve Peyronelleae glomerata ile eşleşmiştir. Yapılan teşhisler sonucunda limoni servide 

Ilyonectria radicicola, Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporum, Pestalotiopsis 

photiniae ve Peyronelleae glomerata fungusları belirlenmiştir. Göller yöresinde orman 

fidanlıklarında iğne ve geniş yapraklı türlerde kök çürüklüğüne neden olan fungal etmenlerin 

belirlenmesi için çalışma yapılmıştır. Çalışmada, orman fidanlıklarında yetiştirilen tüplü ve 

çıplak köklü iğne ve geniş yapraklı ağaç türlerinde hastalıklara neden olan Fusarium solani, 

Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme, Fusarium spp. Cylindrocarpon destructans 

fungal patojenleri izole etmişlerdir (Aday ve ark.,2011). Phytophthora cinnamomi İtalya' da 

karantina bitki patojenidir. Patojen süs ve orman ağaçları, çalılarında hastalık oluşturmaktadır 

(Cacciola ve ark., 1999).     

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Serinyol Orman Fidanlık 

Müdürlüğü, üretim alanında iğne ve geniş yapraklı türlere ait orman fidanlarının yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. 125 tür fidan ve süs bitkisinin yetiştirildiği bu alanda yılda yaklaşık 12 milyon 

fidan üretimi yapılmaktadır. Fidan üretiminde kaliteli ve sağlıklı fidan üretimi büyük önem 

taşımaktadır. Bu noktada en önemli sorun, toprak kaynaklı fungal patojenlerin yol açtığı 

kayıplardır. Bu amaçla, bitkilerde solma, kuruma ve ölümlere neden olan hastalık etmenlerinin 

belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

2. METOD 

2.1. Hastalıklı Bitkilerin Sörveyi ve  İzolasyonu 

Hatay Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü (36°37'22.91",36°22'06.58") iğne ve geniş 

yapraklı bitki türlerine ait fidanların yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu fidanlık sahasında 

yetiştirilmekte olan kızılçam ve badem fidanlarında gözlenen sararma, aşağıdan yukarıya doğru 

renk değişimleri ve nekroz oluşumu ile birlikte kuruma belirtileri gösteren bitki örnekleri, örnek 

toplama torbalarına konularak her bir örneğin GPS bilgileri, bitki türü, çeşidi ve diğer bazı 
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önemli bilgiler kaydedilerek sörveyler tamamlanmıştır. Fidanlıktaki sörvey sırasında, tüplü 

badem, kara servi, mavi servi, süs narı ve lavanta fidanlarında sararma, aşağıdan yukarıya doğru 

renk değişimleri ve kuruma belirtileri gözlenmiş olup, bu belirtileri gösteren fidanlardan 

örnekler alınmıştır. 

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Serinyol Orman Fidanlığı 

sörveyleri sonucu toplanan bitki örneklerinin hastalıklı kısımlarından izolasyon işlemleri 

yapılmıştır. Tüm örnekler sırasıyla torbalardan çıkarılıp toprakları temizlenmiş ve çeşme suyu 

altında 5-6 dakika yıkanmıştır. Temizlenen örneklerin fotoğraf çekimleri yapılarak 

görüntülenmiştir. Sonra örnekler bisturi ya da budama makası yardımıyla 5-10 mm çapında 

küçük parçalara ayrılmıştır. Bu parçalar, %2’lik sodyum hipoklorit ( NaOCl) ile 2 dk süreyle 

yüzey sterilizasyonu işlemine tabi tutulmuştur. Dezenfekte edilen bu doku parçaları, steril saf 

suda durulanarak steril kurutma kağıtlarında 30 dakika kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan 

parçalar, genel besi ortamı olan PDA (Patates Dekstroz Agar) içeren Petri kaplarına 

aktarılmıştır. Besi ortamlarına bakteriyel bulaşmaları önlemek için streptomisin sülfat (100g/L) 

eklenmiştir. Hastalıklı bitki dokularından alınan ve yüzey sterilizasyonu yapılmış parçalar, 9 

cm’lik her bir Petri kabına 5 parça olacak şekilde aktarılmış ve petriler, 25 C’de 5 gün inkübe 

edilerek gelişen kolonilerden PDA’ya saflaştırmalar yapılmıştır. 

2.2. Fungal Türlerin Morfolojik Karakterizasyonu 

İzolasyon sonucunda 25°C' de 5-6 gün süreyle inkübe edilen kültürler öncelikle 

fungusların koloni yapısına ve diğer morfolojik yapılarına göre teşhisleri yapılmıştır. 

Morfolojik parametreler olarak koloni rengi, ters koloni rengi, spor, konidi, konidiofor, eşeyli 

veya eşeysiz üreme yapıları gözlemleri yapılmıştır. Her bir izolat tarafından üretilen konidilerin 

boyutlarını ölçmek için; konidiyal süspansiyonlar PDA üzerinde gelişen 7-10 günlük 

kültürlerden steril saf su ile hazırlanmıştır. Her bir izolatın konidilerinin şekil ve boyutları, 

trinoküler araştırma mikroskobunda (NİKON Eclipse Nİ-U Model Floresan DIC Ataçmanlı 

DS-Ri2) tesadüfen seçilen 35 konidi ölçülerek belirlenmiştir. 

2.3. Fungal İzolatların Moleküler Karakterizasyonu 

Öncelikle PDA besi yerinde 5-7 gün boyunca geliştirilen kültürlerden DNA izolasyonu 

yapılmıştır. PDA besi ortamında geliştirilen kültürden bistürü ile bir miktar fungus hifi, 2 ml 

ependorf tüplerine alınmıştır. Sonra homojenizatör yardımıyla bu hifler parçalanarak, QIAGEN 

DNeasy (250) Plant mini kit ile DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Ribozomal DNA'nın ITS 

bölgesi için amplikonlar, evrensel fungal primerler ITS1 (5′-TCCGTAGGTGAACCTGCG-3′), 
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ITS4 (5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)  kullanırak yapılmıştır. PCR koşulları, 94°C’ de 

3 dk başlangıç denatürasyonu, 94°C’ de 45sn denatürasyon, annealing sıcaklığı, ITS için 52°C,  

72°C’ de 1dk ve final adımı olarak 72°C’ de 10 dk olarak yürütülmüştür. PCR ürünlerinin 

kalitesini belirlemek için DNA Kapiler elektroforez (QIAxcel Advanced, Qiagen, Almanya) 

kullanılmıştır. Dizileme sonucunda moleküler tanımlama; türlere ait sekansların BLAST 

programını kullanarak Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) tarafından oluşturulan Gen 

bankası Nükleotid Veritabanında bulunan sekanslarla karşılaştırılmıştır. 

3. SONUÇLAR 

3.1. Hastalıklı Bitkilerin Sörveyi ve  İzolasyonu 

Hatay Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü (36°37'22.91",36°22'06.58") iğne ve geniş 

yapraklı bitki türlerine ait fidanların gözlenen sararma, aşağıdan yukarıya doğru renk 

değişimleri ve kuruma belirtileri gösteren bitki örneklerinden yapılan izolasyonlarda 15 izolat 

toplanmıştır. Badem fidanlarından 3 izolat, kızılçam fidanlarından 2, mavi servi fidanlarından 

3, karaservi fidanından 1, lavanta fidanlarından 2, keçiboynuzu fidanlarından 2, şimşir 

fidanından 1, söğüt fidanından 1 izolat şeklinde izolatlar elde edilmiştir. 

3.2. Fungal Türlerin Morfolojik Karakterizasyonu 

25°C' de 5-6 gün süreyle inkübe edilen kültürler öncelikle fungusların koloni yapısına 

ve diğer morfolojik yapılarına göre teşhislerine göre fungal kültürler cins düzeyinde 

belirlenmiştir. Fusarium sp.’ ye ait kültürler genellikle seyrek miselyum ile krem beyaz renkli 

olduğu gözlenmiştir. Macrophomina sp.’ ye ait kültürler PDA’da başlangıçta şeffaf, fakat daha 

sonra siyah renge dönüşmüş ve bol miktarda dikdörtgen şekilli mikrosklerotlar oluşturmuştur. 

Neopestalotiopsis sp. fungusu; 25 ° C'de  PDA besi yerinde 6 günde 70 mm çapına ulaşmıştır. 

Koloniler beyazımsı ve havai miselyum oluşturmuştur. Konidiler koyu kahve renkli ve 

boyutları 20,05×5,50 µm olarak kaydedilmiştir. Rhizoctonia sp fungusu erken dönemde 

renksiz, fakat olgunlaşıp ve yaşlandıkça kahverengine dönüşmüştür. Phytophthora sp.; 

pamuğumsu beyaz renk koloni ve ovoid, küresel / globose, limoniform, ellipsoid şekilli 

sporangium meydana getirmiştir. Sonuçta; yapılan farklı konukçu çalışmalarında Badem – 

Macrophomina sp. Fusarium sp., kızılçam- Fusarium sp., Neopestalotiopsis sp., kara servi- 

Macrophomina sp., mavi servi-Macrophomina sp., Phytophthora sp., lavanta- Phytophthora 

sp. Rhizoctonia sp., keçiboynuzu-Macrophomina sp. ve Rhizoctonia sp., şimşir- Rhizoctonia 

sp., söğüt-Fusarium sp., olarak saptanmıştır. 
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Benzer şekilde, 2011 yılında Serinyol Orman Fidanlığından alınan örneklerde yapılan 

izolasyonlar sonucunda fidanlarda yaygın olarak görülen, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kök ve 

kökboğazında çürümeler ve solgunluklara neden olan etmenler olarak; Pythium spp. (%32,5), 

Fusarium oxysporum (%22,5), Cylindrocarpon spp. (%17,5), Rhizoctonia solani (%17,5), 

Phytophthora spp. (%12,5), F. solani (%10), F. moniliforme (%7,5), Macrophomina 

phaseolina (%7,5) ve Sclerotinia sclerotiorum (%5) türlerinin tanısı yapılmıştır. Bu türler 

içerisinde çıkış öncesi ve sonrası sıklıkla karşılaşılan türler, Pythium spp., R. solani ve F. 

oxysporum olarak belirlenmiştir. Yapılan izolasyonlarda F. oxysporum ve Cylindrocarpon 

türlerinin birlikte ortaya çıktığı ve solgunlukla birlikte kök çürüklüğü ve kurumalara neden 

oldukları saptanmıştır (Kurt ve Soylu, 2011). 

3.3. Fungal İzolatların Moleküler Karakterizasyonu 

15 farklı izolatlarla yapılan PCR çalışmalarında ITS genine ait ortalama 550bp DNA 

bantları elde edilmiştir. Sekanz analizleri sonucunda elde edilen dizinin, BLAST (Boratyn et 

al. 2013) kullanılarak Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI)’de bulunan Genbank 

Nükleotid Veritabanı içindeki sekanslarla karşılaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç 

olarak, izolatlar %98-100 arasında benzerlik oranları ile 6 farklı cinse ait farklı türler ile eşleşme 

göstermiştir (Çizelge 3.1). Sonuç olarak, Fusarium Macrophomina ve Rhizoctonia cinsine ait 

türler orman fidanlarında rastlanan fungal türlerdir. 

Çizelge 3.1. Orman fidanlarından elde edilen fungal izolatların ITS primeri ile sekans sonuçları 

İzolat Konukçu Tür NCBI  

Benzerlik (%) 

AM1 Badem Macrophomina phaseolina MH999611-99 

AF1 Badem Fusarium oxysporum - 

AF2 Badem Fusarium solani KX929306-100 

KPF1 Kızılçam Fusarium solani KX929306-100 

KPN1 Kızılçam Neopestalotiopsis clavispora JQ008944-100 

CM1 Mavi servi Macrophomina phaseolina MH371345-98 

CM2 Mavi servi Macrophomina phaseolina MH371345-99 

CMP1 Mavi servi Phytophthora pseudocryptogea MH171649-99 
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CD1 Kara servi Dactylonectria torresesis KX783337-99 

LP1 Lavanta Phytophthora pseudocryptogea MH171649-99 

LR1 Lavanta Rhizoctonia solani JQ070082-100 

CM1 Keçiboynuzu Macrophomina phaseolina MH371345-100 

CR1 Keçiboynuzu Rhizoctonia solani JQ070082-99 

BWR1 Şimşir Rhizoctonia solani JQ070082-99 

WF1 Söğüt Fusarium oxysporum - 

 

Sonuç olarak; bu çalışma gösterdi ki orman fidanlıklarında hastalığa neden olan 

etmenler, konukçu türüne ve coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Ayrıca en yaygın türlerin dağılımları dikkate alındığında; bunların neden oldukları hastalıklara 

yönelik olarak entegre hastalık yönetim stratejilerinin geliştirilmesi noktasında çabaların 

odaklanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  
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Özet 

Vücudun değişik alanlarında kontrolsüz hücre büyümesi ve çoğalması ile kendini gösteren, 

daha sonra geniş alanlara yayılacak şekilde metastaz yapan ve çoklu organ yetmezliklerine 

neden olan kanser, tedavisinde uygulanan kemoterapinin yan etkileri nedeni ile bireyleri 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi (spiritual) birçok boyutta etkilemekte ve saç dökülmesi, 

bulantı, kusma, yorgunluk gibi semptomlara maruz bırakmaktadır. Bu semptomların 

hafifletilmesinde kullanılan farmakolojik yöntemlerin yanı sıra sıklıkla kullanılan tamamlayıcı 

ve bütünleşik terapi yöntemleri; başta bitkisel ürünler olmak üzere gevşeme, hipnoz, 

akupunktur, akupressür, yoga, meditasyon, masaj, müzik, refleksoloji, kriyoterapi ve 

aromaterapidir. Bu yöntemler semptomların duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyokültürel 

boyutlarını etkilemede kullanılarak; bireyin kontrol hissi, aktivite düzeyi, iş kapasitesi ve yaşam 

kalitesini arttırmakta, ağrı, kaygı düzeyi, güçsüzlük hissi, farmakolojik yöntemlerin yan 

etkilerini, psikolojik ve fiziksel acılarını ise azaltmaktadır. 

Psikolojik ve fiziksel acıların iyileştirici bir ilacı olarak kullanılan sanat terapisi de kanserli 

bireylerin semptom yönetiminde kullanılmaktadır. Sanat terapisi adı altında gruplandırılan 

müzik, dans, resim, heykeltraş gibi aktivitelerin ana fikri yaratıcı eylemlerin tedavi edici 

özelliğinin olabileceği üzerinedir. Genel amacı, fiziksel ve ruhsal hastalığı olan bireylerin 

yaşam kalitelerini yükseltmek olan sanat terapisi; zihinsel içeriklerin dışsal nesnelerle 

yansıtılmasıdır ve bireylerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde iç dünyalarını gözle görülebilir 

imgelerle yansıtabileceği düşüncesine dayanmaktadır.  

Bireyin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olan hemşirelik uygulamalarının ve 

tamamlayıcı tedavilerin temel felsefesi aynıdır. Her ikisinin benzer yönleri, bireye holistik 
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açıdan yaklaşmaları, tedavi sırasında destekleyici rolde olmaları, sağlığın yükseltilmesine ve 

bireyin aktif rolde olmasına odaklanmalarıdır. Hemşirelerden tamamlayıcı terapilerin 

kullanımına ilişkin hemşirelik uygulamalarını geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri, 

tamamlayıcı yöntemlerden kanıta dayalı olanların tercih edilmesi konusunda rehberlik 

yapmaları ve bireyleri tamamlayıcı terapileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda 

yönlendirmeleri beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Kanser, alternatif ve tamamlayıcı tedaviler, hemşire. 

Abstract 

Art Therapy and Cancer 

The effect of chemotherapy on the treatment of cancer, which is manifested by uncontrolled 

cell growth and proliferation in different areas of the body, then metastasizing to large areas 

and causing multiple organ failure, affects individuals in many dimensions of physical, 

psychological, social and spiritual (spiritual) and exposes symptoms such as hair loss, nausea, 

vomiting and fatigue. Pharmacological methods used to alleviate these symptoms, as well as 

complementary and integrated therapies frequently used; mainly herbal products including 

relaxation, hypnosis, acupuncture, acupressure, yoga, meditation, massage, music, reflexology, 

cryotherapy and aromatherapy. These methods are used to affect the emotional, cognitive, 

behavioral and sociocultural dimensions of symptoms; it increases the sense of control, activity 

level, work capacity and quality of life of the individual, decreases the level of pain, anxiety, 

weakness, side effects of pharmacological methods, and psychological and physical suffering. 

Art therapy, which are used as a remedial medicine for psychological and physical pain, are 

also used in the symptom management of people with cancer. The main idea of activities such 

as music, dance, painting, sculptor, grouped under the name of art therapy, is that creative 

actions may have therapeutic properties. Art therapy, whose overall objective is to improve the 

quality of life of individuals with physical and mental illness, is to reflect the mental contents 

with external objects and is based on the idea that individuals can consciously or unconsciously 

reflect their inner worlds with visible images. 

The basic philosophy of nursing practices and complementary therapies for meeting the 

individual's needs is the same. Similar aspects of both are that they approach the individual 

from a holistic point of view, have a supportive role during the treatment, focus on health 

promotion and an active role of the individual. Nurses are expected to develop nursing practices 

related to the use of complementary therapies, identify effective strategies, provide guidance 
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on complementary methods for choice based on evidence, and guide individuals to use 

complementary therapies effectively and correctly. 

Key words: Cancer, complementary and integrated therapies, nursing. 

 

Giriş 

Kanser, vücudun değişik alanlarında kontrolsüz hücre büyümesi ve çoğalması ile 

kendini gösteren, daha sonra geniş alanlara yayılacak şekilde metastaz yapabilen ve çoklu organ 

yetmezliklerine neden olan bir hastalıktır (Yeter ve ark 2009; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

2016 Kanser İstatistikleri; Aslan 2017). Kanser; tedavisinde uygulanan kemoterapinin yan 

etkileri nedeni ile bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi (spiritual) birçok boyutta 

etkilemekte ve saç dökülmesi, bulantı, kusma, yorgunluk gibi semptomlara maruz 

bırakmaktadır (Schidmit-Buchi ve ark 2008; İzci ve ark 2016; Ursavaş ve Karayurt 2017). Bu 

semptomların hafifletilmesinde kullanılan farmakolojik yöntemlerin yanı sıra sıklıkla 

kullanılan tamamlayıcı ve bütünleşik terapi yöntemleri; başta bitkisel ürünler olmak üzere 

gevşeme, hipnoz, akupunktur, akupressür, yoga, meditasyon, masaj, müzik, refleksoloji, 

kriyoterapi ve aromaterapidir. Bu yöntemler semptomların duygusal, bilişsel, davranışsal ve 

sosyokültürel boyutlarını etkilemede kullanılarak; bireyin kontrol hissi, aktivite düzeyi, iş 

kapasitesi ve yaşam kalitesini arttırmakta, ağrı, kaygı düzeyi, güçsüzlük hissi, farmakolojik 

yöntemlerin yan etkilerini, psikolojik ve fiziksel acılarını ise azaltmaktadır (Özveren 2011; 

Kılıç ve Öztunç 2012; Akça ve Arslan 2015). 

Sanat Terapisi 

Amerikan Sanat Terapisi Derneği sanat terapisini; her yaştan bireyin zihinsel, fiziksel 

ve duygusal varlıklarını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla sanat yapmanın yaratıcı sürecini 

kullanan bir ruh sağlığı mesleği olarak tanımlamaktadır (American Art Therapy Association 

[AATA] 2013). Sanat terapisinin teorik altyapısı ve pratik metotları temelde Freud'un 

1900'lerde kurduğu paradigmasına dayanmakta olup temellerini yoğun olarak psikanalizden 

almıştır. (Masters 2005). 

Sanat terapisi, sanat materyallerinin kullanıldığı dışavurumcu terapinin bir biçimidir. 

Yaratıcı sürecin psikolojik yönünü özellikle farklı sanat materyallerinin duygusal özelliklerini 

anlama ile geleneksel psikoterapötik teori ve teknikleri birleştirir (Aydın 2012). Amacı, fiziksel 

ve ruhsal hastalığı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek olan sanat terapisi; zihinsel 

içeriklerin dışsal nesnelerle yansıtılmasıdır ve bireylerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde iç 
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dünyalarını gözle görülebilir imgelerle yansıtabileceği düşüncesine dayanmaktadır (Masters 

2005). Sanat terapisi, sanatın hemen tüm türlerinden yararlanır. Bunlar; drama terapisi, müzik 

terapisi, dans terapisi, resim terapisi, yazı terapisi, anlatı terapisi, kil terapisi, fotoğraf terapisi 

olarak sıralanabilir (Kar 2011).  

Sanat terapisi adı altında gruplandırılan müzik, dans, resim, çizim, boyama, heykeltraş 

gibi aktivitelerin ana fikri yaratıcı eylemlerin tedavi edici özelliğinin olabileceği üzerinedir 

(Malchiodi 2003). Buna göre sanatsal olarak kendini ifade etmeyi içeren bu yaratıcı süreç, 

insanların çatışma ve sorunlarını çözme, kişiler arası becerilerini geliştirme, stresi azaltma, 

davranışlarını yönetme, benlik saygılarını ve öz-bilinçlerini arttırma ve iç görü elde etme 

konularında yardımcı olduğu inancını temel alır. Diğer bir deyişle sanat terapisi sanat 

yapmanın; hastalık, travma veya yaşam zorlukları yaşayan ya da sadece kişisel gelişim talep 

eden kişilere profesyonel kişiler tarafından, geliştirici ve tedavi edici olarak kullanımıdır 

(AATA 2013). Tıbbi sanat terapisi, fiziksel olarak hasta, bedensel travmaya uğramış, ameliyat 

yada kemoterapi gibi girişimsel ya da agresif tıbbi işlemlere maruz kalmış kişilerle çeşitli 

zihinsel tasvirlerin yeniden hatırlanması ve dışavurumunun klinik uygulamasıdır (Aydın 2012). 

Sanat Terapisinin Uygulanabileceği Kişiler ve Yerler 

Sanat terapisi çocuklara, gençlere, yetişkinlere, yaşlı yetişkinlere ve ailelere 

uygulanabilir. Bu uygulama bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Sanat terapisinin kullanıldığı 

temel tedavi ve değerlendirme alanları arasında anksiyete, depresyon ve diğer zihinsel ve 

duygusal sorunlar ve bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, madde kullanımı ve 

bağımlılığı, aile ve ilişki sorunları, aile içi şiddet ve istismar, sakatlık ve hastalık ile ilgili sosyal 

ve duygusal zorluklar, travma, kayıplar ve yas, bilişsel, fiziksel ve nörolojik sorunlar, tıbbi 

hastalıklarla ile ilgili psikososyal zorluklar, stresle başa çıkmada, iş alanında yönetici ve 

personellere, hamilelere, anneliğe hazırlıkta, hiçbir rahatsızlığı olmayan ve kişisel gelişim talep 

edenler yer almaktadır (AATA 2013). 

Sanat terapi programlarının uygulandığı yerler; hastaneler, klinikler, kamu ve toplum 

kuruluşları, sağlık merkezleri, eğitim kurumları ve özel işletmeler olmakla birlikte evler dahil 

ihtiyaç duyulan her yerde uygulanabilir (AATA 2013). Sanat terapisi multidisipliner bir alandır 

ve uygulaması bir ekip ve işbirliği gerektirdiğinden sanatçı, psikiyatrist, psikolog, sosyal 

çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı, nörolog, hemşire, rehberlik ve araştırma uzmanı ile birlikte 

uygulanmalıdır (Masters 2005). Sanat terapistinde bulunması gereken temel kişisel özellikler; 

duyarlılık, empati kabiliyeti, duygusal kararlılık, sabır, kişiler arası iletişim becerileri, insan 
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davranışı iç görüsü, sanatçı bakış açısı, dikkatli bir dinleyici ve keskin bir gözlemci, esneklik 

ve espri anlayışıdır (AATA 2013). 

Sanat Terapisi ve Hemşirelik 

Sanatla uğraşırken stres yerini derin gevşemeye bırakır. Korku ve endişenin yerini 

yaratıcılık, ilham ve umut alır. Sağ beynin işlevi etkinlik kazanırken, beyin dalgalarının 

düzenindeki değişikliğin yanı sıra, otonom sinir sistemi, vücuttaki hormonların düzeyi ve 

beyindeki nöroiletkenler de olumlu şekilde etkilenir. Özellikle resim, müzik ve heykelle 

uğraşmak bedenin tüm hücrelerine olumlu mesajlar gönderir. Kişinin tavrı ve duygusal 

durumundaki olumlu değişiklikler sonucunda bağışıklık ve sinir sistemi de güçlenir. Kişi 

kendini açıp duygu ve düşüncelerinin özgürce dışarı akmasına izin verdiğinde iç sesini daha iyi 

duymaya başlar (Kar 2011). 

Sanat terapi uygulaması, bireyin fiziksel, psikolojik, sosyal, emosyonel iyileşmesinde 

etkin bir role sahip olduğundan, sanat terapinin farmakolojik yöntemlerle kombine edilmesi 

bağımsız hemşirelik girişimi açısından önemlidir (Araç 2012). Bireyin gereksinimlerinin 

karşılanmasına yönelik olan hemşirelik uygulamalarının ve tamamlayıcı tedavilerin temel 

felsefesi aynıdır. Her ikisinin benzer yönleri, bireye holistik açıdan yaklaşmaları, tedavi 

sırasında destekleyici rolde olmaları, sağlığın yükseltilmesine ve bireyin aktif rolde olmasına 

odaklanmalarıdır. Hemşirelerden tamamlayıcı terapilerin kullanımına ilişkin hemşirelik 

uygulamalarını geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri, tamamlayıcı yöntemlerden kanıta 

dayalı olanların tercih edilmesi konusunda rehberlik yapmaları ve bireyleri tamamlayıcı 

terapileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda yönlendirmeleri beklenmektedir 

(Arslan ve Özer 2007).  

Sanat Terapisi İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Nainisi ve ark.’nın (2006) 55 kanser hastası ile yaptıkları çalışmada; sanat terapisi 

seansları sonrasında ağrıda, yorgunlukta ve kaygı düzeyinde anlamlı azalma olduğu 

bulunmuştur. 

Monti ve ark.’nın (2006) yaptığı çalışmada; sanat terapisinin kanser olan kadınlarda 

stres belirtilerinde anlamlı bir azalma ve sağlıkla bağlantılı yaşam kalitelerinde ise anlamlı 

artışa neden olduğu saptanmıştır. 

Bar Sela ve ark.’ nın (2007) kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarında yaptığı 

çalışmada resim yapma ile sanat terapisinin yorgunluk, anksiyete ve depresyon düzeyini 

anlamlı bir şekilde azalttığı bulunmuştur. 
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Öster ve ark.’ nın (2007) meme kanseri olan kadınlara, tedaviye bağlı stresle başa çıkma 

kaynaklarını güçlendirmek için eğitimli bir sanat terapisti tarafından klinik bir ortamda 

sağlanan bireysel sanat terapisi uyguladıkları çalışmada; bireysel sanat terapisinin, hastalıkla 

başa çıkma kaynaklarını geliştirebildiği saptanmıştır. 

Profesyonel bir resim sanatçısı tarafından sağlanan sulu boya ile resim sanatı terapisinin 

kemoterapi gören hastalarında yaşam kalitesini arttırdığı, anksiyete ve depresyon düzeyini ise 

anlamlı bir şekilde azalttığı saptanmıştır (Bozcuk ve ark 2017). 

Thyme ve ark. (2009) meme kanserli hastalara 5 haftalık bir postoperatif radyoterapi 

periyodunda verilen beş seans sanat terapisinin anksiyete ve tedavinin genel semptomlarını 

azaltmada etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Aktaş ve Öğcen’nin aktarımına göre; kanser hastaları ile yapılan çalışmalarda 

günümüzde dans / hareket terapisinin, hastanelerde ve kapsamlı klinik kanser merkezlerinde 

kullanılan iyi bir tamamlayıcı tedavi şekli olduğu saptanmıştır (Aktaş ve Öğce 2005). 

Aydın’ın aktarımına göre; bir hasta kanserini tüm vücudunu dolaşıp yiyen ağzı ve 

gözleri olan küçük küçük canavarlar olarak, biri yılan olarak, biri dikenli bir yapı olarak diğeri 

su kesesi olarak ortaya çıkarmış ve anlatmıştır (Aydın 2012).  

Tunç’un (2007) yaptığı çalışmada terapi sonrası tüm katılımcılar ürettiklerini 

değerlendirmiş, algılanan ve gerçek beden şekilleri arasında fark olduğunu görmüştür.  

Chuang ve arkadaşları (2010) müziğin kemoterapi uygulanan hastaların subjektif 

duyuları ve kalp hızına etkisini inceleyen araştırmasında hastaların yorgunluk durumunu 

azaltmada müziğin olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.  

Huang ve arkadaşlarının (2010), kanser hastalarında yaptığı araştırmada, 30 dakika 

boyunca dinletilen müziğin ağrının azalmasında, etkili bir girişim olduğu saptanmıştır.  

McClean ve arkadaşlarının (2012), müzik terapinin kanser hastalarında anksiyetenin 

azaltılması ve spiritüel özelliklere etkisini inceleyen araştırmalarında, müzik dinlemenin 

hastaların rahatlamasında da olumlu etki gösterdiği saptanmıştır. 

Chen ve arkadaşlarının (2013) onkoloji hastalarında radyoterapi öncesi dinletilen 

müziğin anksiyeteye etkisini inceleyen araştırmasında ise radyoterapi uygulamasından önce 

hastalara 15 dakika müzik dinletilmiş ve tedaviden sonra hastalarda durumluk ve sürekli 

anksiyete durumunda anlamlı düşmeler saptanmıştır. Jourt-Pineau ve arkadaşlarının (2013) 

hastanede yatan kanser hastalarında müziğin anksiyete ve ağrıya etkisini inceleyen 
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araştırmalarında ise hastalara dinletilen müziğin ağrı deneyimleri üzerinde önemli etkileri 

olduğu görülmüştür. 

Silva ve arkadaşlarının (2014) kemoterapi uygulanan hastalarda müziğin terapötik 

etkilerini inceleyen araştırmasında, hastalara dinletilen müziğin bulantı ve kusma belirtilerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladığı belirtilmektedir. Bu araştırmada, deney 

grubunda üçüncü ölçümde, kontrol grubunda ise ikinci ölçüm ve sonrasında bulantı 

semptomunda anlamlı artış görülmüş olup, gruplar arası karşılaştırmada, kontrol grubunda 

deney grubuna oranla, daha fazla artış olduğu saptandı. Bu sonuç müzik terapinin hastaların 

bulantı durumunda azalmaya katkı sağladığını düşündürdü. 

Lee ve arkadaşlarının (2015) over kanserli hastada müzik terapinin etkisini inceleyen 

vaka araştırmasında, kemoterapi esnasında dinletilen müziğin hastanın ağrısını azalttığı 

saptanmıştır.  

Jang ve ark (2016) yaptıkları çalışmada; meme kanserli hastalarda sanat terapisinin 

anksiyete ve depresyona etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda sanat terapisi 

uygulanan hastalarda depresyon ve anksiyetenin anlamlı olarak azaldığı ve sağlıkla ilişkili 

yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileştiği belirlenmiştir. 
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KÜLTÜREL ROTALAR BAĞLAMINDA MERSİN İLİNİN İNANÇ 

TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin Sarıkaya Levent1,  

Meltem Uçar** 

Özet:  

Turizm faaliyetleri, turistlerin tercihleri ve turizm pazarlama stratejileri doğrultusunda gün 

geçtikçe daha fazla çeşitlenmektedir. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında 

dünyadaki turizm eğilimlerinin, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmeye bağlı olarak 

değişmeye devam ettiği; buna bağlı olarak da yenilik ve çeşitlilik talebi artarken, konfor ve 

macera motiflerinin ağırlıklı olmaya devam ettiği belirtilmektedir. Kalkınma Planı kapsamında 

turizm politikaları incelendiğinde bölgesel kalkınmanın ön planda tutularak kültür turizmine 

ilişkin altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi 

hedeflendiği görülmektedir.  

İnanç turizmi son yıllarda alternatif bir turizm çeşidi olarak ön plana çıkmaktadır. Bireylerin, 

inançlarının geçmişini inceleme ve öğrenme, dinlerinin önemli merkezlerini ziyaret etme, 

inançları doğrultusunda belirli noktalara ziyaretler yaparak “hacı” olma beklentileri inanç 

turizminin kapsamını belirleyen etkenler olarak değerlendirilmektedir. Tarihsel anlamda Orta 

Doğu ve Avrupa arasında bir geçiş bölgesi niteliği sergileyen Kilikya Bölgesi, Hıristiyanlığa 

ilişkin önemli hac noktalarını barındırması, bu noktalar arasında hac güzergâhlarının olması 

açısından inanç turizmi için önemli bir potansiyele sahiptir. İnanç turizmini destekler biçimde, 

bu güzergâhlar üzerinde önemli kültürel miras alanları, doğal zenginlikler ve farklı turizm 

potansiyelleri de bulunmaktadır.  

Çalışmanın amacı, Mersin İlindeki inanç turizmi potansiyelini değerlendirmek ve Avrupa 

Konseyinin 1987 yılında önerdiği “Avrupa Kültür Rotaları Programı” kapsamında inanç 

turizminin, diğer turizm çeşitleri ile bütüncül bir şekilde nasıl geliştirilebileceğine dair öneriler 

geliştirmektir.   

Anahtar Kelimeler: Kültürel Rotalar, İnanç Turizmi, Kilikya, Mersin 
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Abstract:  

Evaluation of Faith Tourism Potential of Mersin within the Framework of Cultural 

Routes Concept 

Tourism activities are increasingly diversified in line with tourism preferences and tourism 

marketing strategies. According to the 10th Development Plan (2014-2018), tourism trends in 

the world continue to change due to the increase in education and welfare of individuals; 

accordingly, the demand for innovation and diversity is increasing, while comfort and 

adventure motifs continue to be predominant. When the tourism policies are examined within 

the scope of the Development Plan, it is seen that the regional development is prioritized and it 

is aimed to strength the infrastructure related to cultural tourism and to develop alternative 

tourism types. 

Faith tourism is an alternative type of tourism in recent years. Expectations of individuals, in 

order to learn the roots of their beliefs, to visit important centers of their religion, to visit certain 

nodes to make pilgrimage are considered as factors determining the scope of faith tourism. The 

Cilicia Region, which has been a transition between the Middle East and Europe in the historical 

sense, has an important potential for faith tourism in terms of having pilgrimage routes between 

these nodes. Supporting faith tourism, there are also important cultural heritage areas, natural 

riches and different tourism potentials along these routes. 

The aim of the study is to evaluate the potential of faith tourism in Mersin Province and to 

develop suggestions about how to integrate faith tourism with other tourism types within the 

scope of “European Cultural Routes Program” proposed by the Council of Europe in 1987. 

Keywords: Cultural Routes, Faith Tourism, Cilicia, Mersin 

GİRİŞ  

Yüzyıllar boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ve tarihsel olarak Orta Doğu 

ile Anadolu arasında bir geçiş bölge özelliği taşımış olan Çukurova Bölgesi, eski adıyla Kilikya, 

farklı kültürler ve dinler arasında oluşan yakın ilişkilerin mekânı olagelmiştir. Bu özelliği 

nedeniyle Çukurova Bölgesi birçok tarihi, kültürel ve dinsel değerleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Özellikle üç semavi dinin yayılmasında geçiş bölgesi olma rolü büyük olan 

bölgede her üç dine ait birçok değerin ve rotanın bulunması, bölgedeki inanç turizmi gelişimi 

açısından önemli bir kaynaktır. Bu zengin kültürel mirasa rağmen bölgede ağırlıklı olarak kıyı 

turizmi anlayışı hâkimdir. Türkiye’ye gelen turistlerin sadece % 5-7 arasındaki oranın kültür 
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amaçlı seyahat etmesi de (Bingöl, 2004:126) ülkenin ve bölgenin içerdiği değerlerin kültür 

turizmi açısından etkin bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir.  

Çalışmanın amacı, Mersin İlindeki inanç turizmi potansiyelini ulusal ve bölgesel turizm 

stratejileri bağlamında değerlendirmek ve Avrupa Konseyinin 1987 yılında başlattığı “Avrupa 

Kültür Rotaları Programı” kapsamında Mersin İli inanç turizmi potansiyelinin, diğer turizm 

çeşitleri ile bütüncül bir şekilde nasıl geliştirilebileceğine ve Programın bu yönde nasıl katkılar 

sağlayabileceğine dair bir tartışma sunmaktır.  

Çalışmanın ilk kısmında son yıllarda dünyadaki turizm anlayışındaki ve turist 

profilindeki değişimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan alternatif turizm çeşitleri 

değerlendirilecek; alternatif turizm çeşitlerinden birisi olan inanç turizmine ilişkin temel 

bilgiler sunulacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ulusal ve bölgesel turizm stratejileri 

bağlamında Çukurova Bölgesi ve Mersin özelinde inanç turizmine ilişkin yaklaşımlar ve 

stratejiler değerlendirilecektir. Çalışmanın değerlendirme bölümünde ise Mersin ilindeki inanç 

turizmi potansiyelinin ortaya çıkartılması anlamında, Avrupa Konseyi tarafından 1987 yılında 

başlatılan Avrupa Kültür Rotaları Programının nasıl kullanılabileceğine ilişkin öneriler 

sunulacaktır.  

Turizm Anlayışındaki Değişim ve Alternatif Turizm Çeşidi Olarak İnanç Turizmi  

İnsanların sürekli yaşadıkları yerlerden geçici sürelerle ayrılarak başka ülkelere ya da 

bölgelere gezip görme, dinlenme, eğlenme ve öğrenme gibi nedenlerle seyahat etme 

hareketliliğine “turizm” adı verilemektedir. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, birçok 

ülkede turizm faaliyetleri, gerek turizm, gerekse destekleyici faaliyet kollarında istihdam ve 

gelir düzeyinde artış sağlamakta, buna bağlı olarak da genel anlamda refah düzeyinde bir 

iyileşme görülmektedir. Günümüzde turizmin yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 

etkiler ve özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde oynadığı rol giderek önem 

kazanmaktadır (Oksay, 2012). Diğer yandan turizmin küresel bir hareket olduğu ve ister yerli 

ister yabancı farklı ülkelerden birçok insanın katılımı ile gerçekleşen bir eylem olduğu 

düşünülürse, onun aynı zamanda coğrafyalar arası bir kültür alışverişi aracı olduğu da 

düşünülebilir. (Dikici ve Sağır, 2012) 

1980’lere kadar turizm denildiğinde akla sadece deniz-kum-güneş üçlüsünü içeren 

“tatil” olgusu gelirken, süreç içerisinde bu anlayış değişmeye başlamıştır. Dünyadaki hızlı 

ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak turizm kalıpları değişmekte, 

alışılmış turizm merkezlerinden ve turizm çeşitlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim ortaya 
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çıkmaktadır.  Son yıllarda arz ve talebe bağlı olarak, yani gerek turist profilindeki değişimler 

ve turist beklentilerinin farklılaşması, gerekse bölgelerin birbirlerinden farkını ön plana 

çıkartma gayretleri deniz-kum-güneç üçlüsünden uzklaşarak, doğa ile iç içe, bozulmamış ve 

temiz bir çevrede aktif tatil yapmaya yönelik olarak farklı turizm türlerinin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (Kelkit, 2003). Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan araştırma da 

turizmdeki çeşitlenme eğilimini ve alternatif turizm gelişimini doğrulamaktadır.  

Alternatif turizm, kaynak olarak güneş-deniz-kum üçlüsünün kullanıldığı kitle 

turizmine alternatif olarak gelişen turizm türleri ele alan çerçeve kavramdır. Alternatif turizmin, 

uluslar arası turizm hareketlerindeki zaman ve mekân yoğunlaşma problemine karşı bir çıkış 

noktası oluşturmakta; turist profilindeki değişime ve turistlerin beklentilerine göre özelleşen 

seyahat türlerini içermektedir (Dikici ve Sağır, 2012). Bu eğilim sonucu ortaya eğitim turizmi, 

gastronomi turizmi, sağlık turizmi ve inanç turizmi gibi farklı turizm türleri çıkmaktadır.  

Alternatif turizm çeşitleri içerisinde özellikle inanç turizmi, “…yılın 12 ay yapılabilirliği 

ve inanç turizmine katılan turistlerin bu konu üzerine yaptıkları seyahat ve diğer harcamalarda 

kısıtlı davranmaları, inanç turizmini ülkeler açısından öneminin artmasına neden olmuştur” 

(Güzel, 2010:89). 

 

İnanç Turizmi 

İnsanoğlu var olduğu ilk günden itibaren bir inanca ya da dine ait olma ihtiyacı 

hissetmiş; buna bağlı olarak insanlık tarihine bakıldığında birçok değişik inanç ve din grupları 

ortaya çıkmaktadır. Bu grupların kutsal saydığı yerler ya da rotalar tarih boyunca o inanca ya 

da dine mensup kişiler tarafından ziyaret edilmiştir (Dikici ve Sağır, 2012). Bu dolaşım 

hareketine bağlı olarak da alternatif bir turizm olgusu olarak “inanç turizmi” kavramı ortaya 

atılmıştır. İnanç turizmi, “[i]nsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki 

olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim 

merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde 

değerlendirilmesi” olarak tanımlanabilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, “İnanç 

Turizmi”).   

İnanç turizmi denildiğinde ilk akla gelen günümüzün üç büyük tek tanrılı dinleri ile 

Uzakdoğu’nun inanç sistemi ile ilişkili seyahatler gelse de aslında çok daha kapsamlı ele almak 

ve günümüz inanç sistemleri ile sınırlı tutmamak gerektiği öne sürülmektedir (Dikici ve Sağır, 

2012). Yine de genel ele alışta inanç turizmi, inançları gereği dini vecibelerini yerine getirmek 
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veya kutsal sayılan yerleri ziyaret etmek amacıyla kendi inançları ya da dinleri açısından önemli 

gördükleri kutsal yerlerde en az bir gece konaklamadan oluşan geçici seyahatlerin ortaya 

çıkardığı ekonomik ve sosyal nitelikli olay ve ilişkiler bütünü olarak ele alınabilir. Bu seyahatler 

kapsamında, hacıların belirli noktaları ziyaret ettiği ya da bir güzergâhı tamamlamak adına bir 

rotayı takip ettikleri görülmektedir. 

İnanç turizmi, özellikle son 30 yıldır tüm dünyada büyük rağbet görmektedir. Her yıl 

yaklaşık 300 milyon kişinin inanç turizmi kapsamında seyahat ettiği tahmin edilmektedir. Salt 

dini gereklilikler nedeniyle yapılan inanç turizmi biçimi son yıllarda değişerek, günümüzde 

diğer kültür turizmi çeşitleri ile birlikte yapılan ve özel alanlar etrafında ya da belirli rotalar 

boyunca yoğunlaşan turizm biçimine dönmeye başlamıştır.  

Ulusal ve Bölgesel Turizm Stratejileri Bağlamında İnanç Turizmi 

Türkiye, sahip olduğu, doğal, kültürel ve tarihi veriler ile hemen hemen birçok turizm 

türelerine ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele sahip olmasına rağmen, turizm 

çeşitlendirilmesine son yıllarda önem verilmeye başlanmıştır.    

Ulusal Turizm Stratejileri 

Ulusal anlamda turizm stratejilerini içeren iki temel doküman bulunmaktadır; Onuncu 

Kalkınma Planı (2014-2018) ile Turizm Stratejisi 2023 ve ona bağlı hazırlanan Turizm Eylem 

Planı (2007-2013).  

Onuncu Kalkınma Planının Turizm ile ilgili bölümünde turizm faaliyetlerinin yıl boyu 

sürecek şekilde ve bölgeler arası eşitsizliği giderecek şekilde çeşitlenmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin mevcut tarih, doğa ve kültür varlığını; sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, 

kurvaziyer turizmi ve kültür turizmiyle bütünleştirecek şekilde; tüm yıla yayılacak şekilde 

turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Onuncu 

Kalkınma Planı kapsamında vurgulanan önemli kavramlar; turizmde bölgesel eşitsizliklerin 

giderilmesi, tüm yıla yayılan turizm faaliyetleri, turizmde markalaşma, varış noktası odaklı ve 

çok fonksiyonlu turizm faaliyetleri, sürdürülebilir gelişme olarak özetlenebilir. (T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, 2013) 

Turizm gelişmesi açısından hazırlanan Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm 

Stratejisi Eylem Planı (2007-2013), Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda bölgesel bir turizm 

gelişimi sağlanmasına adına temel strateji ve eylemleri içermektedir. Eylem Planı kapsamında 

turizm koridorları, turizm bölgeleri tespit edilmiştir. Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) 

kapsamında Mersin’den başlayıp Mardin’de son bulan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu inanç ve 
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gurme turizmi aksı belirlenmiştir. Eylem Planı kapsamında Tarsus ilçesinden başlayarak Hatay, 

Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinden oluşan inanç koridorunun yerli ve yabancı turizme 

yönelik önemli kültür ve inanç merkezlerini bünyesinde barındırdığı vurgulanmaktadır. 

Tarsus’tan başlayarak doğuya uzanan bu inanç koridorunun Mersin’in batı kesimine ve oradan 

da Batı Akdeniz ve İç Anadolu’ya devam eden kısmı da bulunmaktadır.  

Bölgesel Turizm Stratejileri  

Ulusal kalkınma ve stratejik planlarına bağlı olarak Çukurova Kalkınma Ajansı 

tarafından hazırlanan 2014-2023 Çukurova Bölge Planının öncelik alanlarından birisi de 

“Bölgenin Turizm Potansiyelini Harekete Geçirmek” olarak tanımlanmıştır. Adana’da kent 

turizmi yoğunlaşırken, Mersin’de kent, kıyı ve inanç turizminin yoğunlaştığını; ayrıca 

Çukurova Bölgesi Doğu Akdeniz ve Güneydoğu inanç ve gastronomi turizmi aksında yer 

aldığını (Şekil 1) (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014a:8) belirten 2014-2023 Çukurova Bölge 

Planı,  bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek önceliği altında “bölgede turizm 

altyapısının geliştirilmesi”, “bölgede turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi”, “turizm 

hizmetlerinde kalitenin artırılması” ve “turizmde tanıtım ve işbirliği faaliyetlerinin 

etkinleştirilmesi” tedbirler belirlenmiştir. Belirlenen tedbirler incelendiğinde ise, Turizm 

Stratejisi Eylem Planının tanımladığı ve Tarsus ilçesinden başlayarak Hatay, Gaziantep, 

Şanlıurfa ve Mardin illerinden oluşan inanç koridoruna vurgu yapmasına rağmen inanç 

turizmine yönelik özel eylemlerin tanımlanmadığı; bölgede turizm faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesine yönelik olarak sadece Tarsus’ta inanç turizminin geliştirilmesine yönelik 

bir eğilimin olduğu görülmektedir. (Şekil 2) (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014a:59-60) 
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Şekil 1: Çukurova Bölgesinin Çevre Bölgeler İle Turizm İlişkisi  (Çukurova Kalkınma Ajansı, 

2014a:60)  

 

 

Şekil 2: TR62 Bölgesi Turizm Faaliyetleri (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014a:59)  

 

2014-2023 Çukurova Bölge Planının yanı sıra, yeniliği temel alan ekonomik kalkınma 

yaklaşımı içerisinde, yerel paydaşlara yönelik basit ve tutarlı bir çerçeve sağlanması ve 

bölgenin yenilik kapasitesinin arttırılması amacıyla ve firmaların yenilik kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeni iş olanaklarının yaratılması ve 

sürdürülebilir bölgesel ekonomi oluşturulması hedefiyle hazırlanan (Levent ve Sarıkaya 

Levent, 2015) RIS-Mersin Projesi kapsamında hazırlanan Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi de 

turizmi, Mersin ili için lokomotif sektör olarak tanımlanmıştır. Turizmin bölgedeki itici 

ekonomik faaliyetlerden birisi olması amacıyla 2007 yılında Turizm Platformu kurulmuş ve 

2010 yılında Mersin İli Turizm Master Planı ile 2012-2016 Eylem Planı hazırlanmıştır.  Her ne 

kadar turizmin gelişmesine yönelik olarak çok boyutlu stratejiler belirlenmiş olsa da, Mersin İli 

Turizm Master Planı içerisindeki “…mekânsal vurgu, mekânsal stratejiler kısmında, turizm 

potansiyelleri ile ilişkili olarak alt-bölgeler belirleme ve bu bölgelere ilişkin yatak kapasitesi 

kestirimlerinde bulunmanın ötesine geçememektedir” (Levent ve Sarıkaya Levent, 2015:212).  

Çukurova Kalkınma Ajansının 2017 yılında hazırladığı analiz raporunda da belirtildiği üzere, 
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turizm, Mersin ili ekonomik ve sosyal pay açısından öne çıkan temel sektörlerden birisi 

olmasına karşın, inovatif performans göstergeleri açısından zayıflıklar sergilemekte ve sektörün 

sürdürülebilirliği ve verimliliği riskli olarak değerlendirilmekte; bunun nedenlerinden birisi 

TR62 bölgesinin, Türkiye ekonomisindeki payının 2004-2011 yıllarında düşmesi olarak 

belirtilmektedir (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2017).  

2014 yılında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan raporda da Kültür 

ve İnanç Turizmine vurgu yapılmış; ancak üst ölçekli plan kararlarına paralel bir şekilde Tarsus 

İlçesi özelinde inanç turizmi potansiyeli ön plana çıkartılmış; Tarsus’un Antakya ve Kapadokya 

ile bağlantısı belirtilirken, Mersin İli batısında yer alan inanç turizmi potansiyeline sahip önemli 

kültürel miras alanları değerlendirmeye alınmamıştır. (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014c)  

 

Ulusal ve Bölgesel Bağlamda İnanç Turizmine Yönelik Çalışmalar 

Ulusal ve bölgesel strateji dokümanları ve planlar incelendiğinde alternatif turizm 

çeşitlerinin ön plana çıkartılması hedeflendiği görülmekte; alternatif turizm çeşitlerinden birisi 

olan inanç turizmine de özel vurgu yapıldığı görülmektedir. İnanç turizminin her geçen gün 

daha fazla insanı kapsaması nedeniyle ülkemizde özellikle Hıristiyanlığın dönemeç yollarının 

geçtiği mekânların daha belirgin hale getirilmesini zorunlu kılmakta nedeniyle bu özelliklere 

sahip mekânların tanıtımının giderek önem kazandığı ve bu konuda ulusal ve bölgesel anlamda 

çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir.  

Türkiye’de “İnanç Turizmi” başlığı altında geniş kapsamlı faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların 1995 yılında başladığı ve 1995-1998 yılları arasında 

çok sayıda tur operatörü, basın mensubu ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile “İnanç 

Turizmi” turlarının düzenlendiği Sargın (2006) tarafından belirtilmektedir. Pamukkale ve 

Denizli’de düzenlenen “2000’e Doğru İnanç Turizmi” Sempozyumları ve Diyanet İşleri 

Başkanlığının katkıları ile 26.10.2002 tarihinde Kuşadası’nda gerçekleştirilen I. İnanç Turizmi 

Günleri Sempozyumu ve 16-17.04.2004 tarihinde İzmir’de düzenlenen II. İnanç Turizmi 

Günleri Sempozyumu konuyu gündeme taşıyan başlıca çalışmalar olarak gösterilmektedir. 

(Sargın, 2006)  

Bu çalışmaların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı da, turizmi zaman ve mekân 

boyutunda yaygınlaştırmak amacıyla “İnanç turizmi” projesini uygulamaya koymuştur (Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, “Turizmde Ürün Çeşitliliği/İnanç Turizmi”). Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, Türkiye’de 43 ilde inanç turizmi potansiyeline 
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sahip kültür varlığı bulunduğu; Anadolu’da tespit edilen dini öneme sahip 316 kültür 

varlığından 167’si İslam, 129’u Hıristiyan ve 20 tanesi Musevi dinine ait olup, bu dinlere 

mensup kişilerce kutsal alanlar olarak nitelendirilmektedir. Proje kapsamında Bakanlık, 

belirleyeceği inanç turizmi merkezlerinde çevre düzenlemesi, aydınlatma, ulaşım gibi açılardan 

ele alınarak iyileştirilmesi, tanıtımlarının yapılması ve ziyaretçi sayılarının arttırılması amacı 

ile başlattığı inanç turizmi projesi kapsamında üç semavi din olan Müslümanlık, Hıristiyanlık 

ve Museviliğin günümüze kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin envanteri çıkartılmış; bu 

çalışma kapsamında Hıristiyanlık açısından önemli olan dokuz adet merkez belirlemiştir1. 

Bunlar; 

- St.Pierre Anıt Müzesi (Hatay-Merkez) 

- St.Paul Anıt Müzesi (İçel-Tarsus)  

- Meryem Ana Evi (İzmir-Selçuk) 

- St. Nicola Kilisesi (Antalya-Demre) 

- Ayasofya Cami (Bursa-İznik)  

- Sard Sinagogu (Manisa-Sard) 

- Alaşehir Kilisesi (Manisa-Alaşehir)  

- Akhisar Kilisesi (Manisa-Akhisar)  

- Pisidia Antik Kenti (Isparta-Yalvaç)  

- Ortodoks Kilisesi (Nevşehir-Derinkuyu)  

- Laodikya Antik Kenti (Denizli-Pamukkale)  

Çukurova Bölgesi ve Mersin’de İnanç Turizmi Potansiyeli  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen inanç turizmi projesi kapsamında 

Mersin ilinden sadece bir adet merkezin listeye alındığı görülmektedir. Ancak Çukurova 

Bölgesi ve Mersin İli, özellikle erken Hıristiyanlığa ait daha birçok önemli merkeze ev sahipliği 

yapmaktadır. Filistin’de doğmuş ve ölmüş olan İsa Peygamber’in havarilerinin Anadolu 

topraklarına sığındığı, Hz. İsa’nın öğretilerinin ilk olarak Anadolu’da yayılmaya başladığı, ilk 

kiliselerin bu topraklarda kurulduğu ve Çukurova Bölgesinin ve dolayısıyla Mersin’in bu 

                                                 
1 Bu proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili 

kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komite kurularak, Hıristiyanlık açısından önemli olan 

dokuz adet merkez belirlemiştir.  
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süreçte bir geçiş bölgesi olduğu düşünülürse, inanç turizminin bölge için daha da önem 

kazanması gerektiği düşünülmektedir.  

Salt inanç turizmi açısından değil, diğer alternatif turizm faaliyetleri açısından da 

Mersin önemli bir potansiyele sahiptir. Binlerce yıllık bir geçmişi olması ve farklı 

medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle gerek somut kültürel miras alanları, gerekse el 

sanatları, Yörük gelenek ve görenekleri, yöresel yemekleri, halk oyunları, türküleri, ezgileri 

içeren somut olmayan kültürel mirası ile çok kültürlü bir yapı sergilemektedir. Doğal 

zenginlikler bakımından ise, yaylalar, dağ yürüyüşü ve kış sporu için Bolkar Dağları, yat 

turizmi için doğal koylar ve sağlık turizmi için şifalı su kaynaklarına sahiptir (İçel Turizm İl 

Müdürlüğü, 1997: 24). 

Özellikle yerli turiste yönelik kıyı turizminin ön plana çıktığı Mersin, sahip olduğu 

turizm potansiyeline rağmen bunu etkin bir şekilde değerlendirememekte; buna bağlı olarak da 

özellikle gelen yabancı turist sayısının yeterli düzeyde olmadığı mevcut durum analizi 

sonuçlarından görülmektedir. Turizm işletme belgeli tesislerde geceleyen yabancı turist sayıları 

açısından Mersin’in payı %1’den de düşüktür. Avrupa’dan Türkiye’ye ve Avrupa’dan Mersin’e 

gelişler kıyaslandığında da durum pek farklı değildir. Bu oranın binde 2,5 dolayında olduğu 

gözlenmektedir. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler, terör olayları ve doğal 

afetler, Mersin’e gelen ziyaretçi sayısını doğrudan ya da dolaylı etkilemektedir. Mersin’deki 

konaklama tesislerinin %60-70 dolayında atıl kapasite sorunu ve ziyaretçilerin ortalama kalış 

süresinin 2 gün civarında olması, Mersin turizmi ve ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Mersin’in Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin turistik merkezlere dağılımı açısından 

incelendiğinde, en çok yabancı turist çeken Antalya, Muğla, İzmir’in çok gerisinde kaldığı 

anlaşılmaktadır. (Oskay, 2012; Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014a; Çukurova Kalkınma Ajansı, 

2014b)  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İnanç Turizmine yönelik hazırlanan çalışma 

kapsamında Mersin İlinde 10 adet inanç turizmi noktası belirlenmiştir1. Bu miras alanlarından 

erken Hıristiyanlık açısından dört miras alanı2 ön plana çıkmaktadır; St. Paul Kuyusu, Eshab-ı 

Kehf Mağarası, Ayatekla Kutsal Alanı ve Alahan Manastırı. Bu miras alanları erken 

Hıristiyanlık dönemine ilişkin önemli kutsal mekânlar olup, kendi içinde bir hac güzergâhı 

                                                 
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen inanç turizmi noktalarının 2 tanesi İslam, 7 tanesi erken 

Hıristiyanlık ve 1 tanesi de hem İslam hem de Hıristiyanlık dinleri açısından kutsal / önemli sayılan mekânlardır. 

Detaylı bilgi için bakınız http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9972/mersin.html [Son erişim: 03.12.2018]  
2 Bu miras alanının bir diğer önemli özelliği ise, üç alanın, St. Paul Kuyusu, Eshab-ı Kehf Mağarası, Ayatekla 

Kutsal Alanı ve Alahan Manastırının Dünya Geçici Miras Listesinde yer alıyor olmasıdır. 
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oluşturmakta ve gerek Antakya ve Orta Doğu, gerekse batı Akdeniz ve İç Anadolu 

bölgelerindeki diğer önemli erken Hıristiyanlık kutsal alanları ile ilişki içerisindedir.  

St. Paul Kuyusu  

St Paul kuyunun, Tarsus’ta doğan St. Paul’un evinin kuyusu olduğuna inanılmakla 

birlikte bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. St. Paul MS 5 civarında Tarsus’ta 

doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Küdüs’e gittiği bilinmektedir. Burada Hz. İsa’nın 

havarilerinden Petnas ve Barnabas ile tanışmıştır. 45-49 yıllarında ilk misyonerlik gezisine 

çıkmıştır. Karaman (Laranda) Yollarbaşı-İlistra (Lystra), Konya (Ikonyum), Yalvaç 

(Antiyoheya) güzergâhını izlemiştir. 50-53 yılları arasında ikinci, 53 yılında üçüncü gezisini 

yapmıştır. Efes, Ege Adaları, Yunanistan üzerinden Makedonya’ya kadar gitmiştir (Zoroğlu, 

1995, 56).  

Hıristiyanlar için önemli bir kişi olan St. Paul'ün evine ait olduğuna inanılan kuyu, 19.yy 

sonu geleneksel konut yapılarının yer aldığı Kızılmurat Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Kuyu’nun civarında arkeolojik kalıntılar bulunmaktadır. Zoroğlu (1995), St. Paul’un 

Hıristiyanlık için önemine bağlı olarak bu kalıntıların ve kuyunun eskiden beri kutsal 

sayılmasını Tarsus’ta yakın bir geçmişe kadar yaşamakta olan Hıristiyan cemaatin izleri olarak 

yorumlamaktadır. 

St Paul Kuyusu'nun çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 

müze statüsünde olan alanda kuyu ve yanındaki arkeolojik kalıntılar sergilenmektedir. 

Kuyunun dini önemine bağlı olarak yabancı ve yerli turistler ziyaret etmektedir. (Şekil 3) 

 

  

Şekil 3: St. Paul Kuyusu  

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

332 

Eshab-ı Kehf Mağarası 

Eshab-ı Kehf Mağarası, Yedi Uyurlar İnanışı’nın simgesidir. Tarsus’un 12 km 

kuzeyindeki Dedeler Köyü’nde yer alan Eshab-ı Kehf, doğal bir çöküntünün mağara halini 

alması ile oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi'nde adı geçen mağara, diğer semavi 

dinlerin kitaplarında da yer almasıyla önemlidir. Mağaranın bulunduğu alanda 1873 senesinde 

Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan bir cami bulunmaktadır. Cami yanındaki üç şerefeli 

minare daha sonra eklenmiştir. 

Eshab-ı Kehf,  kelime olarak “mağara dostları/ mağara arkadaşları” anlamına 

gelmektedir (Akgündüz, vd, 1993, 388). Eshab-ı Kehf hikâyesine göre çok tanrılı dönemde, tek 

tanrıya inandıkları için eziyete uğramaktan korkup, kaçan Hıristiyan yedi genç (Yemliha, 

Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debrenuş ve Kefeştetayuş) köpekleriyle birlikte Eshab-

ı Kehf Mağarası’na saklanmıştır. Mucizevî bir şekilde taş kesilerek, 309 yıllık bir uykuya dalan 

gençler uyandıklarında her şeyin değiştiğini fark etmişlerdir. İçlerinden biri yiyecek bir şeyler 

almak için şehre gitmesi ile elindeki eski paradan olay anlaşılmıştır (“Eshab-ı Kehf, Tarsus”). 

Hıristiyan kaynakları ile Müslüman kaynaklarında anlatılan hikâye arasında, olayın geçtiği yer 

ve mağarada kalış süresindeki farklılık dışında, büyük benzerlikler göstermektedir (Akgündüz 

vd, 1993, 387). Hıristiyan kaynaklar yer olarak Efes’i gösterilirken; Müslüman kaynaklarında 

büyük çoğunlukla Tarsus gösterilmektedir (Akgündüz vd, 1993, 387). 

Alan, günümüzde ziyarete açıktır. Dini öneminden dolayı özel dini günlerde bölge 

halkınca yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca alanda festivaller de düzenlenmektedir. 

Ziyarete açık olmasına karşın, farklı kullanımları içeren alan konforlu bir ziyaret alanı olma 

niteliğine sahip değildir. Alt yapı ve çevre düzenlemesi açısından sorunlar bulunmaktadır. 

(Şekil 4) 
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Şekil 4: Eshab-ı Kehf (“Eshab-ı Kehf, Tarsus”)  

 

Aya Tekla Kutsal Alanı  

Aya Tekla kutsal alanı Silifke ilçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 1,5 kilometre 

güneyinde bulunmaktadır. Hıristiyanlık dönemine ait dini bir merkez olan alan, günümüzde 

Hıristiyanlar için hac yeridir.  

Aya Tekla ile ilgili efsanelerde, Tekla’nın Ikonialı (Konya) bir azize olduğu ve 

Hıristiyanlığın misyonerlerinden olan St. Paul’un Hıristiyanlık öğretilerini kabul etiği 

belirtilmektedir. Konya ve Yalvaç'ta Hıristiyanlığı yayma çalışmalarından sonra, paganların 

baskıları sonucu kaçarak Silifke yakınlarında bir mağarada saklanır ve ibadetlerine burada 

devam eder. Aya Tekla'nın öldürüleceği sırada bu mağarada kaybolduğuna inanılmaktadır. 

Mağara, Aya Tekla’nın kayboluşundan sonra Hıristiyanlarca kutsal sayılmıştır. Hıristiyanlığın 

serbest bırakıldığı MS 320 yılına kadar gizli bir ibadet yeri olarak kullanılan mağara, 4. yüzyıl 

sonlarında kiliseye dönüştürülmüştür (“Ayatekla Örenyeri”). Alan, daha sonra Bizans 

döneminde dini bir yerleşim halini almıştır. 

5. yüzyılda Tekla kültünün merkezi haline gelmesi ile alan önem kazanmış ve bir 

yerleşim alanı olarak gelişmiştir. Günümüzde, alanda, yeraltı ibadet mağarası, daha sonra 

üzerine inşa edilen Zenon Bazilikası’nın apsis kalıntısı, büyük sarnıç ve diğer sarnıç yapıları, 

hamam, kuzey kilise ve Nekropol alanı görülebilmektedir. Yerleşimin Silifke ile bağlantısının, 

izi günümüzde de görülebilen, kısmen kayadan oyulmuş bir tören yolu ile sağlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Aya Tekla Ören Yeri ziyarete açık olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

işletilmektedir. Ziyaretçi kayıtları, alanı dini önemine bağlı olarak gelen yabancı turistler kadar 

yerli turistlerin de ziyaret ettiğini göstermektedir. Bölgede önemli bir ziyaret alanı olmasına 

karşın Aya Tekla Ören Yeri genelinde alanı korumaya ve konforlu bir şekilde sunmaya yönelik 

kapsamlı bir düzenleme yapılmamıştır. (Şekil 5)  
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Şekil 5: Aya Tekla Ören Yeri  

 

Alahan Manastırı  

Alahan Manastırı, Mersin-Karaman karayolu üzerinde, Mut'un 20 km kuzeyinde, 

Geçimli köyü civarında 1300 m yükseklikte ve Göksu Vadisine bakan dik bir yamaç üzerinde 

bulunmaktadır. Alahan Manastırı St. Paul ve Barnabas’ın Hıristiyanlığı yaymak için Konya-

Kapadokya ve Antalya-Antakya'ya kadar yaptıkları yolculuk sırasında konakladıkları yerlerden 

biridir.  

MÖ 5. yy başlarında yapıldığı bilinen Alahan Manastırı yapılar topluluğu, bir manastır 

ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmaktadır (“Alahan Manastırı”). MS 4. ve 6. 

yüzyıllar arası Hac Merkezi olarak yoğun bir biçimde kullanılmıştır (“Alahan Manastırı”).  

2000 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Alahan Manastırın bir bölümüne ait 

restorasyon çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış, ziyaretçilerin dolaşımı için temel 

düzenlenmemeler yapılarak, alan ziyarete açılmıştır. (Şekil 6)  
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Şekil 6: Alahan Manastırı (“Alahan Manastırı”)  

  

Mersin İnanç Turizmi Potansiyelini Değerlendirmede Bir Araç Olarak Avrupa Kültür 

Rotaları Programı1  

Mersin’de bulunan dört önemli kültür varlığı alanı, özellikle Hıristiyanlık için büyük 

öneme sahip olup, bu dört alanın ikisi hac noktası olarak tanımlanmaktadır. Dört alanda da 

ziyaretçilere yönelik düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, ilin ve bölgenin genel turizm 

potansiyeline katkısı ve misafir ettikleri turist sayısı beklenen düzeyde değildir. Her bir alanın, 

birbirlerinden bağımsız bir şekilde sunumu ve tanıtımının yapılması ve aralarındaki bağlantının, 

rotanın, bütünselliklerinin ve destekleyici turizm faaliyetlerinin değerlendirilmesi gelen 

turistlerin becerisine bırakılmıştır.  

Günümüz turizm anlayışı kapsamında, özellikle tanıtım ve sunuma yönelik olarak 

bütüncül yaklaşımlar benimsenmekte; bir anlatıya dayalı şekilde ziyaretçiye farklı deneyimleri 

yaşatmayı amaçlayan stratejiler geliştirilmektedir. Bu amaçla kurulan ve uluslararası niteliğe 

sahip farklı ağlar, birlikler ve organizasyonlar dikkat çekmektedir. Bu çalışmaların ve ağların 

en önemlilerinden birisi de Avrupa Konseyinin 1987 yılında başlattığı Avrupa Kültür Rotaları 

Programı ve bu program kapsamında oluşturulan kültür-turizm ağıdır.   

1987 yılında Avrupa Konseyi, “zaman ve mekânda bir yolculuk” (a journey through 

space and time) teması ile Avrupa’daki farklı ülke ve kültürlerde ortak ve yaşayan kültürel 

mirasın deneyimlenmesi amacı ile Santiago de Compostela Deklarasyonu2 ile Avrupa Kültür 

                                                 
1 Bu bölümde sunulan Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programına ilişkin temel bilgiler, yararlanılan kaynak 

raporların yanı sıra, Konseyin bu amaçla hazırladığı internet sitesi üzerinden derlenmiştir. Detaylı bilgi için 

bakınız: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes  
2 Deklarasyonun ismi,  Avrupa’nın birçok bölgesinden gelen hacıların ziyaret ettiği önemli Orta Çağ hac 

güzergâhı olan Santiago de Compostela Katedrali ve Havari James’in mezarının bulunduğu yerleşmeden 
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Rotası Programını hayata geçirmiştir. Programın temel hedefi; Avrupa’daki zengin kültürel 

mirasın ortak tarih ve miras ağı ile birlikte düşünülerek, insanlar için gezi güzergâhları sunmak 

olarak belirtilmiştir. Avrupa Kültür Rotaları Programı, Konseyin insan hakları, kültürel 

çeşitlilik, kültürler arası diyalog ve sınırlar arası paylaşım temel ilkelerini pekiştirmek adına 

önemli bir program olarak görülmektedir. Bu program kapsamında Konsey, ulusal, bölgesel ve 

yerel yönetimlerde sinerji yaratacak ve geniş bir yelpazede farklı ve çeşitli aktörleri bir araya 

getirebilecek nesiller arası kültür ve turizm yönetimine ilişkin bir model sunmaktadır. (Council 

of Europe, 2011) 

Avrupa Konseyi tarafından Kültür Rotası olarak tescillenen rotalar, bir ağ altında bir 

araya gelmektedir. Ağın dört temel eylem alanı bulunmaktadır: 

- Araştırma ve geliştirmede iş birliği,  

- Avrupa belleği, tarihi ve mirasının güçlendirilmesi,  

- Genç Avrupalılar arasında kültürel ve eğitim alanında fikir alışverişi,  

- Günümüz kültürel ve artistik eylemleri, kültürel turizm ve sürdürülebilir kültürel 

kalkınmanın sağlanması   

Kültürel Rotalar Programı, Avrupa Konseyinin temel ilkelerini destekleyen, sınırlar 

arası işbirliğini tetikleyen, kültürel miras alanında yaratıcı yaklaşımları, kültürlerarası diyalogu 

ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik ede özgün bir program olarak ele alınmaktadır. 

Kültürel Rotalar Programının 30. yıl toplantısında üye ülkeler, Programın çeşitliliklere ilişkin 

derinleşen bilgiye dayalı, birbirine saygı duyan ve özgürlükleri ve dayanışmayı savunan daha 

bütünlemiş bir Avrupa yaratmak adına esin kaynağı olmaya devam edeceğine inançlarını 

belirtmişlerdir. (Council of Europe, 2017)  

Mimari ve peyzajdan dini ve gastornomik alana, somut miras alanlarından somut 

olmayan kültürel mirasa kadar farklı birçok temayı içeren otuzdan farklı rota, duyarlı turizm ve 

sürdürülebilir gelişme adına önemli uygulamalar olarak boş zaman değerlendirme ve eğitim 

olanakları sunmaktadır (Council of Europe, 2016). Bu rotaların genel temaları 6 ana başlık 

altında toplanmaktadır:  

- Hac Yolculuğu Rotaları  

                                                 
gelmektedir. Programın başlangıcı, bu hac güzergâhının Avrupa Kültür Rotası olarak tescillenmesi ile olmuştur. 

Bu anlamda inanç turizminin bu Program kapsamındaki önemi açık bir şekilde görülmektedir.  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

337 

- Deniz ve Ticaret Yolları  

- Endüstri Mirası Rotaları  

- Doğal Peyzaj ve Uygarlık Rotaları  

- Tarihi Termal Kentler Rotası 

Avrupa Kültür Rotaları Programı, programın tanıtımında hedeflendiği gibi, farklı 

ülkelerde yer alan ama aynı temayı içeren kültürel konuları bir araya getirmesi, ülkeler arasında 

mirasın sürdürülebilir bir şekilde kullanımı ve turizme etkin bir geri dönüş sağlanabilmesi adına 

olumlu gelişmeler kaydetmiş; kültürel mirasın bütüncül bir şekilde korunması ve sunumunda 

aktif bir araç olarak kullanılagelmiştir. 

Tartışma ve Sonuç  

Turizm, günümüzde kültürlerarası etkileşimi mümkün kılan önemli toplumsal 

olaylardan birisidir. Son yıllarda ortaya çıkan alternatif turizm yaklaşımları içerisinde ortaya 

koyulan inanç turizmi, Anadolu gibi farklı dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış coğrafyalar 

için önemli bir açılım sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyele, özgün kültürel 

miras alanlarına sahip Çukurova Bölgesi ve Mersin İlinde yeterince önem verilmemektedir. 

Sadece inanç turizmi açısından değil, diğer alternatif turizm faaliyetleri açısından da oldukça 

zengin olan Mersin İlinde, bu alternatif turizm çeşitlerinin ve inanç turizminin gerek tanıtımı 

gerekse bütünleşik bir şekilde planlanarak sunumu açısından sorunlar bulunmaktadır.  

Kültürlerarası diyalogun gelişimi açısından önemli olan kültür rotaları, genel anlamı ile 

kültürel turizme hizmet ederken, diğer yandan turizm faaliyetlerinin bütüncül bir şekilde ele 

alınmasını, bütüncül ele alışta gerekli bilgilendirmeleri, misafirperverliği ve konaklama 

faaliyetlerini ele alan bir anlayış sunmaktadır. Rotayı takip ziyaretçi iyi vakit geçirirken ve yerel 

ürünleri deneyimlerken, beklentileri doğrultusunda kaliteli ve yüksek hizmet anlayışı talep 

etmektedir. Kültür rotaları ve buna bağlı oluşturulan ağlar, bu bütüncül sistemin kurulması 

açısından bir çerçeve sunmaktadır. (Cojocariu, 2015) 

Avrupa Kültür Rotaları Programı, Mersin ilindeki inanç turizmi noktalarının bütüncül 

bir şekilde ele alınarak tasarlanması, destekleyici turizm faaliyetlerinin tanımlanması ve bu 

rotanın bilinirliğinin arttırılması adına bir fırsat olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Kültür Rotaları ağına dâhil olunarak, Programın sürdürülebilirlik, işbirliği, duyarlı kalkınma ve 

eğitim gibi gerekliliklerinin yerine getirilmesi sonucunda sadece inanç turizmi potansiyeli 

bilinirliği ve görünürlüğü arttırılmakla kalmayıp, diğer yandan da sürdürülebilir kalkınmanın 
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sağlanabileceği, aynı zamanda da turizm sektöründe hedeflenen gelişime ve karlılığa belirli bir 

kalite oluşturularak ulaşılabileceği düşünülmektedir. Kültür Rotaları Programının 

benimsenmesinin ve gerekliliklerinin yerine getirilmesinin Mersin İli inanç turizmi gelişimine 

farklı açılardan katkı sağlayacağı ön görülmektedir; 

- Mersin’de bulunan önemli erken Hıristiyanlık miras alanlarının bütüncül bir şekilde ele 

alınması ve planlanması  

- Avrupa’da bulunan ve Türkiye ve Orta Doğu’dan eklenecek yeni merkezler ile mevcut 

Hac Rotaları ile iş birlikleri yaparak duyarlı ve sürdürülebilir kültürel gelişmenin 

sağlanması ve inanç turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde tanıtılması  

- Farklı beklentileri olan turist profiline hitap edecek alternatifler sunması, 

- Alternatif turizm faaliyetleri ile inanç turizminin bütünleştirilmesi ve böylelikle bölgede 

ekonomik kalkınmanın desteklenmesi,   

- Mevcut inanç turizmi potansiyelinin, Kültür Rotaları ağı ile bütünleşmesi sonucu diğer 

ülkelerle işbirlikleri kurulması   

- Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan alanların zincir üyelik ve rota bağlamında 

Dünya Miras Listesine başvuru açısından ilk çalışmaların yapılması 

Sonuç olarak, pek çok kültüre ev sahipliği yapmış ve özellikle erken Hıristiyanlık 

açısından önemli merkezlerin bulunduğu Mersin İlinin inanç turizmi potansiyelinin bütüncül 

bir şekilde ele alınması ve tanıtım ve sunuma yönelik olarak stratejiler geliştirilmesi önemlidir. 

Avrupa Kültür Rotaları Programı, bu bütüncül ele alışın sağlanabilmesi ve diğer rotalar ile 

bütünleşerek bölgedeki potansiyelin görünürlüğünün arttırılması adına önemli bir araç olarak 

değerlendirilmektedir.   
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FARKLI YIKAMA UYGULAMALARININ ELASTAN İÇEREN DENİM 

KUMAŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

     Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ1 

Prof. Dr. R.Tuğrul OĞULATA 1 

Özet 

Bu çalışmada, denim terbiyesinde uygulanan farklı yıkama işlemlerinin elastan içeren denim 

kumaşların çeşitli özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Pamuk/Lycra © içerikli atkı 

elastan 2/2 dimi ve 3/1 dimi konstrüksiyonlarında kumaşlar üretilmiş ve kumaşlara rinse, enzim 

ve taş yıkama işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra kumaşlara boyut değişimi, kopma 

mukavemeti, elastikiyet ve kalıcı uzama testleri uygulanmış olup, sonuçlar istatistiksel olarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Denim, Elastan, Rinse yıkama, Taş yıkama. 

Abstract 

Investigation of Different Washing Processes to Denim Fabrics Containing Elastane 

In this study washing processes used in denim fabrics containing elastane were investigated on 

denim fabrics properties. For this purpose, 2 different fabrics containing cotton/ Lycra © weft 

elastane yarns, 2/2 twill and 3/1 Z twill construction were produced and these fabrics were 

subjected to 3 different washing processes namely rinse, enzyme and stone. Effect of washing 

process on denim fabric performance properties were investigated statically by examining 

dimensional stability, breaking strength, elasticity and extensibility of washed specimens. 

Key Words: Denim, Elastane, Rinse wash, Stone wash. 

GİRİŞ  

Günümüzde ekonomik ve rahat olması nedeniyle tercih edilen bir kumaş olan denim, 

ilk kez Fransa’nın Serge De Nimes bölgesinde dokunmuştur. Fransa’da hazırlanan bu kumaşı 

yelkenlilerinde kullanan Christopher Columbus, denimin kullanımında ilk adımı atmıştır. 

Ancak denimin tarihi gelişimi içinde Levi Strauss daha büyük önem kazanmıştır.1853 yılında 
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Amerikalı bir madenci, Levi Strauss’a altın aradıkları arazide giymek için bu kumaştan bir 

pantolon diktirir. Pantolondan çok memnun kalan madenci aynı kumaştan arkadaşlarına da 

tavsiye eder. Kullanılan kumaş daha sonra Amerika’da “Denim” olarak isimlendirilir. Bu 

kumaştan yapılan giyim eşyaları, yıllardır süregelen yoğun ürün geliştirme çabaları sonucunda 

bugün her yaştan, her kesimden insanın gardırobunda yer alan ‘‘yüksek moda ürünü giysiler’’ 

olarak algılanan tekstil ve konfeksiyon mamulleridir (Yıldırım, 2013). 

 

Denim kumaşlar önceleri %100 pamuklu olarak üretilmekteydi. Zamanla moda 

sektöründeki gelişmelere paralel olarak Tencel, Elastan/Pamuk, Poliester/Pamuk vb. liflerden 

farklı renk ve görünüm özelliklerine sahip denim kumaşlar üretilmektedir. %1-5 arasında 

poliüretan elastan içeren denim kumaşlar, poliester oranı %20 civarında olan poliester/pamuk 

karışımlı ve pamuk/poliester/poliüretan elastan karışımına sahip denim kumaşlar da piyasada 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Elastik özellikli denim üretiminde elastan lifleri önemli bir paya 

sahip olmakla birlikte, elastan lifleri özlü iplik üretim yöntemi sayesinde birçok ştapel lif ile 

birlikte kullanılabilmektedir. Elastan içerikli denim üretiminde tüketici beklentilerini 

sağlayacak elastikiyet seviyelerine (%10-35) atkıda elastan içeren iplikler ile ulaşmak mümkün 

olmaktadır. Bu nedenle elastan içerikli denim kumaşların neredeyse tamamı atkıda özlü elastan 

kullanımı ile üretilmektedir. Bunun yanında atkı ve çözgüde özlü elastan iplik ile üretilen denim 

kumaşlar da bulunmaktadır. Ayrıca atkıda özlü elastan, çözgüde çıplak elastan kullanılan 

kumaşlar da mevcuttur (Çataloğlu, 2007).  

 

Taş yıkama, denim kumaşlarda en sık kullanılan yıkama uygulamalarından birisi olup, 

amaç; denim ürünlere, uzun süre giyilmiş ve birçok kez yıkanmış efekti kazandırmaktır. Taş 

yıkama sırasında kullanılan ponza taşları aşındırma etkisiyle kumaşın renginin açılmasını 

sağlamaktadırlar. Ayrıca denim kumaş solmuş görünüm kazanmaktadır. Ancak kullanılan 

ponza taşları makine parçalarına zarar vermekte, drenaj sistemlerinin tıkanmasına sebep 

olmakta ve taş parçacıklarının uzaklaştırılması zor olmaktadır. Ayrıca, taş yıkama sonrasında 

kumaşın dikiş, kemer ve kenar kısımları zarar görebilmektedir. Enzimlerle işlem sonrasında 

selülozik kumaşların yüzeyindeki lifler uzaklaştırılmakta, pilling oluşumu azalmakta ve tuşe 

yumuşamaktadır. Denim ürünlerde ise, selülaz enzimi kullanılarak yapılan biyoparlatma olarak 

adlandırılan bu yıkama işlemi ile indigo boyarmadde kumaştan uzaklaştırılmakta ve denim 

kumaşa eskitme efekti kazandırılmaktadır. Bu işlemde daha çok asidik veya nötral selülazlar 

tercih edilmektedir (Dalbaşı ve Özçelik Kayseri, 2018).   
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Rinse yıkama ise, klasik bir denim yıkama prosesinde kurutma öncesi yapılan son işlem 

adımı olup denim kumaşlarda kullanılan yıkama uygulamaları içinde en sade olanıdır. Genelde 

kuru ve parlak görünümün elde edilmek istenen durumlarda uygulanır. Çeşitli kimyasal 

maddeler kullanılarak yumuşatma ile denim kumaşa istenen tuşe efektinin verilmesi sağlanır. 

Kullanılan yumuşatıcı maddeler şişirici ve kayganlık artırıcı etki gösterirler (Çetiner, 2006; 

Toksöz ve Mezarcıöz, 2013; Nergis ve Oğulata, 2016).  

Bu çalışmada; rinse, enzim ve taş yıkama işlemlerinin denim kumaşların boyut değişimi, 

kopma mukavemeti, elastikiyet ve kalıcı uzama özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 

çözgü ipliği %100 pamuklu, atkı ipliği ise 98/2 pamuk/elastan karışımlı 2/2 Z dimi ve 3/1 Z 

dimi konstrüksiyonlarında kumaşlar kullanılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD  

Materyal 

Çalışmada, çözgü ipliği Ne 10 karde, atkı ipliği Ne 12,5 karde+elastan olan, 2/2 Z dimi 

ve 3/1 Z dimi olmak üzere iki farklı örgü yapısında denim kumaşlar üretilmiş olup, kumaşların 

üretimi sırasında üretim parametreleri sabit tutulmuştur. 

Metod  

Deneysel çalışma kapsamında tüm yıkama işlemleri aynı makinede gerçekleştirilmiş 

olup, uygulanan yıkama işlemleri aşağıda verilmiştir (Şekil 1).  

Şekil 1: Yıkama uygulamaları 
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Şekil 1’deki uygulamalar ve kumaş tipleri göz önüne alındığında yıkama işlemleri neticesinde 

6 farklı kumaş elde edilmiş olup, söz konusu kumaşlar Tablo 1’deki gibi sıralanarak 

kodlanmıştır. 

Tablo 1: Yıkama işlemleri neticesinde elde edilen numuneler ve kodlanması 

Numune no  Çözgü ipliği Atkı ipliği 
Atkı 

sıklığı  
Örgü tipi  

Yıkama 

türü  

1 9.85 Ne Karde Şantuk 12,5 Ne Karde+elastan 17 2/2 Z Dimi Rinse 

2 9.85 Ne Karde Şantuk 12,5 Ne Karde+elastan 17 2/2 Z Dimi Enzim 

3 9.85 Ne Karde Şantuk 12,5 Ne Karde+elastan 17 2/2 Z Dimi Taş 

4 9.85 Ne Karde Şantuk 12,5 Ne Karde+elastan 17 3/1 Z Dimi Rinse 

5 9.85 Ne Karde Şantuk 12,5 Ne Karde+elastan 17 3/1 Z Dimi Enzim 

6 9.85 Ne Karde Şantuk 12,5 Ne Karde+elastan 17 3/1 Z Dimi Taş 

 

Deneysel çalışma 

Numuneler 24 saat standart atmosfer şartlarında kondüsyonlandıktan sonra aşağıdaki testler 

uygulanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2: Deneysel çalışmada uygulanan testler ve standartları (TS EN ISO 5077, 2012; TS EN 

ISO 13934-1, 2013, ASTM D 3107 - 07(2015). 

 Test adı Test standardı 

Yıkama ile boyut değişimi  TS EN ISO 5077 

Kopma mukavemeti  TS EN ISO 13934-1 

Elastikiyet ASTM D 3107 

Kalıcı uzama ASTM D 3107 

 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
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Yapılan testler ve değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.  

Boyut Değişimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Kumaşların eni ve boyu yönünde 3’er adet ölçüm alınarak elde edilen ortalama boyut 

değişimi değerleri sonuçları Grafik 1’de görülmektedir. 

Kumaşlarda hem atkı hem de çözgü yönlerinde kısalma gerçekleşmiştir. Yıkama 

işleminin boyut değişimine etkisinin olup olmadığını tespit etmek için α=0.05 önem derecesine 

göre varyans analizi yapılmış ve çoklu karşılaştırma testi ile de yıkama işlemleri arasındaki fark 

incelenmiştir (Tablo 3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Boyutsal değişim değerleri 

Tablo 3: Yıkama tipinin boyut değişimine etkisi 

 

 

 

 

Tablo 4: Yıkama işlemleri arasındaki çoklu karşılaştırma sonuçları  

Bağımlı 
I(yıkama 

tipi) 

J(yıkama 

tipi) 
Ortalama fark  Önem 

Faktör  Bağımlı değişken F Önemlilik 

Yıkama  

tipi  
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değişken  (I-J)  durumu  

Çözgü yönünde  

boyut değişimi 

Rinse 

Enzim 

Taş 

-,75000* 

-,60000* 

,000 

,000 

Enzim  

Rinse 

Taş 

,75000* 

,15000 

,000 

,119 

Taş 

Rinse 

Enzim 

,60000* 

-,15000 

,000 

,119 

Atkı yönünde  

boyut değişimi 

Rinse  

Enzim 

Taş 

-,44000* 

-,45000* 

,008 

,007 

Enzim 

Rinse 

Taş 

,44000* 

-,01000 

,008 

,948 

Taş 

Rinse 

Enzim 

,45000* 

,01000 

,007 

,948 

*: Ortalamalar arasındaki fark 0.05 seviyesinde önemlidir. 

Tablo 3’e göre önemlilik değeri 0,05’in altında olduğu için, yıkama işleminin boyut 

değişimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Tablo 4’deki LSD 4 metoduna göre yapılan çoklu 

karşılaştırma sonuçlarına göre ise, hem atkı hem de çözgü yönünde rinse yıkama ile diğer 

yıkamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Rinse yıkamalarda kullanılan 

yumuşatıcıların, diğer yıkama işlemlerinde kullanılan kimyasallardan daha fazla elyaf yapısının 

şişmesini sağlayarak boyut değişimini arttırdığı düşünülmektedir.  

Aynı şartlarda işlem gören 3/1 dimi kumaşların 2/2 dimi kumaşlara göre atkı yönünde 

daha fazla kısaldığı görülmektedir. Bu durum; her iki kumaşın atkı ipliğindeki elastan oranı 

aynı olduğundan, söz konusu boyut değişiminin 3/1 kumaşlarda atkı ipliğinin daha uzun 

atlamalardan dolayı daha serbest hareket edebilmesiyle açıklanabilmektedir. 

Kopma Mukavemeti Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Kopma mukavemeti test sonuçları aşağıda verilmiştir (Grafik 2). 
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Grafik 2: Kopma mukavemeti değerleri 

Yıkanmamış numune ile kıyaslandığında tüm yıkama işlemlerinin kumaşların atkı ve çözgü 

yönlü kopma mukavemetlerinde bir düşüşe sebep olduğu görülebilmektedir.  

Tablo 5’de yıkama tipinin kopma mukavemetine etkisi, Tablo 6’da ise yıkama işlemleri 

arasındaki çoklu karşılaştırma sonuçları görülebilmektedir.  

 

Tablo 5: Yıkama tipinin kopma mukavemetine etkisi 

Faktör Bağımlı değişken F Önemlilik 

Yıkama  

tipi  

Çözgü yönünde kopma mukavemeti 8,839 ,001 

Atkı yönünde kopma mukavemeti 1,902 ,169 

 

Tablo 6: Yıkama işlemleri arasındaki çoklu karşılaştırma sonuçları 
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Tablo 5’e göre önemlilik değeri 0,05’in altında olduğu için, yıkama işleminin sadece 

çözgü yönü kopma mukavemeti üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Tablo 6 incelendiğinde 

yıkanmamış numuneye göre tüm yıkama işlemlerinin mukavemeti düşürdüğü görülmüştür. 

Yıkama tipinin çözgü yönü kopma mukavemeti üzerinde etkili olduğu, özellikle rinse yıkama 

ile diğer yıkamalar arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir. 2/2 dimi örgü kumaşların 

3/1 dimi kumaşlardan daha düşük kopma mukavemetine sahip olduğu görülmüş, bu durum 3/1 

örgü yapısındaki ipliklerin grup oluşturma eğiliminden kaynaklandığı düşünülmüştür. Çoklu 

karşılaştırma test sonuçlarına göre kopma mukavemeti üzerinde rinse yıkamanın en düşük 

mukavemet kaybına, taş yıkamanın ise en yüksek mukavemet kaybına sebep olduğu 

görülmüştür. Bu durumun taş yıkamada kullanılan ponza taşları ile muamele gören kumaşların 

yıpranmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Elastikiyet ve Kalıcı Uzama Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bağımlı  

değişken 

I (yıkama tipi) J (yıkama tipi) 

Ortalama 

 fark  (I-J) 

Önem  

durumu  

Çözgü 

yönünde  

kopma 

mukavemeti 

Rinse 

Enzim 

Taş 

7,65000* 

13,30000* 

,023 

,000 

Enzim  

Rinse 

Taş 

-7,65000* 

5,65000 

,023 

,086 

Taş 

Rinse 

Enzim 

-13,30000* 

-5,65000 

,000 

,086 

Atkı 

yönünde  

kopma 

mukavemeti 

Rinse  

Enzim 

Taş 

-2,90000 

3,35000 

,374 

,305 

Enzim 

Rinse 

Taş 

2,90000 

6,25000 

,374 

,062 

Taş 

Rinse 

Enzim 

-3,35000 

-6,25000 

,305 

,062 
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Elastikiyet; belirli bir yük-kuvvet altındaki kumaşın gösterdiği kalıcı olmayan uzama 

eğilimidir. Kalıcı uzama ise belirli yük-kuvvet altında kalan kumaşın yapısında oluşan 

deformasyonlar sonucunda ilk haline dönememesidir (Grafik 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3: Elastikiyet ve kalıcı uzama değerleri 

Grafik 3’e göre her iki kumaş türü için de en düşük elastikiyet ve kalıcı uzama oranı rinse 

yıkama ile elde edilirken, en yüksek değer taş yıkama ile elde edilmiştir.  

Kalıcı uzama değerleri elastikiyet değerleriyle genel olarak benzer eğilimde 

seyretmektedir. Bunun nedeni, daha yüksek derecede esneyen elastanın geri dönüş özelliğini 

daha fazla kaybederek kalıcı uzamasının artmasına yol açabilmesi olduğu düşünülmektedir. 

Dolayısıyla yıkamadaki mekanik yıpratma etkisinin artmasıyla birlikte kumaşın daha fazla 

esnediği, bunun sonucunda ise esneme sonrası geri eski haline gelme oranının düştüğü 

kanaatine varılmıştır. 

Kumaşlardan beklenen durum kalıcı uzama değerinin mümkün olduğunca sıfıra yakın 

olmasıdır. Kalıcı uzama değeri %7'nin üzerine çıktığında, kullanılan giysilerde kalıcı beden 

artışına neden olmaktadır ve bu durum tüketiciler tarafından kesinlikle istenmeyen bir 

durumdur (Çataloğlu, 2007). 

Yapılan çalışmada sadece 3/1 dimi kumaşın taş yıkama ile yapılan denemesinde kalıcı 

uzama oranı 7’nin üzerinde tespit edilmiştir.  
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Bu çalışmada, elastanlı denim kumaşlara uygulanan rinse, enzim ve taş yıkama 

işlemlerinin 2/2 dimi ve 3/1 dimi konstrüksiyonlarındaki kumaşların boyut değişimi, kopma 

mukavemeti, elastikiyet ve kalıcı uzama değerlerine etkisi incelenmiştir.  3 farklı işlem ve 2 

farklı kumaş kostrüksiyonu ile toplamda 6 kumaş elde edilmiştir. Bu kumaşların yukarıda 

belirtilen ölçümleri sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Yıkama türünün boyut değişimine etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle rinse yıkama 

ile diğer yıkamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Rinse yıkamalarda 

kullanılan yumuşatıcıların, diğer yıkama işlemlerinde kullanılan kimyasallardan daha fazla 

elyaf yapısının şişmesini sağlayarak boyut değişimini arttırdığı düşünülmektedir 

Yıkanmamış numuneye göre tüm yıkama işlemlerinin mukavemeti düşürdüğü 

görülmüştür. Kopma mukavemeti üzerinde rinse yıkamanın en düşük mukavemet kaybına, taş 

yıkamanın ise en yüksek mukavemet kaybına sebep olduğu görülmüştür.Taş yıkamadaki 

mekanik etki nedeniyle lif kaybı oluşmakta ve dolayısıyla mukavemet düşmektedir. 

Hem 2/2 dimi hem de 3/1 dimi kumaşta en düşük elastikiyet ve kalıcı uzama oranı rinse 

yıkama ile elde edilirken, en yüksek değer taş yıkama ile elde edilmiştir.  
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Abstract 

Public transport supply quality improvements have been widely discussed, and it is the 

cornerstone of progress in developed and in developing countries. Public transport amelioration 

can save time for citizens, alleviate traffic on the roads, conduce to the protection of the 

environment, and reduce expenditure on fuel. The work is presenting a dynamic survey 

questionnaire by utilizing a pairwise comparison method to collect the required data for 

estimating public transport supply quality in order to increase ridership satisfaction and 

captivate potential passengers. For the emerging city (Mersin city, Turkey),  the analytic 

hierarchy process has been selected, while for the progressive city (Budapest city, Hungary), 

the analytic network process has been chosen. 

Key Words: 

Pairwise comparison (PC); Public transport; Supply quality; Decision support; Analytical 

Hierarchy Process (AHP); Analytical Network Process (ANP). 

 

 

INTRODUCTION  

Pairwise comparison (PC) is one of the most effective methods for supporting decisions 

throw criteria weighting and ranking. PC method was introduced by Thurstone in 1927 

(Thurstone, 1927`), it is a comparable to the introduction of derivatives in calculus or 

eigenvalues in linear algebra. The comparison method is more efficient in predicting complex 

problems outcomes than the casual thinking. Because, the casual thinking is partial, splinter and 

not effective to qualify intangibles. However, in decision making process for complex 

problems, many non-trifles criteria have to be regarded, therefore we need a dexterity technique 

to deal with this type of complex problems and acquire an efficient and elucidative 

consequences. This powerful method has become widely applied for countless problems by 
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experts and decision makers in different scientific fields, for instance in medicine field 

(Menichelli et al., 2018; Mattig et al., 2017 Balubaid and Basheikh, 2016; Walker et al., 2015), 

in education (Saxena and Jain, 2018; Li, 2017; Ramasamy et al., 2016), in economic field (Ecer 

, 2018; Zhou  et al., 2017; Kling et al., 2016; Hsu et al., 2015), in sport (Budak et al., 2017; 

Esmaeili et al., 2016). And in transportation field (Duleba and Moslem, 2019; Moslem and 

Duleba, 2018; Ambarwati et al., 2017; Chen, 2016; Kwasiborska, 2015).  

The prioritization mechanism is accomplished by assigning a number from a 

comparison scale developed by Saaty (1980) to represent the relative importance of the criteria 

(Table 2). Pairwise comparisons matrices of these criteria provide the means for calculation of 

importance. However, both AHP and ANP perform PCs to derive relative importance of the 

criteria. The purpose of the study is presenting a dynamic survey questionnaire by performing 

a pairwise comparison method in order to improve the supply quality of public transport. As an 

illustrative methodologies AHP and ANP methods utilized. 

 

METHODOLOGY 

 

1. PC in AHP method 

The popular Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was presented by Saaty in 

(1980), it is a systematic and comprehensive quantitative analysis technique which is helpful in 

decision-making process involved quantitative as well as qualitative attributes. It used widely 

to make efficient and effective decisions for supporting decisions, by identifying the key factors 

and revealing the priority ranking of the problem. AHP decomposes a complex decision 

problem into a hierarchical structure and creates pairwise comparison matrices based on the 

hierarchy (Saaty, 2013). In order to evaluate public transport supply quality in Mersin, the 

pairwise comparison (PC) was structured and performed based on the hierarchical structure of 

criteria in a public bus transport development decision (See Fig. 1.) and the estimation done by 

using Saatys’ scale (Table 2.). The reciprocity is indeed fulfilled for every PC matrix, however, 

consistency is most likely not fulfilled for experiential matrices.   

In order to collect the required data depending on the hierarchical structure of criteria in 

a public bus transport development decision (Fig. 1.), the following questions were asked: for 

the 1st level “Compare the importance of improvement for the service quality and transport 

quality element. Compare the importance of improvement for the service quality and tractability 

elements. Compare the importance of improvement for the transport quality and tractability 

elements”. For the 2nd, and 3rd level the same structure was constructed, in total 27 pairwise 

comparison constructed. The simplest case of combinatorial consistency was analyzed by Davis 
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in 1963. The popularity of the PC method comes from its roots in the consistency definition. 

The definition is given by this equation: 

𝑐𝑓 =  
𝜆𝐴 − 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟(𝐴)

(𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟(𝐴) − 1)𝜆𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚
  ,                                                    (1)  

For a reciprocal matrix: 𝐴 =  [𝑤𝑖𝑗] , where 𝑤𝑖𝑗 is a positive element which express the 

relative importance of two criteria: 𝑖 and 𝑗. For each 𝑤𝑖𝑗 the reciprocal is 1/𝑤𝑖𝑗. And  

 

 𝑤𝑗𝑖 = 1/𝑤𝑖𝑗  ,     (2) 

 

Where  𝑤𝑖𝑖 = 1 provided, and the consistency 

𝑤𝑖𝑗 =  𝑤𝑖𝑘/𝑤𝑗𝑘.      (3) 

In 1977, Saaty introduced eigenvalues for dealing with the gradation in comparative 

judgements. Saaty’s consistency is based on 10% of the deviation of the largest eigenvalue of 

the given matrix from the corresponding eigenvalue of a randomly generated matrix 

(Koczkodaj, 1993; Saaty, 1977).  

 

Figure 1: The hierarchical structure of criteria in a public bus transport development decision (Duleba, 2012) 

 

Saaty’s eigenvector method applies the structure of PC matrices. It is evident, that the 

principal eigenvector of the biggest matrix in the study is {w_1; w_2;w_3; w_4; w_5 } with the 

maximum eigenvalue of 5 (Table 1.). 
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Table 1: The structure of a 5x5 consistent, theoretical pairwise comparison matrices  

𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2 𝑤1/𝑤3 𝑤1/𝑤4 𝑤1/𝑤5 

𝑤2/𝑤1 𝑤2/𝑤2 𝑤2/𝑤3 𝑤2/𝑤4 𝑤2/𝑤5 

𝑤3/𝑤1 𝑤3/𝑤2 𝑤3/𝑤3 𝑤3/𝑤4 𝑤3/𝑤5 

𝑤4/𝑤1 𝑤4/𝑤2 𝑤4/𝑤3 𝑤4/𝑤4 𝑤4/𝑤5 

𝑤5/𝑤1 𝑤5/𝑤2 𝑤5/𝑤3 𝑤5/𝑤4 𝑤5/𝑤5 

 

Each step of comparison for a level with n elements requires 𝑛 (𝑛 − 1)/2 judgments, for 

the biggest matrix in the structure 10 judgments was required, and the total judgment numbers 

for the hierarchy structure was 27. 

 

Table 2: Judgment scale of relative importance for pairwise comparison (Saaty’s 1-9 scale) 

Numerical 

values 
Verbal scale 

 
Explanation 

 

1 
Equal importance of both elements 

 

 Two elements contribute equally 

  

3 

Moderate importance of one 

element over another 

 

 Experience and judgment favour one 

element over another 

 
 

5 

Strong importance of one element 

over another 

 

 
An element is strongly favored 

  

7 

Very strong importance of one 

element over another 

 

 
An element is very strongly dominant 

  

9 

Extreme importance of one element 

over another 

 

 An element is favored by at least an order 

of magnitude 

 
 

2,4,6,8 Intermediate values 
 Used to compromise between two 

judgments  

 

Saaty recommended consistency check in AHP that ensures that all matrices meet the 

consistency criterion of acceptable inconsistency.  

 

CI =  
λmax−n

n−1
  ,      (4) 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

356 

where CI is the consistency index, λmax is the maximum eigenvalue of the PC matrix 

and n is the number of rows in the matrix. The consistency ratio (CR) gives a measure of where 

the judgments in the pairwise comparison matrix lie and it can be determined by:  

 

CR =  
CI

RI
  .       (5) 

 

Where RI is the average random consistency index for different matrix order. 

 

Table 3: Random consistency index value (RI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 

 

In AHP, the acceptable value of Consistency Ratio (CR) is CR < 0.1, if the CR is greater 

than 0.1, the comparison matrix is considered inconsistent and it needs to be revised. 

When A is a consistent matrix,  

 

A W =  λmax W .     (6) 

 

Then eigenvector W can be calculated as  

 

(A −  λmax . I) W = 0  ,    (7) 

 

where λmax is the maximum eigenvalue of the matrix A. The geometric mean was used 

to aggregate evaluators’ answers (Aczél and Saaty,1983).  

If “h” evaluators take part in the procedure 

 

 f(x1, x2, … , xh) = √∏ xk
h
k=1

h
 .   (8) 

 

where x1, x2, … , xh donates entries, in the same position, of pairwise comparison 

matrices, filled in by the decision makers. 

For determining the eigenvectors of the aggregate matrices the following method was 

applied:  
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wAi
=  

wj

w
 

wij

∑ wik
n
k=1

=  (
wj

w
 

1

∑ wik
n
k=1

) wij ,  (9) 

 

where    j = 1, ..., m       and.     w =  ∑ wj
m
i=1 ; 

 

 wj > 0 ( j = 1, ..., m ) represents the related weight coordinate from the previous level; wij >  0 

( i = 1, ..., n ) is the eigenvector computed from the matrix in the current level, wAi ( i = 1, ..., n 

) is the calculated weight score of current level’s elements. Sensitivity analysis enables in 

understanding the effects of changes in the main criteria on the sub criteria ranking and help 

the decision maker to check the robustness throughout the process. 

 

2. PC in ANP method 

 The Analytic Network Process (ANP) its generalization of the analytic hierarchy 

process (AHP) to dependence and feedback (Saaty, 2006; Saaty; 2005). The PC in ANP method 

was constructed from 276 comparisons depending on the 24 criteria that represent the supply 

quality in public transportation system Table 4. As a case study Budapest city was selected and 

experts in the related fields were asked to perform the PC of the criteria based on the importance 

scale shown in Table 2. Eight experts were participated to evaluate the survey, the evaluation 

was done be Judgment scale of relative importance for PC (Saaty’s 1-9 scale).  

 Based on study aim the ANP is designed in super decisions software. As the case study 

of AHP the fixed cost was expected in order to evaluate the supply quality of public bus 

transport system. For the first criteria, 23 comparisons were constructed and the following 

question were asked “Decide if there is relation between Service Quality and other 23 criteria 

or not, if there is then, compare the importance by using Saaty’s scale”. For the second criteria 

the question was ““Decide if there is relation between Transport Quality and other 22 criteria 

or not, if there is then, compare the importance by using Saaty’s scale”. Each evaluator did 276 

comparisons in order to evaluate public bus transport supply quality in Budapest which is 

operated by the public transport company “BKK”. A description of the 24 criteria explained in 

Table 4.  

 

 

 

 

 

Table 4: The description of public transport supply quality criteria’s 
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Criteria Explanation 

C1 “Service Quality”, everything excluding transport it self 

C2 “Transport Quality”, for real time on vehicle 

C3 “Tractability”, getting information from every aspect 

C4 “Physical comfort”, comfort of seat, crowdedness, condition air 

C5 ”Mental comfort”, contains environmental aspects and behavior of driver 

C6 “Safety of travel”, feeling in safe, accidents in the bus, security 

C7 “Perspicuity”, clear understanding for schedule and information 

C8 “Information before travel”, amount and quality of information 

C9 “Information during travel”, availability, quantity and quality of information 

C10 “Approachability”, of the service before beginning of travel, ticketing services 

C11 “Directness” reaching the destination without shifting vehicles 

C12 “Time availability” the time frame when using certain vehicle 

C13 “Speed”, speed for the time of whole travel process 

C14 “Reliability”, the quality of being trustworthy 

C15 “Directness to stops”, reaching the stops for travel 

C16 “Safety of stops”, subjective feeling 

C17 “Comfort in stops”, heating and cooling systems, seats 

C18 “Need of transfer”, do passenger has to change or not 

C19 “Fit connection”, between bus lines or between other type of public transportation and 

bus lines, guarantee of transfer 

C20 “Frequency of lines”, working hours based on schedule 

C21 “Limited time of use”, a part of the whole travel process 

C22 “Journey time”, related to speed of the vehicle, (get on_ get off) 

C23 “Awaiting time”, waiting for public transport 

C24 “Time to reach stops” a part of the whole travel process 

 

RESULTS 

 

 The PC approach is one of the most amazing and universal methods for dealing with 

complex problems. Many approached uses PC in order to rank the most important factors 

related to a specific problem. In the presented work the authors spotted the light on two methods 

of multi criteria decision making which employ PC to collect the required data. In Mersin city, 

AHP method was applied to evaluate and rank the twenty four criteria for public bus transport 

supply quality, 100 evaluators were participated in the survey during August and September 

2017. The data was analyzed in October 2017. The geometric mean was used to get the weight 

scores for all participants. The weights represent the importance of the criteria itself. With 
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respect to the AHP analysis, a three level hierarchy model of public transport supply quality 

criteria illustrated in Fig. 1. The first level represents three main criteria (Transport quality, 

Service quality and Tractability). The sub criteria level was composed of eleven criteria, while 

the third level was consisting of ten criteria. The most important criteria in the first level was 

service quality, while reliability was the most critical issue in the second level and the most 

important criteria was fit connection in the third level. 

 In Budapest city, ANP method was applied to evaluate and rank the twenty four criteria 

for public bus transport supply quality, eight expert evaluators were participated in the survey 

during February 2018. The data was analyzed in March 2018. The geometric mean was used to 

get the weight scores for all participants. The weights represent the importance of the criteria 

itself. With respect to the ANP analysis, a network model of public transport supply quality 

criteria illustrated in Fig. 2. 151 Interrelations between different criteria have been detected, 

The network model contains (276-125= 151 interrelations). Super decisions software was 

applied to get preference ranking for public transport system criteria’s. Tractability was the 

most critical criteria regarding to the employed analysis, the second important criteria was 

Service quality, followed by Transport quality and Information before travel. 

 

Figure 2: The interdependent relationship among the public transport supply quality criteria 

 (source: research by the authors) 

 

 

 

CONCLUSION 
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The paper has been proposed two model for ranking the supply quality of public 

transport in two different cities. The first method was AHP and it was applied in Mersin city, 

however, the second method was ANP and as a case study Budapest city was elected. Due to 

the complexity of the problem. The applications enables the decision-makers to better 

understand the complex problems and support the decisions, that subsequently improve the 

reliability of the decision.  

The AHP method is mathematically proven, stable and flexible method regarding 

changes within and additions to the hierarchy structure. However, AHP neglect the 

interrelations between the criteria in the different levels, to overcome this disadvantage Saaty 

found ANP where the in Interrelations between factors are flexible and enables the existence of 

interdependences among criteria. But, ANP is quite complicated than other approaches, because 

of its large number of comparisons, and the inconsistency check also difficult due to the super 

matrix. Even the participated experts in Budapest stated that the ANP survey is quite 

complicated and require long time to evaluate the criteria, due to the large number of 

comparisons “276”. For further researches, authors recommend to apply another approach 

regarding the detected interrelation between the criteria in ANP and considering the ranking of 

criteria by AHP approach. 
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Özet 

Bu çalışma 2012-2013 yıllarında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü 

(ABKAİM) çalışma alanlarında yürütülmüştür. Yazlık kabaklarda 2012 yılında morfolojik ve 

moleküler karakterizasyon çalışmaları yapılmış, heterotik gruplar oluşturulmuştur. 2013 yılında 

ilkbahar ve sonbahar yetiştiricilik dönemlerinde olmak üzere iki dönem halinde örtüaltında 

heterotik gruplardan oluşturulan melezlerin heterozis durumlarına bakılmıştır. Denemelerde 

melezlerde ve hatlarda tohum ekiminden itibaren fide ölçümleri, bazı bitki ölçümleri, meyve 

ölçümleri ve heterozis hesaplamaları yapılmıştır.  

Fide ölçümlerinde heterotik gruplarda; hipokotil uzunluğu açısından iki dönemde negatif 

heterozis görülmüştür. Kotiledon uzunluğu ve kotiledon genişliğinde her iki dönemde de pozitif 

heterozis görülmüştür. Yaprak ölçümlerinde genelde pozitif heterozis görülmüştür. Melez 

bitkilerinin yapraklarının ve yaprak sap uzunluklarının ebeveynlerinden daha büyük ve daha 

uzun olduğu tespit edilmiştir. Meyvelerle ilgili yapılan ölçümler genelde pozitif çıkmıştır. 

Ortalama meyve ağırlığı değerleri bakımından,  meyve uzunluğu bakımından, meyve 

maksimum çapı bakımından ve meyvede çiçek izi büyüklüğü bakımından pozitif heterozis 

görülmüştür. Bu çalışmada en büyük hedefimiz yazlık kabaklarda ıslah sürelerinin 

kısaltılmasını sağlamak olmuştur. Aynı zamanda kabak gen havuzlarının ıslah çalışmaları 
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yaparken daha etkin kullanımına imkan vermiştir. Bunun sonucu olarak daha kısa sürelerde 

hibrit çeşitlerin çıkması sağlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: 

Yazlık Kabak, Karakterizasyon, Heterotik Grup, Heterozis 

Abstract 

Determınation of Heterotic Groups Via Morphological and Molecular Methods in 

Summer Squash (Cucurbita pepo L.) and Heterosis in Some Plant and Some Fruit 

Characteristics 

This study was conducted in the Directorate of Alata HRS’ production areas in 2012-2013 

production periods. Morphological and molecular characterization works were done in summer 

squash and heterotic groups were generated in 2012. Heterotic group characteristics were 

analysed including in two periods, heterosis of hybrids in the greenhouse in spring and autumn 

cultivation period in 2013. In trials, seedlings and plant measurements, the time of flowering of 

male and female flowers, yield trials, fruit measurements and heterosis were calculated 

beginning from seeding of hybrids and lines.  

In seedling measurements for heterotic groups, negative heterosis was observed in hypocotyl 

length of hybrids in both periods. With regard to cotyledon length and width, again a positive 

heterosis was observed in both periods. In general, a positive heterosis was observed in leaf 

blade width, leaf blade length and leaf stalk lengths of the hybrids. Strong plants with sufficient 

plant heights, sufficient main stem diameter are desired characteristics in summer squash. Fruit-

related measurements generally revealed positive values. A positive heterosis was observed in 

average fruit weights, fruit lengths and fruit maximum diameter. This study objective of the 

present project was to shorten the breeding durations in summer squashes. The present 

outcomes allowed more efficient use of squash gen pools in breeding researches. Then, 

ultimately hybrid species created in shorter periods.  

Key Words: 

Summer Squash, Characterization, Heterotic Group, Heterosis. 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Günümüzde kullanılan ıslah yöntemleri arasında en çok uygulama alanı bulanlardan 

birisi F1 hibrit çeşit ıslahıdır. F1 hibrit gücü veya heterozis; birinci melez dölkuşağı bitkilerinin, 
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kendilerini meydana getiren ebeveynlerin ortalamalarından ve ebeveynler arasında üstün 

olanından büyüklük ve güç bakımından yüksek özellik göstermesi olarak tanımlanmaktadır 

(Macit, 1972).  Hibrit kabağın elde edilmesinde kullanılan ebeveynler arasındaki genetik ilişki, 

hibrit kabak bitkisinin verimliliği ve kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Bu etki genetik 

yakınlık ve uzaklığa bağlı olarak değişmektedir. Kabak bitkisinde genetik yakınlık ve uzaklık 

ilişkilendirilerek birbirine yakın olanlar gruplandırılmış ve bu gruplara heterotik grup adı 

verilmiştir. Hibrit kabak ıslahında elde edilen kendilenmiş hatların, melez kombinasyonlarında 

doğru kullanılması için heterotik grupların ve bu heterotik gruplar arasındaki heterozis ve 

kombinasyon yeteneklerinin bilinmesi ıslah çalışmalarındaki başarıyı arttırmaktadır. 

Bu çalışmada, Alata BKAİM tarafından elde edilmiş bazı kendilenmiş hatların 

morfolojik ve moleküler markörlerle analiz edilmesiyle heterotik grupların belirlenmesi ve bu 

heterotik gruplar arasındaki heterozis ve kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesiyle, 

yapılacak ıslah çalışmalarının daha verimli ve daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. 

Morfolojik ve moleküler karakterizasyon çalışmalarında 59 adet farklı yazlık kabak 

genotipinden oluşan bir koleksiyon kullanılmıştır. Bu koleksiyonda yer alan genotiplerden 32 

ABKAİM’ne ait genotipler, 8 adedi GAPTAEM’den (Şanlıurfa) getirilen yerel genotipler, 8 

adedi COMAV’dan ( İspanya) getirilen genotipler ve kalan 11 adet ise yurtiçinden özel 

firmalardan temin edilen farklı genotiplerdir. 

Araştırma Şubat 2012-Şubat 2014 tarihleri arasında ve toplam 4 dönem halinde 

gerçekleştirilmiştir. Birinci dönem’de (Şubat-Temmuz 2012); araştırmada kullanılan yazlık 

kabak hatlarının morfolojik ve moleküler karakterizasyonları yapılmış ve heterotik gruplar 

oluşturulmuştur. İkinci dönem (Eylül 2012-Şubat 2013); oluşturulan heterotik gruplardan 

seçilen genotiplerin birbirleriyle melezlemeleri yapılmıştır. Üçüncü ve dördüncü dönem de 

(Mart- Temmuz 2013, Eylül 2013- Aralık 2013), ikinci dönemden elde edilen melezlerin ve 

hatların örtüaltında ve açık arazide iki dönem halinde kantitatif ıslah çalışmasına ilişkin 

kısımları yürütülmüştür. 

Morfolojik ve moleküler karakterizasyon bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, 

genotipler arasında önemli çeşitlilikler olduğu tespit edilmiştir. Morfolojik ve moleküler veriler 

doğrultusunda hazırlanan analizlerde benzerlik düzeylerinin 0.64 ile 0.95 arasında dağılım 

gösterdiği ve iki ana grup oluşmuştur. İki ana grubun alt gruplara ayrıldığı görülmüştür. 0.83 

benzerlik düzeyinde de 6 ana grup tespit edilmiştir (Nacar ve ark.,2012.). Oluşan 6 ana farklı 

heterotik gruptan ıslah amaçlarına uygun 14 adet genotipin (33, 23, 55, 39, 47, 37, 29, 43, 28, 
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10, 35, 36, 57, 48) seçimi yapılmıştır 2. gruptan 33 no’ lu genotip, 3. gruptan 23, 55, 39, 47, 37, 

29 no’lu genotipler, 4. grupdan 43, 28, 10, 35 no’lu genotipler, 5. gruptan 36, 57, 48 no’lu 

genotipler seçilerek her gruptaki genotiplerin birbirleriyle tek yönlü olarak melezlemeleri 

yapılmış ve 91 melez oluşturulmuştur. Kontrol melezlemeleri yapmak amacıyla her iki ana 

heterotik grubun kendi içerisinden 1. gruptan 1, 2 22 ve 25 nolu genotipler; 2. ana gruptan 57, 

16, 39, 56, 23, 30, 33 ve 15 nolu genotipler seçilmiştir. Bu seçilen genotipler kendi grupları 

içerisinde melezlenerek Kontrol 1 melezlemeleri elde edilmiştir. Ayrıca her iki heterotik grup 

genotipleri birbirleriyle tek yönlü olarak melezlenmiş ve Kontrol 2 melezleri elde edilmiştir. 

Toplamda 23 adet kontrol melezi yapılmış ve kontrol melezleri elde edilmiştir. 

Morfolojik ve moleküler karakterizasyon çalışmalarının sonuçlarına göre elde edilen 

hatların melezleri, kontrol melezleri, melezlere ait ebeveyn hatlar ilkbahar döneminde 26-27 

Mart 2013, sonbahar döneminde 24-25 Eylül 2013 tarihlerinde açık alana ve plastik seradaki 

yerlerine dikilmişlerdir. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler Microsoft Excel programına girilmiştir. İstatiksel 

değerlendirmeler SAS. JMP.v8.0.2 paket programına göre analiz edilmiş ve ortalamaların 

karşılaştırılmasında ise Tukey testinden faydalanılmıştır. Yapılan istatistiki analizler % 5 önem 

düzeyinde tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada heterotik gruplardan oluşturulan melezlerin ve 

Kontrol 1 ve Kontrol 2 melezlerin hipokotil uzunluğu (mm), kotiledon uzunluğu (mm), 

kotiledon genişliği (mm), yaprak ayası genişliği (cm), yaprak ayası uzunluğu (cm), yaprak sapı 

uzunluğu (cm), ana gövde çapı, ortalama meyve ağırlığı (g/adet), meyve uzunluğu (cm), meyve 

maksimum çapı (cm) ve meyvede çiçek izinin büyüklüğü (mm) değerlerine ve herozislerine 

bakılmıştır. Heterozis F1 hibridinin değerinden, ebeveyn ortalamalarının değerinin çıkarılması 

ve bu rakamın ebeveyn ortalamasına bölünüp 100 değeri ile çarpılmasıyla % heterozis 

hesaplanmıştır (Macit, 1972; Sarı ve ark., 2003).  

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Hipokotil uzunluğu değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Hipokotil uzunluğu açısından ilkbahar döneminde 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % -3.87, Kontrol 1 

melezlerinin heterozis ortalaması % -2.45 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -

8.57 olmuştur (Tablo 1.). Sonbahar döneminde heterotik gruplardan elde edilen melezlerin 

heterozis ortalaması % -12,55, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % -23.52 ve Kontrol 

2 melezlerinin heterozis ortalaması % -19.71 olmuştur. Her iki dönemde de hipokotil uzunluğu 

açısından negatif heterozis görülmüştür (Tablo 1.). 
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Kotiledon uzunluğu değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Kotiledon uzunluğu açısından ilkbahar döneminde 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 25.41, Kontrol 1 

melezlerinin heterozis ortalaması % 55.56 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 

44.91 olmuştur (Tablo 1.). Sonbahar döneminde heterotik gruplardan elde edilen melezlerin 

heterozis ortalaması % 4.52, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % -3.77 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % -12.88 olmuştur. Açıkça görüldüğü gibi ilkbahar 

döneminde sonbahar dönemine göre pozitif heterozis net bir şekilde görülmüş, sadece Kontrol 

2 melezinde negatif heterozis görülmüştür (Tablo 1.).   

Kotiledon genişliği değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Kotiledon genişliği değerleri bakımından ilkbahar 

döneminde heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 9.11, Kontrol 1 

melezlerinin heterozis ortalaması % 12.06 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 

6.63 olmuştur (Tablo 1.). Sonbahar döneminde heterotik gruplardan elde edilen melezlerin 

heterozis ortalaması % 13.56 olmuştur. Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 19.95, 

Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 5.40 olmuştur Bu açıdan çalışmamızda 

heterozisin kotiledon genişliğinde etkinliği açıkça ortaya çıkmaktadır (Tablo 1.).    

Yaprak ayası genişliği değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Yaprak ayası genişliği bakımından ilkbahar döneminde 

açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 5.20, 

Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 5.78 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis 

ortalaması % 4.77 olmuştur (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde heterotik gruplardan elde 

edilen melezlerin heterozis ortalaması % -0.45, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 

2.71 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -7.71 olmuştur (Tablo 1.). İlkbahar 

döneminde yapılan açıkta yetiştiricilikte pozitif heterozis net olarak tespit edilmiştir. 

Örtüaltında ise heterotik gruplarda az da olsa negatif heterozis görülmüştür. Sonbahar 

döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 10.75, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 5.79 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % -3.11 olmuştur (Tablo 1.).  Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 15.29, Kontrol 1 

melezlerinin heterozis ortalaması % 9.11 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -

7.90 olmuştur. İlkbahar yetiştiriciliğinde pozitf heterozis oldukça kendini belli etmiştir (Tablo 

1.). 
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Yaprak ayası uzunluğu değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Yaprak ayası uzunluğu bakımından ilkbahar döneminde 

açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 6.05, 

Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 6.49 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis 

ortalaması % 2.11 olmuştur (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde heterotik gruplardan elde 

edilen melezlerin heterozis ortalaması % 0.34, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 

3.33 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -8.99 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1.). 

Açıkta yetiştiricilikte pozitif heterozis örtüaltı yetiştiriciliğine göre daha belirgin olmuştur. 

Sonbahar döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 11.53, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 5.64, Kontrol 2 melezlerinin 

heterozis ortalaması % -6.15 olarak hesap kaydedilmiştir (Tablo 1.). Sonbahar dönemi 

örüaltında yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 

15.84 olmuştur. Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 7.49, Kontrol 2 melezlerinin 

heterozis ortalaması % -10.03 çıkmıştır. Sonbahar yetiştiriciliğinde de pozitif heterozis 

görülmüş, Kontrol 2 melezlerinde negatif heterozis kaydedilmiştir (Tablo 1.). 

Yaprak sapı uzunluğu değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Yaprak sapı uzunluğu açısından ilkbahar döneminde 

açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 14.19, 

Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 15.65 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis 

ortalaması % 39.50 olmuştur (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise heterotik gruplardan elde 

edilen melezlerin heterozis ortalaması % 1.19, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 

3.71, Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 28.55 hesap edilmiştir (Tablo 1.). Açıkta 

ve örtüaltında pozitif heterozis net bir şekilde görülmüştür. Sonbahar döneminde açıkta 

yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 9.19, Kontrol 

1 melezlerinin heterozis ortalaması % 17.86 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 

26.31 olmuştur (Tablo 1.). Sonbahar dönemi örtüaltında yetiştiricilikte heterotik gruplardan 

elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 9.92, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması 

% 20.79 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 31.40 olarak kaydedilmiştir (Tablo 

1.). Her iki dönemde güçlü pozitif heterozis tespit edilmiştir. 

Bitki ana gövde çapı değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bitki ana gövde çapı açısından ilkbahar döneminde açıkta 

yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 6.13, Kontrol 

1 melezlerinin heterozis ortalaması % 6.56 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 

7.54 olarak kaydedilmiştir (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise heterotik gruplardan elde 
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edilen melezlerin heterozis ortalaması % -2.31, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 

1.49 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 10.95 olarak belirlenmiştir (Tablo 1.). 

Sonbahar döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 6.87, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 2.82 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % 7.46 olmuştur (Tablo 1.). Sonbahar dönemi örtüaltında 

yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 1.42, Kontrol 

1 melezlerinin heterozis ortalaması % 1.11 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 

4.49 çıkmıştır (Tablo 1.). 

Ortalama meyve ağırlığı değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ortalama meyve ağırlığı değerleri açısından ilkbahar 

döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 9.99, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 14.12 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % 20.87 olurken (Tablo 1.); örtüaltı yetiştiriciliğinde ise 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 14.51, Kontrol 1 

melezlerinin heterozis ortalaması % 31.27 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 

40.30 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1.). Sonbahar döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik 

gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 12.10, Kontrol 1 melezlerinin 

heterozis ortalaması % 20.99 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 41.68 (Tablo 

1.); örtüaltında yapılan yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 10.99, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 26.24 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % 35.02 olarak kaydedilmiştir (Tablo 1.).  

Ortalama meyve uzunluğu değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 

düzeyinde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Meyve uzunluğu açısından ilkbahar 

döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 3.77, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 9.15 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % 5.04 olmuştur (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 6.20, Kontrol 1 melezlerinin 

heterozis ortalaması % 14.62 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 7.85 olarak 

hesaplanmıştır (Tablo 1.).  Sonbahar döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde 

edilen melezlerin heterozis ortalaması % 9.14, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 

16.61 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 11.05 olarak belirlenmiştir (Tablo 1.).  

Sonbahar dönemi örüaltında yapılan yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin 

heterozis ortalaması % 7.45, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 19.40 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % 13.64 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1.). 
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Meyve maksimum çap değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Meyve maksimum çapı açısından ilkbahar döneminde 

açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 0.61, 

Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % -2.48 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis 

ortalaması % -1.32 olmuştur (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise heterotik gruplardan elde 

edilen melezlerin heterozis ortalaması % 1.13, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % -

1.09 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -0.44 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1.). 

Sonbahar döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % 1.16, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % 1.92 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % 2.16 olurken (Tablo 1.); örtüaltında yapılan yetiştiricilikte 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 0.87, Kontrol 1 melezlerinin 

heterozis ortalaması % 1.19 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % 3.02 olmuştur. 

Her iki dönem birlikte değerlendirildiğinde az da olsa pozitif heterozis görülmüştür (Tablo 1.).  

Meyve çiçek izi değerlerine ilişkin yapılan istatistiki analizlerde % 5 düzeyinde 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Meyvede çiçek izi büyüklüğü açısından ilkbahar 

döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % -12.30, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % -13.53 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % -4.63 olmuştur (Tablo 1.). Örtüaltı yetiştiriciliğinde ise 

heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % 12.75, Kontrol 1 

melezlerinin heterozis ortalaması % -12.82 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -

6.04 olarak kaydedilmiştir (Tablo 1.). Sonbahar döneminde açıkta yetiştiricilikte heterotik 

gruplardan elde edilen melezlerin heterozis ortalaması % -7.09, Kontrol 1 melezlerinin 

heterozis ortalaması % -7.92 ve Kontrol 2 melezlerinin heterozis ortalaması % -0.76 (Tablo 1.); 

örtüaltında yapılan yetiştiricilikte heterotik gruplardan elde edilen melezlerin heterozis 

ortalaması % -5.82, Kontrol 1 melezlerinin heterozis ortalaması % -3.98 ve Kontrol 2 

melezlerinin heterozis ortalaması % -1.22 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1.).  

 

Tablo 1. Yazlık kabaklarda 2013 yılı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde açık arazi ve 

örtüaltında heterotik gruplardan oluşturulan melezler, kontrol 1 ve kontrol 2 melezlerinin 

heterozis değerleri 

 2013 

 Sonbahar İlkbahar 

Özellikler  Melezler Açık Arazi Örtüaltı Açık Arazi Örtüaltı 

HT (%) HT (%) HT (%) HT (%) 

Hipokotil Uzunluğu Aralık  - 33.23,-54.79 - 31.33,-41.75 

Ortalama Heterotik  - -3.87 - -12.55 
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Kontrol 1 - -2.45 - -23.52 

Kontrol 2 - -8.57 - -19.71 

Kotiledon Uzunluğu Aralık  - 103.75,-37.22 - 44.55, -32.76 

Ortalama Heterotik - 25.41 - 4.52 

Kontrol 1 - 55.56 - -3.77 

Kontrol 2 - 44.91 - -12.88 

Kotiledon Genişliği Aralık  - 44.67, -35.67 - 44.95, -29.89 

Ortalama Heterotik - 9.11 - 13.56 

Kontrol 1 - 12.06 - 19.95 

Kontrol 2 - 6.63 - 5.40 

Yaprak Ayası Genişliği Aralık  34.88, -20.84 36.44, -27.41 32.98. -22.37 40.20, -24.39 

Ortalama Heterotik 5.20 -0.45 10.75 15.29 

Kontrol 1 5.78 2.71 5.79 9.11 

Kontrol 2 4.77 -7.71 -3.11 -7.90 

Yaprak Ayası Uzunluğu Aralık  32.66, -20.55 45.31, -27.24 31.30, -28.26 48.86, -34.66 

Ortalama Heterotik 6.05 0.34 11.53 15.84 

Kontrol 1 6.49 3.33 5.64 7.49 

Kontrol 2 2.11 -8.99 -6.15 -10.03 

Yaprak Sapı Uzunluğu Aralık  115.61, -14.88 92.10, -34.06 54.79, -14.95 55.68, -23.43 

Ortalama Heterotik 14.19 1.19 9.19 9.92 

Kontrol 1 15.65 3.71 17.86 20.79 

Kontrol 2 39.50 28.55 26.31 31.40 

Ana Gövde Çapı Aralık  10.30, 3.92 41.35, -24.35 236.30, -10.49 25.63, -16.75 

Ortalama Heterotik 6.13 -2.31 6.87 1.42 

Kontrol 1 6.56 1.49 2.82 1.11 

Kontrol 2 7.54 10.95 7.46 4.49 

Ortalama Meyve Ağırlığı Aralık  96.17, -37.08 151.07, -40.81 104.81, -28.74 90.77, -35.73 

Ortalama Heterotik 9.99 14.51 12.10 10.99 

Kontrol 1 14.12 31.27 20.99 26.24 

Kontrol 2 20.87 40.30 41.68 35.02 

Meyve Uzunluğu Aralık  44.22, -23.46 32.24, -18.19 36.71, -19.54 38.19, -25.05 

Ortalama Heterotik 3.77 6.20 9.14 7.45 

Kontrol 1 9.15 14.62 16.61 19.40 

Kontrol 2 5.04 7.85 11.05 13.64 

Meyve Maksimum Çapı Aralık  40.34, -18.29 27.31, -17.04 20.15, -30.02 24.31, -14.03 

Ortalama Heterotik 0.61 1.13 1.16 0.87 

Kontrol 1 -2.48 -1.09 1.92 1.19 

Kontrol 2 1.32 -0.44 2.16 3.02 

Meyvede Çiçek İzinin Büyüklüğü Aralık  38.45, -38.80 24.44, -36.93 24.98, -30.78 36.63, -32.15 

Ortalama Heterotik -12.30 -12.75 -7.09 -5.82 

Kontrol 1 -13.53 -12.75 -7.92 -3.98 

Kontrol 2 -4.63 -6.04 -0.76 -1.22 

 

Fide ölçümlerinde heterotik gruplarda; hipokotil uzunluğu açısından iki dönemde 

negatif heterozis görülmüştür. Kotiledon uzunluğu ve kotiledon genişliğinde her iki dönemde 

de pozitif heterozis görülmüştür. Yılmaz (2012), kavunlarda yapmış olduğu çalışmasında 

hipokotil uzunluğu, kotiledon uzunluğu ve kotiledon genişliği genişliğinde tekli, ikili ve üçlü 

melez gruplarında pozitif heterozis görülmüştür. 

Yaprak ölçümlerinde genelde pozitif heterozis görülmüştür. Melez bitkilerinin 

yapraklarının ve yaprak sap uzunluklarının ebeveynlerinden daha büyük ve daha uzun olduğu 

tespit edilmiştir. Yaprak ayası genişliği bakımından, yaprak ayası uzunluğu bakımından ve 

yaprak sapı uzunluğu bakımından genelde pozitif heterozis görülmüştür. 

Meyvelerle ilgili yapılan ölçümler genelde pozitif çıkmıştır. Ortalama meyve ağırlığı 

değerleri bakımından,  meyve uzunluğu bakımından, meyve maksimum çapı bakımından ve 

meyvede çiçek izi büyüklüğü bakımından pozitif heterozis görülmüştür. Bu sonuçlar ıslah 
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çalışmalarında hedeflenen meyve uzunluğunun, meyve çapının ve çiçek izi büyüklüğünün elde 

edilmesinde ebeveyn seçiminde titizlikle dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ahmet ve 

ark. (2003), yazlık kabaklarda GKY sonuçlarını görmek için yapılan bir çalışmada 7 saf hat ve 

2 tester (Tester 1: Whiteaker, Tester 2; Eskandarany) ebeveynle elde edilen 14 melezin ilk dişi 

çiçek açma zamanı, anthezis safhasında ovaryumların uzunluğu, pazarlanabilir bitki başına 

meyve sayısı özelliklerine bakmışlardır. Pazarlanabilir toplam meyve sayısı açısından hatlara 

göre tester 1 ile elde edilen melezlerde % 20.3, tester 2 ile elde edilen melezlerde % 40.4 

oranında meyve sayısında artış olmuş ve pozitif heterozis görülmüştür. Cordosa ve ark. (2005), 

6 “Caipira” tipi hıyar hattının genel ve özel kombinasyon yeteneği testlerini yapmak için, 15 

deneme hibridini diallel çaprazlama ile melezlemiş ve şahit olarak kullanılan çeşitler ile birlikte 

pazarlanabilir meyve oranı, pazarlanabilir meyve sayısı, bitki başına toplam meyve ağırlığı gibi 

özellikleri araştırmışlardır. Araştırmacılar, meyve verimi açısından en yüksek heterozis 

gösteren (% 45-51) hibridi belirlemişlerdir. Obiadella ve ark. (2006) tarafından, Mısır’da 2003-

2005 tarihleri arasında yapılan bir çalışmada, bitkilerde (ilk dişi çiçek açma tarihi, bitki başına 

düşen toplam dişi çiçek sayısı, bitki uzunluğu, kol sayısı); erkenci verimde (bitki başına düşen 

meyve sayısı, ortalama meyve ağırlığı, bitki başına düşen toplam verim); toplam verimde (bitki 

başına düşen meyve sayısı, ortalama meyve ağırlığı ve bitki başına düşen toplam verim) verileri 

alınmıştır. Çoğunlukla melezlerin, ebeveynlere göre orta ve yüksek seviyede hetrozis gösterdiği 

görülmüştür. Chen Feng Zhen (2011), yazlık kabaklarda çoklu major genle idare edilen meyve 

uzunluğunun genetik analizini araştırmış ve meyve uzunluğunun ıslah çalışmalarındaki 

temelinin ortaya çıkmasını amaçlamıştır. Meyve uzunluğunun genetik etkisi dominant olarak 

tespit edilmiştir 

Sonuç olarak; morfolojik ve moleküler karakterizasyon yöntemlerini kullanarak 

heterotik grupların oluşturulabileceği ve elde edilen heterotik gruplardaki genotiplerin 

melezlerin genelde pozitif heterozis gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada en büyük hedefimiz 

yazlık kabaklarda ıslah sürelerinin kısaltılmasını sağlamak olmuştur. Aynı zamanda kabak gen 

havuzlarının ıslah çalışmaları yaparken daha etkin kullanımına imkan vermiştir. Bunun sonucu 

olarak daha kısa sürelerde hibrit çeşitlerin çıkması sağlanmıştır.  
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Yazlık Kabaklarda (Cucurbita Pepo L.) Melezleme Yoluyla Elde Edilmiş 

Hibritler ile Hibritlerin Ebevenlerinin Morfolojik Karakterizasyonu ve 

Akrabalık Derecelerinin Karşılaştırılması 

Dr. Çetin NACAR 1 

Özet 

Bu çalışma 2014 yılı ilkbahar döneminde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü (ABKAEM) çalışma alanlarında yürütülmüştür. Yazlık kabaklarda 2014 yılı 

İlkbahar döneminde 14 adet saf hattın ve bu 14 saf hattın birbiriyle tek yönlü melezlenmesiyle 

elde edilen 55 adet melezin morfolojik karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Morfolojik 

karakterizasyon çalışmaları UPOV'ca kuralları belirlenmiş 69 özellik bakımından ve 14 

kantitatif (melezlerde ve hatlarda tohum ekiminden itibaren fide ölçümleri, bazı bitki ölçümleri, 

meyve ölçümleri) verilerde benzerlik indeksinden yararlanılarak UPGMA metodu ile 

kümeleme (Cluster) analizleri yapılmış ve dendrogramlar elde edilmiştir. 14 hat ile ilgili 

dendrogram incelendiğinde hatların birbirinden ayrıldığı, hatlar arasında çeşitliliğin olduğu 

görülmüştür. 14 adet hattın genetik benzerlik düzeyinin 0.65 ile 0.97 arasında değiştiği ve 

temelde 2 ana grup oluştuğu belirlenmiştir. Ana grupların yine kendi içerisinde alt gruplara 

ayrıldığı tespit edilmiş ve 0.83 benzerlik düzeyinde 4 ana grup tespit edilmiştir. 55 melez ile 

ilgili dendrogram incelendiğinde melezlerin birbirinden oldukça fazla ayrıldığı görülmüştür. 55 

adet melezin genetik benzerlik düzeyinin 0.72 ile 0.99 arasında değiştiği ve temelde 2 ana grup 

oluştuğu belirlenmiştir. Ana grupların yine kendi içerisinde alt gruplara ayrıldığı tespit edilmiş 

ve 0.83 benzerlik düzeyinde 6 ana grup tespit edilmiştir. 14 hat ve 55 melezin birlikte 

değerlendirilmesiyle elde edilmiş dendrogram incelendiğinde hatlar ve melezlerin birbirinden 

ayrıldığı görülmüştür. 14 hat ve 55 adet melezin genetik benzerlik düzeyinin 0.65 ile 0.99 

arasında değiştiği ve temelde 2 ana grup oluştuğu belirlenmiştir. Ana grupların yine kendi 

içerisinde alt gruplara ayrıldığı tespit edilmiş ve 0.83 benzerlik düzeyinde 9 ana grup tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yazlık Kabak, Saf Hat, Melez, Karakterizasyon. 
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Comparison Between Kinship and Cross-Breeding of Hybrids with Their Parents and 

Their Morphological Characterization in Summer Squash (Cucurbita pepo L.) 

This study was conducted at ALATA Horticultural Research Institute working area at 

spring 2014. Morphological characterisation studies of were performed  from 14 pure line and 

55 hybrides which were obtained from 14 pure lines.  Morphological characterization studies 

have been completed by examining 69 properties which are determined by UPOV. for the 14 

quantitative traits (Seedling measurements from seed sowing in hybrids and lines, some plant 

measurements,fruit measurements), clustering analyzes were performed using UPGMA method 

by using similarity index and dendrograms were obtained. When we examined the dendrogram, 

we saw that 14 lines are separated from each other and there is diversity among the lines. The 

genetic similarity level of 14 lines ranged between 0.65 and 0.97 and 2 main groups were 

formed. Main groups were divided into sub-groups and 4 main groups were identified at 0.83 

similarity levels. When the dendrogram related to 55 hybrids were examined, it was seen that 

hybrids separated considerably. The genetic similarity level of 55 hybrids ranged between 0.72 

and 0.99 and 2 main groups were formed.  It was determined that the main groups were divided 

into sub-groups and 6 main groups with 0.83 similarity were identified.  When the dendrogram 

with 14 lines and 55 hybrids were evaluated, it was seen that the lines and hybrids were 

separated. As the genetic similarity of 14 lines and 55 hybrids varies between 0.65 and 0.99, 

there are basically 2 main groups. The main groups are divided into subgroups. As a result, 9 

main groups were identified at 0.83 similarity level. 

Key Words: 

Summer Squash, Summer Squash, Pure Line, Hybrid. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Cucurbitaceae familyası içinde Cucurbita pepo L. (yazlık kabak), ekonomik değeri 

yüksek olan, yetiştiriciliği yaygın olan önemli bir türdür. Türkiye’de toplam kabakgiller 

içerisinde üretim miktarı olarak dördüncü sırada yer alır. Türkiye’nin toplam kabak üretim 

miktarı 580.264 ton olup, bunun 449.561 tonu yazlık kabaktır (TUİK, 2017). Ülkemizde yazlık 

kabak yetiştiriciliği bütün bölgelerimizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Akdeniz ve 

Ege Bölgelerimizin sahil kesimlerinde bütün mevsimler boyunca yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Günümüzde kullanılan ıslah yöntemleri arasında en çok uygulama alanı bulanlardan 

birisi F1 hibrit çeşit ıslahıdır. Bu yöntem, bir tek genotip içinde elverişli dominant genleri en 
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yüksek oranda, en çabuk ve en kolay şekilde toplayabilmeye olanak veren yöntem olarak 

tanımlanmıştır (Gallais, 1990). Hibrit kabak ıslahının ilk aşaması, tanımlanmış saf hatların elde 

edilmesi ve özelliklerinin tanımlanmasıdır. Hibrit ıslahında genetik taban ne kadar geniş olursa 

heterozisin görülmesi o kadar fazla olur. Bu nedenle ıslah çalışmalarında bitki genetik 

kaynaklarının ve genetik varyasyonun doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Morfolojik 

karakterizasyonlar başlangıçta genetik varyasyonlarının değerlendirilmesini, genotiplerin 

sınıflandırılmasını ve tanımlanmasını sağlar (Escribano ve Lázaro, 2009). Bitkiler arasındaki 

akrabalık ilişkilerini belirlemede kullanılan geleneksel markörler, morfolojik markörlerdir. 

Herhangi bir tür içindeki bitki ya da bitki gruplarını diğerlerinden ayıran herhangi bir özellik, 

o tür için bir morfolojik markör olarak değerlendirilir (Staub ve Sequen, 1996). Bitki ıslahı 

çalışmalarında morfolojik varyasyonlar büyük önem arz etmektedir. Yetiştirilen türler 

içerisinde bulunan varyasyonların bilinmesi ve bu varyasyonun dağılış durumu ıslah 

programlarının uygulanması açısından çok önemlidir (Bliss, 1981). Ülkemizde ve dünyada 

Cucurbitaceae familyasına giren farklı türlerde meyve özelliklerine göre çeşit tanımlamaları 

yapılmış ve mevcut morfolojik varyasyonlar ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur (Paris, 2001; 

Düzeltir, 2004; Sarı ve Solmaz, 2007; Sarı ve ark., 2008, Tsivelikas ve ark., 2009; Méndez-

López ve ark., 2010; Balkaya ve ark., 2010). 

Islah programları içerisinde oluşturulan nitelikli gen havuzlarından elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde çok değişkenli analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Belirli özellikler 

bakımından gözlemlenen varyabilitenin saptanması için morfolojik özelliklerin çok yönlü 

olarak incelenmesi gerekmektedir. Çoklu değişken analizleri olarak da adlandırılan sayısal 

taksonomik sınıflandırma yöntemleri ile varyasyonun ve benzerliklerin saptanması; seçimler, 

ölçümler, çözümlemeler ve yorumlamalar dizisinden oluşan bir sıra işlemi gerektirmektedir 

(Tan, 2005). Karakterizasyon çalışmalarından sonra elde edilen verileri kullanarak tipler 

arasında mevcut benzerlik-farklılıklar ve gruplandırmalar küme (cluster) analizi ve temel 

bilesen analizi (principle component analysis) kullanılmak suretiyle kolaylıkla 

gösterilebilmektedir (Karaağaç ve Balkaya, 2009).  

Bu çalışmada Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü gen havuzunda bulunan ve 7-

8 kez kendilenmiş olan 14 saf hattın morfolojik markörlere dayalı karakterizasyonu yapılmış 

ve akrabalık dereceleri belirlenmiş daha sonra bu 14 saf hattın birbirleriyle melezlenmesiyle 

elde edilen 55 hibritin morfolojik markörlere dayalı karakterizasyonu yapılmış saf hat ve 

hibritler arasında olarak akrabalık dereceleri karşılaştırılmaları yapılmıştır. 
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Bu çalışma 2014 yılı ilkbahar döneminde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü (ABKAEM) çalışma alanlarında yürütülmüştür. Yazlık kabaklarda 2014 yılı 

İlkbahar döneminde 14 adet saf hat ile ve bu 14 saf hattın birbiriyle tek yönlü melezlenmesiyle 

elde edilen 55 adet hibrit kullanılmıştır. Fide yetiştirmek amacı ile kabak tohumları, 2:1 

oranında ticari torf ve perlitten hazırlanmış ortama ekilmiştir.  Tohum ekimleri 2014 yılında 

Mart ayı ilk haftasında yapılmıştır. Oluşan fideler, seraya 1 m x 0.4 m aralık ve mesafelerle, her 

genotipten 5’er adet olacak şekilde dikilmiştir. Fide dikimleri Mart ayı son haftasında 

yapılmıştır. Denemelerde damla sulama sistemi kullanılmıştır. Hastalık ve zararlılarla (külleme, 

mildiyö, beyazsinek vb) kimyasal yolla, yabancı otlarla ise mekanik yolla mücadele edilmiştir. 

Morfolojik karakterizasyon çalışmaları UPOV'ca kuralları belirlenmiş 69 özellik 

bakımından ve 14 kantitatif (melezlerde ve hatlarda tohum ekiminden itibaren fide ölçümleri, 

bazı bitki ölçümleri, meyve ölçümleri) verilerde benzerlik indeksinden yararlanılarak 

karakterizasyonları yapılmıştır (Tablo 1). UPGMA metodu ile kümeleme (Cluster) analizleri 

yapılmış ve dendrogramlar elde edilmiştir. Veriler Numerical Taksonomi Multivaryasyon 

Analiz yöntemiyle NTSYS-PC Versiyon 2.1 bilgisayar paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. (Exeter Software, Setauket, N.Y.) (Rolf, 1993).  

 

Tablo 1. Kabak özellik belgesi (UPOV) ve kantitatif ölçümler 

Bitki 5 farklı bitkisel özellik  

Gövde  2 farklı bitkisel özellik  

Yaprak Ayası 10 farklı bitkisel özellik  

Dişi Çiçek  5 farklı bitkisel özellik  

Erkek Çiçek 8 farklı bitkisel özellik  

Olgunlaşmamış Meyve 24 farklı bitkisel özellik  

Tam Şeklini Almış Meyve 3 farklı bitkisel özellik  

Olgun Meyve 4 farklı bitkisel özellik  

Meyve 4 farklı bitkisel özellik  

Tohum  4 farklı bitkisel özellik  

Hipokotil Uzunluğu mm 

Kotiledon Uzunluğu mm 

Kotiledon Genişliği mm 

Yaprak Atası Genişliği cm 

Yaprak Ayası Uzunluğu cm 

Yaprak Sapı Uzunluğu cm 

Bitki Uzunluğu cm 
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Ana Gövde Çapı mm 

Bitki Boğum Sayısı adet/bitki 

İlk Dişi Çiçek Açma Zamanı gün 

İlk Erkek Çiçek Açma Zamanı gün 

Meyve Uzunluğu cm 

Meyve Maksimum Çapı cm 

Meyvede Çiçek İzinin Büyüklüğü mm 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Saf Hatlarla İlgili Morfolojik Karakterizasyon Çalışmaları  

Morfolojik karakterizasyon bulguları genel olarak değerlendirildiğinde; saf hatlar 

arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Morfolojik veriler doğrultusunda 

hazırlanan analizlerde benzerlik düzeylerinin 0.65 ile 0.97 arasında dağılım gösterdiği ve Şekil 

1.’de görüleceği üzere üç ana grup oluşmuştur. Üç ana grubun alt gruplara ayrıldığı 

görülmüştür. 0.87 benzerlik düzeyinde de 6 ana grup tespit edilmiştir. Grup 1’de bir saf hat 

(207) bulunurken, Grup 2’de bir saf hat ( 19), Grup 3’de bir saf hat (341), Grup 4’de iki saf hat 

(167, 226), Grup 5’de iki saf hat ( 297, 302) ve Grup 6’da yedi saf hat (322, 62, 36, 112, 73, 

328 ve 82) yer almıştır. 

 

Şekil 1. Yazlık kabak saf hatlarının morfolojik verilerinin cluster analizi ile elde edilen 

dendrogramı  

Hibritlerle İlgili Morfolojik Karakterizasyon Çalışmaları  

Coefficient

0.65 0.73 0.81 0.89 0.97

328MW

 82 

 328 

 73 

 112 

 36 

 62 

 322 

 302 

 297 

 226 

 167 

 341 

 19 

 207 

0.87 
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Morfolojik karakterizasyon bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, hibritler 

arasında önemli çeşitlilikler olduğu tespit edilmiştir. Morfolojik veriler doğrultusunda 

hazırlanan analizlerde benzerlik düzeylerinin 0.72 ile 0.99 arasında dağılım gösterdiği ve Şekil 

2.’de görüleceği üzere iki ana grup oluşmuştur. İki ana grubun alt gruplara ayrıldığı 

görülmüştür. 0.80 benzerlik düzeyinde de 6 ana grup tespit edilmiştir. Grup 1’de bir hibrit 

(73*207) bulunurken, Grup 2’de üç hibrit ( 73*62, 302*328, 73*19), Grup 3’de on hibrit 

(226*322, 322*19, 73*297, 73*328, 62*207, 341*328, 341*167, 341*62, 302*207, 322*226 

), Grup 4’de dört hibrit (302*19, 322*207, 328*167, 19*167), Grup 5’de onyedi hibrit ( 341*19, 

297*167, 328*207, 297*82, 322*297, 328*297, 73*167, 207*167, 322*62, 302*297, 341*322, 

82*19, 226*167, 302*73, 297*19, 226*19, 82*207  ) ve Grup 6’da yirmi hibrit (322*73, 

322*167, 302*341, 341*73, 226*302, 328*62, 297*207, 328*19, 62*19, 82*62, 302*322, 

297*62, 82*167, 112*302, 62*167, 226*328, 19*73, 62*302, 82*328, 302*167) hibrit yer 

almıştır.  

Şekil 2. Yazlık kabak hibritlerinin morfolojik verilerinin cluster analizi ile elde edilen 

dendrogramı 

 

Hat ve Hibritlerin İlgili Morfolojik Karakterizasyon Çalışmalarının Birlikte 

Değerlendirilmesi  

Morfolojik karakterizasyon bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, hat ve hibritler 

arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Morfolojik veriler doğrultusunda 

hazırlanan analizlerde benzerlik düzeylerinin 0.65 ile 0.99 arasında dağılım gösterdiği 

görülmüş ve Şekil 3.’de görüleceği üzere iki ana grup oluşmuştur. İki ana grubun alt gruplara 

ayrıldığı görülmüştür. 0.78 benzerlik düzeyinde de 5 ana grup tespit edilmiştir. Grup 1’de iki 

Coefficient

0.72 0.79 0.86 0.92 0.99
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hat ve hibrit (73*207, 19) bulunurken, Grup 2’de onsekiz hat ve hibrit(302*19, 322*207, 

328*167,19*167, 73*62, 167, 226*322, 322*19, 73*297, 73*328, 207, 62*207, 341*328, 

341*167, 322*226, 341*62, 302*207, 341), Grup 3’de üç hat ve hibrit (302*328, 73*19, 302), 

Grup 4’de onbir hat ve hibrit (302*297, 341*322, 82*19, 226*167, 302*73, 297*19, 226*19, 

82*207, 207*167, 322*62, 297) ve Grup 5’de otuzbeş hat ve hibrit (322*73, 322*167, 302*341, 

341*73, 226*302, 328*19, 62*19, 82*62, 302*322, 297*62, 297*207, 328*62, 226, 341*19, 

73*167, 297*167, 328*207, 292*82, 322*297, 328*297, 73, 112, 82*167, 112*302, 62*167, 

322, 302*167, 19*73, 62*302, 82*328, 36, 62, 226*328, 328, 82) yer almıştır.  

 

Şekil 3. Yazlık kabak hatlarının ve hibritlerinin morfolojik verilerinin cluster analizi ile elde 

edilen dendrogramı 

 

Saf hatların morfolojik karakterizasyonuna bakıldığında temelde 2 ana grubun oluştuğu 

bunların 6 alt gruba ayrıldığı görülmüştür. Daha önce yapılan bazı çalışmalar da çalışmamızı 

destekleyen sonuçlar görülmüştür. Tsiversalis ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada Cucurbita 

moschata, C. maxima, C. pepo türlerine ait 16 adet materyalde ve 38 morfolojik gözlem 

kriterinde yaptıkları morfolojik karakterizasyon sonucu ana iki grubun oluştuğunu 

bildirmişlerdir. Méndez-López ve ark. (2010) da 5000 genotip içerisinde seçilen 46 C. pepo 

genotipi ile yaptıkları çalışmada morfolojik özellikler açısında 3 grubun oluştuğunu 

bildirmişlerdir. Nacar ve ark. (2011), yazlık kabak ıslah programlarında kullanılmak üzere 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü (ABKAEM) gen havuzunda bulunan 

yazlık kabak hatlarının morfolojik karakterizasyonları yapılmış gen havuzununda bulunan 360 

kabak hattını (UPOV) kriterlerine göre değerlendirmişler benzerlik düzeyleri 0.40 ile 0.97 
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arasında dağılımın gösterdiği ve 0.71 benzerlik düzeyinde 14 ana grup olduğunu tespit 

etmişlerdir. Yine Nacar ve ark. (2012) tarafından yapılan çalışmada, ABKAEM gen havuzunda 

bulunan 59 kabak hattını 65 özellik açısından Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği 

(UPOV) kriterlerine göre değerlendirmiş hatların benzerlik düzeyleri 0.60 ile 0.99 arasında 

dağılmış ve 0.86 benzerlik düzeyinde 6 ana grup tespit edilmiştir. Hibritlerin morfolojik 

karakterizasyonuna bakıldığında temelde 2 ana grubun oluştuğu ve bunlarında 6 alt gruba 

ayrıldığı görülmüştür. Saf hat ve hibritlerin birlikte morfolojik karakterizasyonuna bakıldığında 

temelde 2 ana grubun oluştuğu bunların 5 alt gruba ayrıldığı görülmüştür. Çalışmada 

görülmektedir ki (Şekil 3.); birbirlerine yakın gruptaki saf hatlar ile melezlerinin aynı gruplar 

içinde yer aldığı, birbirinden uzak saf hatların melezlerinin farklı gruplarda olduğu, bazen 

melezlerin ana olarak kullanılan saf hatla aynı grupta olduğu, bazılarında ise baba saf hatla aynı 

grupta olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma ve genelde yapılan morfolojik 

karakterizasyon çalışmalarında Karaağaç ve Balkaya (2009)’nın belirttiği gibi; morfolojik 

karakterizasyon çalışmalarından sonra elde edilen verileri kullanarak tipler arasında mevcut 

benzerlik-farklılıklar ve gruplandırmalar küme (cluster) analizi ve temel bileşen analizi 

(principle component analysis) kullanılmak suretiyle kolaylıkla gösterilebilmektedir.  
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