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ÖNSÖZ 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin 

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

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Sizleri, yılın en güzel döneminde, dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in kalbi 

Mersin’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Bu yıl “Her Yönüyle Mersin” teması ile 

bir araya geldiğimiz bilgi şölenimizde, Akdeniz’in incisi Mersinimizi, kırsalından kent 

merkezine, bütün yönleriyle akademik açıdan ele aldık. Tabi ki bu sizlerin etkin katılım ve 

destekleriyle mümkün oldu.  

Mersin ve yöresi 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 Mersin üzerine çekerek; ilimize 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 ve 

katkı - katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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1 Kasım 2018 2 Kasım 2018 3 Kasım 2018 

1. Oturum 

1 Kasım 2018 / 13:30-

15:00 

4. Oturum 

2 Kasım 2018 / 8:30-10:00 

9. Oturum 

3 Kasım 2018 / 08:30-10:00 

2. Oturum 

1 Kasım 2018 / 15:15-

16:45 

5. Oturum 

2 Kasım 2018 / 10:15-
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SİLİFKE’YE HAREKET - 

10:00 

3. Oturum 

1 Kasım 2018 / 17:00-

18:30 

 

ÖĞLE YEMEĞİ - 12:00 – 

13:30 

KAPANIŞ OTURUMU- 

SİLİFKE - 11:00 

GALA YEMEĞİ - 19:00 6. Oturum 
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Not: Hava şartlarına ve zaman 

durumuna bağlı olarak gezi 
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yapılabilir. 
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AKŞAM YEMEĞİ - 19:00 
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Azerbaycan Folklorunda Mifik Varlıklara Dönüşüm 

 

Asmar Şakir Kızı Aliyeva 

 

Ö Z E T 

Mitolojik varlıklara dönüşüm motifi arkaik mitolojik - sihir, ayrıca ritüel - mitolojik görüşlerle 

ilgilidir. Bu dönüşümler daha ziyade masallarda yaygın olarak kullanılsa da, bazı esatir ve 

efsanelerde de onları görmek mümkündür. 

Mitolojik varlıklara dönüşüm ile bağlı folklor örneklerinde insan etkeni özel yere sahiptir. Kızın 

peri kızına, periye, güvercinin peri kızına, ayrıca dervişin verdiği sihirli elmayı yiyen annenin 

doğan çocuğun ejderhaya dönüşümü vb. şeklinde dönüşümlerin oluşumu cezalandırma veya 

zorlu durumdan kurtulma ile ilgilidir. Mitolojik varlıklarla ilgili mevcut olan mitolojik 

inançlarda olağanüstü güçler özel önem arz etmektedir. Folklor metinlerindeki mitolojik 

varlıklar koşullu olarak iki gruba ayrılmakla tetkik edilebilir: a) mitolojik varlık olarak 

doğanlar; b) sonradan mitolojik varlığa dönüşenler. Azerbaycan folklorunda mitolojik varlık 

olarak doğup, çeşitli dönüşümlere katılan bu varlıklar, daha ziyade, insani özelliklere sahipler. 

Bu mitolojik varlıklar hem pozitif, hem negatif kahramanlardır ve genel olarak insana 

dönüşürler. Onların içerisinde önde gelenlerden ejderhaların, devlerin, güvercinlerin vb. 

isimlerini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: dönüşüm, metamorfoza, mitolojik varlık, motif, esatir, ritüel, efsane, peri, 

güvercin, derviş, elma, ejderha, Tepegöz 

 

TRANSFORMATİON  TO MYTHİCAL CREATURE SİN 

AZERBAIJAN FOLKLORE 

ABSTRACT 

Transformation to mythical creatures is related with archaic, mythical-magical, as well as ritual-

mythological ideologies. Although such transformations is encountered mostly in tales, it is 

possible to come across them in some myths and legends. The human holds special place in 

folklore samples regarding to transformation to mythical creatures. Transformation of a girl 

into fairy girl, water nymph, as well as transformation of the child born from the mother who 

ate the apple given by dew into a dragon and etc. are related with punishment or being rescued 

from difficult situation. The supernatural powers in mythological beliefs related with mythical 

creatures have special importance. It is possible to explore the mythical creatures in folklore 
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samples by dividing them into two group: a) creatures born as mythical creatures; b) creature 

transformed into mythical creature afterwards. Such creatures which born as mythical creature 

and participated in various transformations in Azerbaijan folklore have human being 

characteristics. These creatures are both positive and negative characters and mainly transforms 

into humans. We may call the names of dragons, giants, doves and etc. among them.   

Key Words: Transformation, metamorphose, mythical creature motive myth, ritual, legend, 

fairy, dove, dew, apple, dragon, cyclops (single-eyed) 

 

GİRİŞ 

Konunun belirlenmesi: Mitolojik varlıklara dönüşüm motifi arkaik mitolojik - sihir, ayrıca 

ritüel - mitolojik görüşlerle ilgilidir. Bu dönüşümler daha ziyade masallarda yaygın olarak 

kullanılsa da, bazı esatir ve efsanelerde de onları görmek mümkündür. “Mitolojik karakter” 

kavramı her ulusal mitolojik sistemin en önemli unsurlarından biridir. İnsan faktörünün, 

efsanevi varlıklara dönüşümü ile ilgili olan folklor örneklerinde insan etmeninin özel bir yer 

aldığına dikkat edilmelidir. Kızın denizkızına, güvercinin peri kızına, ayrıca derviş verdiği 

sihirli elmayı yiyen çocuğun ejderhaya dönüşümünü, vb. buna örnek verebiliriz. Bahsettiğimiz 

dönüşümün ortaya çıkışı cezalandırma veya zorlu durumdan kurtulması ile ilgili bir sihir 

örneğidir. Mitolojik varlıklar ile ilgili mevcut olan mitolojik inançlarda olağanüstü güçler özel 

önem arz etmektedir.  

Çalışmanın amacı: Çalışmanın amacı mitik (efsanevi) varlıklara dönüşüm motifinin biçim ve 

içeriğinin araştırılmasındaki amaç esatir varlıklarına dönüşüm motifinin şekil ve kapsam 

özelliklerinin araştırılmasıdır. 

 

Mitolojik varlıklar ile ilgili Azerbaycan folklor metinlerinde mevcut olan zengin karakter ve 

motifler içerisinde dönüşüm motifi özel öneme sahiptir.  

Dönüşüm – canlı varlığın veya eşyanın kendi yapısını, dış görünümünü, görüntüsünü 

(ipostasını) değişme gücü, başka bir değişle başka bir varlığa, bitkiye, eşyaya, taşa vb. dönüşüm 

imkanı ile ilgili halk inançlarının yansıdığı folklor motifidir (11, 67). Folklor metinlerindeki 

dönüşüm canlı ve cansız varlıkların üstün bir güç tarafından cezalandırılması veya ortaya çıkan 

her hangi bir zorlu durumdan kurtulması için mevcut olduğu yapıdan daha farklı bir yapı veya 

şekle dönüşümüdür. 

Mitolojik varlığa dönüşüm konusunun öğrenilmesi bizden öncelikle “mitolojik varlık” 

kavramının anlam alanına önem vermeği talep etmektedir. Celal Beydili (Memmedov) yazıyor, 
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“mitolojik varlık esatirdeki yaratıcı bilincin kendi ürünü olup, duygusal-mekansal kavramların 

kesin bir şekilde yansımasıdır. Mitolojik varlığın özellikleri çeşitli nedenlerden zaman zarfında 

değişebilir. Nitekim tesadüfler canlı doğada sahip olduğu önemli rolü mitolojik varlık 

özelliklerle donatımı sürecinde de oynamaktadır. Bu ve diğer nedenlerle onun bugünkü çizgileri 

ile yüzyıllar bundan önce geleneksel şeklinin aynı olduğunu düşünmek zordur. Bir mitolojik 

karaktere bazen bir kaç isim uygun gelir. Aslında, cisimden, maddeden mahrum olduklarından, 

onlar ölmüyorlar veya ölümleri canlı insan ölümünden farklıdır. Bu anlamda herhangi bir 

mitolojik varlık ölümsüz olabilir” (4, 39). 

S.Şirokogorov`un yaklaşımına göre, folklor metinlerindeki mitolojik olağanüstü varlıkların 

hayırsever veya kötü niyetlerine göre birbirinden farklı tutulması önemlidir. Zira kendi 

“hayırsever” varlıklardan zarar gelebileceği gibi, “kötü” varlıkların davranışlarında da olumlu 

eğilimlerin görülmesi mümkündür (örneğin eğer kurbanları zamanında verilirse, onlar insanları 

rahat bırakırlar vb.) (9). 

Bildiğimiz gibi, mitolojik kahramanın temelinde varlığı bir bütün olarak gören mitolojik 

tefekkür mövcuttur. S.Tokarev`e göre, mitolojik kahramanın birinci temel özelliği onda 

harikulade, olağanüstü özelliklerin olması, ikincisi de ona olan inancın olmasıdır (10, 15). 

Mitolojik varlığı belirleyen ana özellikler onun kavranılma düzeyi ve gerçeklik şeklinde 

yansıtılmasıdır. Fonksiyonu, görünümü ve nitelikleri de onu karakterize eden 

özelliklerindendir. 

Bilimsel yaklaşımlara göre, “pozitif” ve “negatif” yapılı mitolojik varlıkların insana ikili 

davranması insanların ritüellere ve geleneksel davranış normlarına uyulması ile 

koşullanmaktadır. Bununla birlikte, tipolojik yönden çeşitli olan, insanlara yalnız zarar veren 

karakterler de vardır.  

Folklor metinlerindeki mitolojik varlıkları koşullu olarak iki gruba ayırmakla araştırabiliriz: 

a) mitolojik varlık olarak doğanlar; 

b) sonradan mitolojik varlığa dönüşenler. 

Azerbaycan folklorunda mitolojik varlık olarak doğup, çeşitli dönüşümlerde iştirak eden bu 

varlıklar, genel olarak, insani özelliklere sahipler. Bu mitolojik varlıklar hem pozitif, hem 

negatif kahramanlardır ve daha ziyade insana dönüşürler. Onlar içerisinde en önemlilerinden 

ejderhaların, devlerin, güvercinlerin vb. isimlerini belirtebiliriz. 

Onu da söyleyebiliriz ki, güvercin Azerbaycan folklorunda, daha ziyade, masallarda, 

efsanelerde sık-sık karşılaşılan kahramanlardan biridir. Halk arasında güvercin hatta kutsal 

kabul edilmiştir. “Eski çağlardan bugüne kadar güvercini sadece avlamak, hatta ona taş atmak, 
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yuvasını yıkmak yasak olmuştur. Tersi durumda güvercinin bedduasından felaketin olabileceği 

düşünülmüştür. İnanca göre, güvercin kadın - anne ruhudur. Hem de o, postacı, haber götüren 

görevine sahiptir. Kaynaklarda güvercin Nuh peygamberin kuşudur” (5, 162). 

 Azerbaycan masallarında kuşlar (güvercin) canı simgeler. İsmayıl Veliyev bunu açıklarken 

yazıyor, “Melikmemmedin masalı”nda devin canının güvercinde saklanması sihirli kuşun ruh taşıyıcı 

olmasına bir işaret idi. Kadim dini eserlerde kanatlı yaratıkların göklerle ilgili olduklarına ve insandan 

farklı olarak Tanrı'ya daha fazla yaklaşabilme gücüne sahip olduklarından mucize, sır sahibi idiler (7, 

77). 

Mitolojik varlık olarak güvercinin peri kızına dönüşümüne ilişkin örneklerine birine bakalım: 

“Efsanede bir deste güvercin gelip çarhovuzun kenarına konarak meleykeye çevrilir ve 

elbisesini çıkarıp her biri bir tarafta yıkanmaya başlayırlar. Onları gören bir oğlan birinin 

elbisesini gizler. Meleykeler yıkanıp çıkdıkdan sonra her biri öz elbisesini geyip, çabukca 

güvercin olup, uçurlar. Oğlan elbisesini götürdüğü meleykə ise onun yanında kalır ve oğlanla 

evlenir. Bir gün güvercinin kaynanası ölür, buzaman  kız yorgan-döşeğin üzerine çıkıp oturur 

ve gülmesi nakl olunur. Bunun nedenini kocası sorar. Kız söyleyir ki, ben meleğim. İnsanlar 

natemizliğe katlanır, melekler dayanamaz. Azrail senin ananın canını alanda kan sıçradı. Ben 

yükün üzerine ona göre çıkdım ki, ev kanla dolmuşdu. Bir de ona göre güldüm ki, anan bu kədər 

ömür sürüp, yalnız birine bir yırtık çarık ve bir de süpürge verip. Bu iki şey onun cenazesinden 

asılmışdı. Sen ki bu iki sırrı bildin, benim vadem yetişdi,- deyerek uçup gider” (1, 104).  

Bu, çok zorlu anlama sahip ve sırla - sihirle dolu olan efsanedir. Güvercin bir mitolojik varlık 

olarak insana dönüşür. Dönüşümün anlam yapısına bakalım: 

1. Kaos: efsane kaynananın ölümü ile başlar. 

2. Kaotik davranış: gelin çıkıp yükün üzerinde oturur. 

3. Mistik nikah: Gelin insan yok, melek imiş. 

4. Meleyin insandan farkı: İnsan temiz olmamaya dayanabilir, melekler dayanamaz. 

5. Kozmosun kaosa geçmesi: Gelinin sırrı açığa kavuşur. Bu, önceki kozmik düzeni bozar. 

6. Yeni kozmosun teşekkülü: Gelin yeniden güvercine dönüşüp uçup gider. 

Burada en ilginç olanı meleyin güvercinle ilişkilendirilmesidir. Melekler maddi olmayan, yani 

ruhani varlıklardır. Azerbaycan masallarında devlerin canı, genel olarak, güvercin şeklinde 

olur. Yani, bu efsanede animistik görüşler de yer almıştır. 

Mitolojik varlıklara dönüşüm ile ilgili başka bir örneğe de dikkat edelim: “Dört oğlandan sonra 

kız evlatları olmasını arzu edən kişi və kadın karşılaşdıkları dervişin verdiği elmanı yedikden 

sonra, zamanı geldiğinde kız evladları dünyaya gelir. Kız tez büyür, kısa bir zamandan sonra 
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atasını, anasını, kardaşlarını yemeye başlar. Seferde olan kardaşı evlerine döndükte durumu 

anlar. O, ejderha kızın hiylesine aldanmayıp, onu köpeklerinin yardımı ile öldürür” (1, 110). 

Metinden de gördüğümüz gibi, kız sonradan ejderhaya dönüşmemiş. Doğduğundan ejderha 

özelliğinde olmuş, zaman geçince ise bu, kendisini daha aydın şekilde gösterebilmiştir. Bu 

örnekte dönüşüm, yani kızın mitolojik varlık olarak doğmasına neden olan dervişin kişi ile 

kadına verdiği sihirli elmanın ejderhaların bağından derilmiş olmasıdır. Buna benzer örnekler 

folklorumuzda yeterincedir, bu durum da daha ziyade masallarda ortaya çıkmaktadır.  

Şimdi dönüşüm sürecinin yapı elemanları düzeyinde izleyelim: 

1. İlkin kozmogonik öğe – mitolojik elma:  

Elma Azerbaycan folklorunda tüm durumlarda kozmogoniyi – doğumu koşullandırır. 

Azerbaycan masallarında sihirli elmayı yiyen ihtiyar on beş yaşlı genç oğlana dönüşür. Bu – 

şekil değişimi ile yenilenmedir. Bazı masal ve destan kahramanları dervişin verdiyi elmadan 

doğarlar. Bu ise direkt mitolojik doğum durumudur. 

2. Zorlu dönüşüm: ejderhanın kız görünümünde doğması: 

Buradaki dönüşüm zorlu yapıya sahiptir. Zira dönüşüm burada mitolojik önemi değil, zahiri 

görünümü kapsamaktadır. Ejderha kız görünümünde doğsa da, o, kendisinin ejderha önemini 

korur. Bunu daha ziyade metamorfoza, yani yapı değişimi, dönüşümü şeklinde kabul edebiliriz. 

3. Kozmosun kaosa dönüşümü – kızın kendi ebeveynleri ve kardeşlerini yemesi: 

Ejderha kız, neredeyse, yeni ailesinin sonunu getirir. Tek bir kardeşinden başka hepsini yer. 

Burada dikkat çeken konu kaosla kozmosun ortak genetik noktada birleşmesidir. “Kitabi-Dede 

Korkut” destanında Tepegöz direkt kaosun temsilcisidir. Fakat o, kendi ailesine ve onu çölden 

bulup büyüten, onunla ilgilenen Oğuz eline düşman olur. Bu efsanedeki kızla Tepegöz kendi 

mitolojik özellikleri ile örtüşür: 

– Her ikisi de ejderha kaynaklıdır; 

– Her ikisi insanların düşmanıdır: Kız kendi ailesini, Tepegöz de Oğuz elinin insanlarını yer. 

– Her ikisi kozmosla genetik ilişkiye sahiptir. Basat ile Tepegöz süt kardeşi oldukları gibi, 

ejderha kız da kendi kardeşlerinin süt kardeşidir. 

– Her ikisi kendi süt kardeşinin eli ile öldürülür: Tepegözü onun süt kardeşi Basat, ejderha kızı 

da onun sağ kalan süt kardeşi öldürür. 

– Her ikisi insanlara karşı düşmanlık durumlarını onları öldürecek kardeşleri sefere gidince 

gerçekleştirirler.  

4. Kozmosun kaosun giderilmesi yolu ile giderilmesi:  
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Ejderha kızın ölümü ile aile mahvolmaktan kurtulur ve ailenin diğer üyeleri helak olsa da, 

genetik-biyoloji zincir sağ kalmış kahramanla devam ettirilir. 

“Nardan Kızın Masalı”nda anlatılır ki, Fireng padşahının kızı olmazmış. Nahırçısının kızı olan 

günü Fireng padşahı ona haber gönderir ki, yeni doğulmuş kızını ona evlatlığa versin. Padşahın 

sözünden çıkmayan nahırçı kızını ona evlatlığa verir. Padşah kızı besleyip on yaşına getirenden 

sonra güzelliğine hayran olur, onu özüne almak ister. Kızın gerçek babasının bu işe acığı tutur, 

kızı nara çevirir, bir sandığa qoyup, bazarda satır. Qoquz adında bir padşahın veziri onu alır. 

Bir gün uykuda Qoquz padşaha eyan olur ki, yeni doğulacak bir kız onu öldürecek. Vezir 

bazardan içinde nar olan sandık alır, narın içindən kız çıkar, sonda aynı kız padşahı öldürür (2, 

146).  

Kızın nara dönüşümü babasının sihirli güce sahip olması ile ilgilidir. Tılsım ile nara dönüşür ve 

yeniden kendi şeklini alabilir. Kızın nardan dönüşümünü E.Esgerov sihirli masallarda olan 

kahramanların başka mekana taşınmasının mümkün şekillerden biri olarak, yeni padişahın 

rüyasına gelen meleyin nara dönüşerek topluma gelmesi şeklinde açıklıyor. Nardan dönüşümü 

ağacın temel fonksiyonu şeklinde de açıklamak mümkündür. Ağaç eğesi – Sarı kız mitolojik 

varlık gibi kozmik mekanda yaşıyor, çağırılanda gelebilir. Belki de padişahın rüyasına giren 

meleği ağaç ruhu gibi Sarı kız kabul etmek mümkündür. Nardan doğulan kızlar ile ilgili birçok 

masallar vardır. “Kel Mehemmed” masalında nardan çıkan kızlar “yandım, ay bana su” deyip 

uçuyorlar. Kahraman sonuncu narı kesmeden önce suyu hazır ediyor, kız su isteyince ona versin 

(6, 168). Bu motive az da olsa esatirlerde rast gelinir.  

Zorlu durumdan kurtulmak için bulunduğu ortama uygun her hangi bir mitolojik varlığa 

dönüşüm Azerbaycan efsane ve esatirleri için geçerlidir. Genellikle bu gibi dönüşüm varlıklara 

dokunulmayınca, onlardan zarar gelmiyor. Onlar dua, dilek sonucu dönüşüme maruz kalmışlar. 

Bazı örneklerde ise bunun tam tersini de görebiliriz. Örneklere bakalım: “Denizkızı önceleri 

güzel bir kızmış. Bi gün bı kız çayda çimende sel gelir, az kalır ki, boğulsun. Allahın bına yazığı 

gelir.  

Bı vakit dalga vırır, kızın kurşakdan yukarı hissesi eşiye çıkır. Eşiye çıkan hissesi kalır, ancak 

suda kalan hissesi balığa çevrilir. Ona göre de su perisinin qurşakdan yukarısı kızdı. Qurşakdan 

aşağısı balıkdır” (1, 88). 

Gördüğümüz gibi, denizkızının yaranması ile ilgili olan bu esatirde kızı zorlu durumdan 

(nehirde boğulmaktan) kurtarmak için bedeninin yarısının balık şekline dönüştüğünü, böylece, 

boğulmaktan kurtulduğunu görürüz. İnsanın mitolojik varlığa dönüşümü yeni bir varlığın 

yaranmasına neden olur. 
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Bu tipli diğer bir esatire bakalım: “Eranınan bizim eramızdan Aras çayı akıyor. Ezel bizder 

gedip-gelerdığ oyza. Bir defa cahıllar (gencler) gediller o taya gezmeye. Arası keçende 

bakıyorlar ki, çayın ortasında kayanın üzerinde üç tane kız oturup. Kızdar çıplakıdı, ancak uzun 

saşdarı varıdı, töhmüşdüler vücutlarını örtmüşdü. Cahıllar yakınnaşanda bınnar özderin atır 

Arasa. Cahıllar bakır ki, bınnar qurşakdan aşağı balıkdılar. Demiyesen bı kızdar su 

perisiymişder” (1, 88). 

Bildiğimiz gibi, her iki örnekte karşılaştığımız su perisi Azerbaycan Türklerinin geleneksel 

demonik tasavvurlarında su yaşamı ile ilgili olan mitolojik varlıktır. Bezen ihtiyar kadın 

cildinde olduğuna ve her zaman nehirde yaşadığına inanılır. “Eyelerden biri olan su anası ise 

adam cildinde tasavvür olunmuşdur. O da Albastı gimi çay kenarında adamlara görüner. 

İnanırmışlar ki, su anası özü ile quraklık, hastalık getirip, hetta adamları suda belə batıra biler. 

Ona göre de birinci defa su getirmeye giden cavan gelin su anasına bahşeyiş, ya da sadağa olsun 

deye suya demir para atardı. Tobol tatarlarına görə ise su anası adamları ayaqlarından tutub 

suya batıran acıqlı ruhların başçısıydı. Onu uzun, çal və dağınıq saçlı bir qoca karı görkeminde 

tasavvur ederdiler.  

Azerbaycanlıların birer hami ruhlar olan eyelerle bağlı tasavvürlərine göre ise su eyesi hemin 

eyelerden en üstün olanıdır. Ona göre de seherler su üstüne geden zaman su eyesine selam 

verilmelidir. Suya atık, çirkab atmaq olmaz. Bundan su eyesi kazablanar və insana sedeme 

tokundurar” (4, 80). 

Çalışmanın bilimsel yeniliği ve ana sonuç: Araştırma, mitolojik varlıklara dönüşüm motifinin 

arkaik mitolojik  - sihirli, ayrıca ritüel-mitolojik görüşlerle ilgilidir. Folklor metinlerindeki 

mitolojik varlıkları koşullu olarak iki gruba ayırmakla araştırabiliriz: a) mitolojik varlık olarak 

doğulanlar; b) sonradan mitolojik varlığa dönüşenler. Azerbaycan folklorunda mitolojik varlık 

olarak doğup, çeşitli dönüşümlere katılan bu varlıklar, daha ziyade, insani karakterlere sahipler. 

Bu mitolojik varlıklar hem pozitif, hem negatif kahramanlardır ve genel olarak insana 

dönüşürler. Onlar içerisinde önde gelenlerden ejderhaların, devlerin, güvercinlerin vb. 

isimlerini gösterebiliriz. 
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Anamur İlçesinde Tarım Ve Turizm Sektörlerinin Karşılıklı Etkileşimi Ve 

Gelişimi 

*Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif ALTINBIÇAK 

Özet 

 

Anamur İlçesi’nde ekonomi, büyük oranda tarıma dayalıdır. Örtü altı muz ve çilek yetiştiriciliği 

en önemli tarımsal ve ekonomik faaliyetlerdir. Türkiye’de yıllık muz üretiminin yaklaşık olarak 

yarısı, çilek üretiminin de üçte birine yakın bölümü Anamur ilçesinde gerçekleştirilmektedir. 

İlçede tarım sektörü dışında en önemli sektör durumunda olan turizm sektöründen sahip olduğu 

potansiyele rağmen yeterince yararlanılamamaktadır. Anamur’un kalkınma çabalarında tarım 

sektörünün önde olması, başta turizm olmak üzere diğer sektörlerin ise etkisiz kalması ilçede 

yaşanan kalkınmanın oldukça yavaş gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Anamur 

ilçesinin kalkınma çabalarında tarım sektörünün rolünün incelenmesi ve özellikle de tarım 

sektörünün turizm sektörünün gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya 

konulması oldukça önemlidir. Özellikle tarım ve turizm sektörleri arasındaki etkileşimin ortaya 

konulması ve işbirliği olanaklarının araştırılması Anamur’da kalkınmanın hızlandırılması 

açısından oldukça önemli bulunmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Anamur, Anamur tarımı, Anamur turizmi 

 

 

INTERACTION  AND DEVELOPMENT BETWEEN  AGRICULTURE AND 

TOURISM SECTORS IN ANAMUR DISTRICT 

 

 

Abstract 

 

In Anamur District, economy is based on large scale farming. Banana and strawberry 

cultivation is the most important agricultural and economic activities. Approximately half of 

the annual banana production in Turkey and nearly one third of the strawberry production are 

carried out in the Anamur district. Despite the potential of the tourism sector, which is the most 

important sector in the region apart from the agricultural sector, it is not utilized sufficiently. 

Anamur's development efforts are leading the agriculture sector, especially in tourism and other 

sectors being ineffective, causing the development in the province to be very slow. In this 

reason, it is so important to investigate the role of the agricultural sector in the development 

efforts of the Anamur district and to show the positive and negative effects of the agricultural 

sector on the development and interaction of the tourism sector in particular. The search for 

cooperation opportunities between the agricultural and tourism sectors in particular is very 

important in accelerating development in Anamur.  

 

Key words: Anamur, Agriculture in Anamur, Tourism in Anamur 
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Günümüzde tüm ülkeler ekonomik kalkınma konusuna büyük önem vermekte, vatandaşlarının 

refah içinde yaşaması doğrultusunda politikalar ve stratejiler oluşturmaktadır. Kalkınma, 

ekonominin büyümesi, yapısının değişmesi ve gelir dağılımının düzeltilmesi, sosyal güvenlik 

kapsamının genişletilmesi, siyasal ve kültürel alanda iyileştirmeler yapılması ve çevreye, 

doğaya saygılı olunması olarak tanımlanmaktadır. Kalkınma kırsal nüfusun gelir ve refah 

düzeyinin geliştirilmesi, dengesizliklerin giderilmesi, fiziksel ve toplumsal alt yapının 

oluşturulması, kırsaldaki tüm olanakların daha iyi değerlendirilmesi yönündeki tüm faaliyetleri 

ifade etmektedir.  

 

Kırsal turizm, kırsal kalkınmanın en önemli araçlarından biri konumundadır. Kırsal turizm,  köy 

turizmi, tarım turizmi, çiftlik turizmi, yayla turizmi, yeşil turizm olarak nitelendirilmekle 

beraber, doğa turizmi, eko turizm, macera turizmi, spor turizmi, termal turizmi, avcılık 

balıkçılık turizmi ile tarih, kültür ve sanat turizmini de içinde barındıran bir turizm türüdür. 

Özellikle Türkiye’de son yıllarda gelişen kırsal turizm, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı 

olarak, bölge ve ülke ekonomilerine katkıda bulunmaktadır. Tarım ve turizm faaliyetlerinin bir 

arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak, hem kırsal alan hem de ülke ekonomisine önemli 

olumlu etkileri olmaktadır (Soykan, 1999). 

 

Anamur, Türkiye’nin en güney ucunda Akdeniz’e kıyısı olan, Toros Dağlarının eteklerinde 

kurulu, mikro klima iklime sahip, hemen her türlü tarımsal ürünün yetiştirilebildiği, koyları, 

ormanları, yaylaları, mağaraları ile eşsiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran, Ören Antik 

Kenti ve Mamure Kalesi başta olmak üzere birçok tarihi esere de ev sahipliği yapan önemli bir 

tarım ve turizm merkezidir. İlçede ekonomi büyük oranda tarıma dayalıdır. Serada muz üretimi 

ve örtü altında çilek üretimi en önemli tarımsal ve ekonomik faaliyetlerdir.  

 

Bu yönüyle ilçe tarımsal üretim ve tarım ürünleri ticareti açısından oldukça önemli bir merkez 

durumundadır. Tarımsal üretim açısından oldukça etkin bir ilçe olan Anamur, sahip olduğu 

potansiyele rağmen turizmden yeterince yararlanamamaktadır. İlçenin gelişmesinde tarım 

sektörünün yanında destekleyici unsur olarak turizm sektörünün mutlaka aktif olarak yer alması 

gerekmektedir. İlçede özellikle sahilde yaz turizmine yönelik çok sayıda küçük ölçekli 

konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri sunan işletme bulunmaktadır. Ancak yaz 

dönemi dışında ilçede etkili bir turizm hareketi yaşanmamakta ve kırsal turizm olanaklarından 

ise hemen hiç yararlanılamamaktadır. Bu açıdan çalışmada, Anamur’un kırsal kalkınmasında 
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tarım sektörünü tamamlayıcı ve destekleyici en önemli faktör olarak görülen turizmden, gerekli 

katkının sağlanabilmesine yönelik olarak, kırsal kalkınma çabalarında ilçe ekonomisinin en 

önemli sektörü durumundaki tarım sektörünün turizm sektörü ile karşılıklı etkileşimlerinin 

ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

 

Anamur, bağlı olduğu il olan Mersin'e 230 km, Antalya'ya 265 km, Karaman'a 230 km, Kıbrıs'a 

40 mil (76 km) uzaklıkta olup, Mersin-Antalya Devlet Karayolu üzerinde kurulmuş bir ilçedir. 

Anamur’a havayolu ulaşımı ilçeye 83 kilometre uzaklıktaki Gazipaşa Havaalanı ile 

sağlanmakta, Kıbrıs’a en yakın ilçe konumunda bulunmasına rağmen, Anamur ile K.K.T.C 

arasında deniz ulaşımı bulunmamaktadır. İlçenin yüzölçümü 1282 kilometrekaredir.  

 

Anamur ilçesinin %60’ı orman, %16’sı çayır mera, %15’i tarım alanıdır ve %9’unu ise diğer 

alanlar oluşturmaktadır. Anadolu’nun Akdeniz'deki en güney noktası olan "Anamur Burnu" 

ilçenin 7 kilometre batısındadır. Bugün ilçenin kurulduğu Çorak ovasının batısında Sultansuyu, 

doğusunda Anamur Çayı (Dragon) ilçenin iki önemli akarsuyudur. İlçenin iklimi karakteristik 

Akdeniz iklimi olup, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık yağış toplamı 1032 

m³'dür. Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 75 gündür. Akdeniz’in en güzel ilçelerinden biri olan 

Anamur’un 2007 yılında 63850 olan nüfusu, 2016 yılı kayıtlarına 64933 tür. Nüfus son 9 yılda 

hemen hiç değişmemiştir. Anamur’un yaz aylarındaki nüfusunun ise 100.000′ i geçtiği tahmin 

edilmektedir. 

 

Anamur’da ekonomi tamamen tarıma dayalıdır. İklimi ve verimli toprakları nedeniyle nüfusun 

önemli bir bölümünün tarımsal üretim faaliyetinde bulunduğu ilçede, hemen her türlü sebze ve 

meyve yetiştirilebilmektedir. Ancak yüksek getirisi nedeniyle Anamur’un adıyla bilinen 

“Anamur Muzu” ve çilek üretimi en yoğun yapılan tarımsal faaliyetlerdir. Türkiye’nin yıllık 

muz üretiminin yaklaşık olarak yarısı, çilek üretiminin de üçte birine yakın bölümü Anamur 

ilçesinde gerçekleştirilmektedir İlçede muz ve çilek üretimi toplam tarımsal üretim değerinin 

yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır. İlçede hayvancılık ise yaylalara doğru dış mahallelerde 

yapılmakta ve ağırlıklı olarak keçi yetiştiriciliği şeklinde olmaktadır. İlçede Yörük Kültürünün 

de önemli etkisiyle tarımsal faaliyet, sosyal ve kültürel yaşam ile aile yaşantısı bütünlük arz 

etmektedir. Bu nedenle yerli ve yabancı turistler ile ilçeye yazın gelen yazlıkçı olarak tabir 

edilen insanlar, bu doğal yaşam, üretim tarzı ve üretim deseni çeşitliliğinden etkilenmektedir.  
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Anamur adını; Anemurium antik kentinden almıştır. Latince olan bu kelime. "Rüzgarlı Burun" 

anlamına gelen anem, burun; ourium, rüzgar; kelimelerinden oluşur. Tarihin geçmiş antik 

çağlarına uzanan bu kentte Luwiler, Arzavalar, Klikyalılar, Kueler, Selefkoslar, Kizuvatnalılar, 

Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Araplar uzun süre egemenliklerini 

sürdürmüşlerdir. Anamur, Milattan Önce 333 yılında Büyük İskender’in burayı ele 

geçirmesiyle Makedonya Krallığı’na bağlanmış ve M.Ö. 1.yüzyılda Roma, ardından Bizans 

egemenliğine girmiş ve sonraları sırası ile Arap, Bizans, Anadolu Selçuklu, Bizans, Kilikya 

Ermeni Krallığı’nın eline geçmiştir. 1228 tarihinde Selçuklu’nun eline geçen Anamur, 1243 

tarihinde ise tekrar Kilikya Ermeni Krallığı’nın ve 1275 tarihinde Karamanoğlu Beyliği’nin 

eline geçmiştir. 1471 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu Anamur’u egemenliği altına almıştır. 

Bu tarihi süreci belgeleyen önemli eserler bugünkü Anamur ilçesi merkezinin 7 km kadar 

güney- batısında yer alan Anemurium Antik Kenti,  Antalya-Mersin karayolu üzerinde 

Anamur'a 8 km. uzaklıkta Bozdoğan Mahallesi sınırları içerisindeki Mamure Kalesi, Mamure 

Kale Cami ve Mamure Hamamı, Anamur - Ermenek karayolunun 13. kilometresinde Dragon 

çayı üzerinde yer alan Alaköprü, Akarca Mahallesi’nde bulunan merkezi planlı tamamen kesme 

taştan kubbeli bir cami olan Akcami ve Akarca Hanı, Anamur ilçe merkezinin yaklaşık 2 km 

kuzeybatısında bulunan Kalınören Mahallesi’nde bulunan Titiopolis Antik Kenti, kent 

merkezindeki Anamur Müzesi,  Anamur’da yöreye özgü sivil tarihi mimari örneklerinin en 

güzel örneklerini oluşturan, Anamur merkezde yoğun olmak üzere Ortaköy de yer alan Kısa 

Kahyaoğlu Konağı, Hacı Ali Bey Konağı, Hakkı Efendi Konağı, Nazifoğlu Konağı ve 

Karamanoğlu Konağı gibi Anamur Evleri sayılabilir.  

Kırsal Alanlardaki Kültürel Çekicilikler ise Demiroluk, Köristanlık, Boncuklu Kale, Azıtepe, 

Kızıl Kilise, Anıtlı Gözetleme Kulesi, Otak Şapeli, Ayvasıl Kalıntıları, Kandacık Mezarlığı, 

Arap Çukuru, Şıhardıcı, Halkalı Kalıntıları, Abanoz Kalıntıları, Zincirlitepe, Filir Kalesi, 

Göztaşı, Ovabaşı, Ninfeum, Zavrak Taş, Kudret Kalesi, Cennet Koyu, Çoban Kalesi, Tol 

Kervansarayı, Ören Deniz Feneri’dir. 

Anamur sahip olduğu kültürel çekicilikler yanında önemli derecede doğal yapılar ve 

güzelliklere sahip bir ilçe görünümündedir. Anamur’da başta dünyanın 2. derin mağarası olarak 

kabul edilen Çukurpınar Mağarası olmak üzere Üğü, Köşekbükü, Bicikli, Kazıklar, Dede 

Mağaraları gibi irili ufaklı birçok önemli mağara bulunmaktadır. Mağaraların yanında eşsiz 

dağlar ve ormanlar, başta Kaş, Abanoz, Akpınar Yaylaları olmak üzere birçok önemli yayla, 

Dragon ve Sultansuyu gibi akarsular, Pullu ve Dikilitaş gibi Milli Parklar Anamur’un en önemli 

doğal varlıklarıdır. Anamur, Türkiye’deki en önemli üreme alanı olması açısından Caretta 
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Carettalar ve Türkiye’deki en önemli yaşam alanı olması açısından da Akdeniz Fokları’na ev 

sahipliği yapmakta; av yaban hayatı çeşitliliği ve zenginliği ile de eşsiz bir konumda 

bulunmaktadır.  

Anamur’da denizin, dağların, ormanların, yaylaların ve akarsuların sağladığı doğal ortam, 

zengin bir bitkisel ve hayvansal çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. Anamur’un merkez ve 

kırsal alanlarındaki kültürel ve doğal çekicilikleri yanında sahip olduğu Yörük Kültürü’nün de 

önemli etkisiyle folklor, yöresel yemekler, geleneksel el sanatları, köy pazarları, festival, fuar, 

doğal yaşam ve üretim tarzı gibi yerel çekicikleri de bulunmaktadır. Anamur’da kilim 

dokumacılığı yaygındır ve Orta Asya motif ilişkilerini günümüze kadar taşımaktadır. Bu 

kilimlerin birçoğu kök boyalıdır ve Bönce, Boncuklu, Çiğni Düşük, Ala Aynalı gibi adlar 

alırlar. Anamur’da tülbentte boncuk örücülüğü, seccade dokumacılığı, heybe, çuval, çul 

örücülüğü; kilimcilik yanında en yaygın el sanatlarıdır.  

Anamur İlçesinde Belediye tarafından her yıl Ağustos ayının ilk haftasında “Tarım, Turizm ve 

Kültür Festivali" düzenlenmektedir. Bu festival yayla şenliklerini de içerecek şekilde bir hafta 

süreyi kapsayan geniş katılımlı ve son derece ilgi gören bir organizasyondur. Yerli ve yabancı 

birçok turist festivallere yoğun ilgi göstermektedir. Anamur ilçesinde turistlerin konaklama 

ihtiyacını karşılamak üzere 24 otel, 8 hotel, 5 apart otel, 5 motel, 4 mokamp, 13 pansiyon, 3 

adet kamping bulunmaktadır (ANTSO, 2018). 

 

3.Yöntem 

Açılımı; ‘S (Strengths): Güçlü Yönler, W (Weaknesses): Zayıf Yönler, O (Opportunities): 

Fırsatlar ve T (Threats): Tehditler’ olan SWOT (GZFT) Analizi; bir organizasyonun çevresi ile 

etkileşim içinde sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu yöntem, planlama yapılırken 

organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmeyi 

ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeyi ifade eder. Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, 

var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yönlerin 

etkisini ise en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının 

gerçekleştirilmesidir. SWOT Analizi çalışmasının yürütülmesinde beyin fırtınası yönteminden 

faydalanılmaktadır. Beyin fırtınası, sorunların tespit edilmesi ve çözümlerinin ortaya 

konulmasında kısa bir zaman aralığı içerisinde bir çalışma grubunun düşünce güçlerini 

birleştirerek mümkün olduğunca çok sayıda kolektif fikir üretimi amacıyla kullanılan 

demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir. Anamur İlçesi SWOT Analizi çalışması, ilçenin 

tarım ve turizmle ilgili kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini temsil eden 34 kişinin katılımı ile 
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gerçekleştirilmiş ve 1 tam gün sürmüştür. SWOT analizi; stratejik bir plan geliştirilmesi 

aşamasında, sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, nicel verilerin yetersiz, 

bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde kullanılmaktadır. Bir yörenin 

ekonomisindeki ağırlıklı sektörlerin politikalarının belirlenmesinde de SWOT Tekniğinden 

yararlanılarak, sektörel potansiyelinin içsel (güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve 

tehditler) faktörleri ortaya konulabilir. Yörenin turizmde, güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça 

bilinmesi ve analiz edilmesi, yörenin hedeflerine uygun stratejinin seçilmesine yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, yörenin ekonomik imkanlarının her zaman değerlendirmeye tabi tutulması, 

onun hatalarının görülmesine ve düzeltilmesine fırsat veren bir araç olacaktır. Araştırma 

alanında 2018 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen SWOT analizi ile çalışma alanında özellikle 

tarım sektörünün turizm sektörünün gelişimi üzerindeki etkileri açısından tarım ve turizm 

sektörlerinin durumu, karşılıklı etkileşimi güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  

 

3.Bulgular 

3.1.İlçe tarımının genel görünümü ve turizmle etkileşimi 

 Güçlü Yönler (S): 

-Arazi varlığı, toprak yapısı ve iklim tarıma çok uygundur. 

-Muz ve çilek üretimi alan ve miktar olarak önemlidir. Gelişime açıktır. 

-Muz üretimi ülke üretiminin yarısından fazlasını, çilek üretimi 1/3 ünü karşılamaktadır. 

-Muz üretimi ülke tüketiminin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Ancak hala ithalat 

yapılması,  muz üretiminin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu ve ileride de muzun pazar 

sorunu olmayacağının düşünülmesi, muz yatırımlarını arttırmaktadır.  

-Üretimde modern tarım teknikleri kullanılmaktadır. Ürünler kaliteli ve pazar değeri 

yüksektir. 

-Çilek muza göre az yatırım sermayesi ve daha düşük vasıflı toprak gerektirdiğinden muza 

en önemli alternatifi oluşturmaktadır. 

-Muzun ve çileğin pazar sorunu yoktur. Risk ve belirsizlik diğer ürünlere göre daha azdır. 

-Üreticiler, tekniker , teknisyen ve mühendisler muz ile çilek konusunda 

uzmanlaşmışlardır. 

-Muzun ithalata karşı %145,8 oranında fonla korunması oldukça önemlidir. 

-Doğal yapı ve iklim, tarım ve turizm sektörlerinin işbirliğine ilişkin her türlü uygun 

ortamı sağlamaktadır. 
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- Anamur’da bu kadar güçlü yönleri olan tarım sektörünün  tropik ve subtropik ürünlerin 

de yetiştirilmesinden dolayı alternatif turizm açısından turizm sektörüne katkı 

sağlayabileceği çok yüksek bir potansiyeli bulunmaktadır. 

 Zayıf Yönler (W): 

- Sera demiri, naylonu,  gübre, ilaç gibi girdiler pahalı ve sera yapım maliyetleri yüksektir. 

-Arazi fiyatları giderek artmaktadır. 

-İşletmelerin büyük çoğunluğu parçalı ve dağınıktır. 

-Nitelikli işgücü sorunu vardır. 

-Tarım sigortası etkin uygulanamamaktadır. 

-Pazarlara uzaklık ve ulaşım ağı pazarlama açısından en önemli sorundur. 

-Fiyatlar istenilen düzeyde değildir. İstikrarsızlık vardır. 

-Fiyat oluşumunda üreticinin etkisi ve söz hakkı yok gibidir. 

-Kaçak muz girişi üreticiyi olumsuz etkilemektedir. 

-Tarım ve turizm sektörlerinin etkileşimi yok denecek kadar azdır. 

-Mevcut yapıda tarım sektörüne alternatif olan veya destekleyecek hiçbir sektör yoktur. 

-Tarım sektörü ve kırsal kesimin sahip olduğu tarım turizmi, köy turizmi, eko turizm gibi 

olanaklara rağmen bu önemli potansiyelden yararlanılmamaktadır. 

-Tarım sektörü ve yerel yatırımcılar genelde turizm yatırımlarına sıcak bakmamaktadır. 

 

  Fırsatlar (O): 

-Muzda dört mevsim üretim olanağı vardır. Muz üretimi desteklenirse tüm ülkenin 

ihtiyacını karşılama potansiyeline sahiptir. 

-Muza olan talebin artarak sürmesi muz yatırımlarını özendirmektedir. 

-Çilek üretimi giderek önemli bir hale gelmekte ve ihracat potansiyeli de artmaktadır. 

-Muz ve çilek üretimi, işlenmesi ve pazarlanması bağlı sektörlerle birlikte gelişmeye 

oldukça açıktır. 

-Uygun iklim ve toprak yapısı tropik ve yarı tropik alternatif ürünler açısından da olanak 

yaratmaktadır.  

-Tarım sektöründeki bu olanaklar turizm sektörünün olanaklarıyla kaynaştırılır ve 

uyumlaştırılırsa ve sürdürülebilirlik sağlanırsa, kalkınma açısından önemli bir ivme 

yakalanacaktır. 

 Tehditler (T): 
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-Muz ithalatında uygulanan %145,8 oranındaki gümrük vergisinin azaltılması veya 

kaldırılması muz üretimini bitirir. 

-Doğal afetlere karşı sigorta sistemi mutlaka geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalı ve üretici 

zararlarını tamamen karşılamalıdır. 

-Tarım arazilerinin fiyatlarının sürekli ve yüksek oranda artış göstermesi tarım 

yatırımlarında isteksizlik yaratmaktadır. 

-Sera maliyetleri, girdi fiyatlarındaki yaşanan sürekli artışlara rağmen ürün fiyatlarının 

yatay seyri üreticinin karının azalmasına neden olmaktadır. 

-Tarım sektörünün yanında ilçenin kalkınmasını destekleyici bir sektörün yer alması son 

derece önemlidir.  

-Turizm potansiyel olarak tarımdan sonraki en önemli sektör durumunda olmasına rağmen 

tarımda yaşanabilecek bir olumsuzlukta ilçe ekonomisine katkı sağlayacak bir durumda 

değildir. 

 

3.2.İlçe turizminin genel görünümü ve tarımla etkileşimi 

 Güçlü Yönler (S): 

-İlçenin geçmişine tanıklık eden Antik kentleri, kalesi, köprüleri, camileri ve birçok tarihi 

eserleri ve Eski evleri önemli kültürel varlıklarıdır. 

-Deniz, kum, güneş ve17 km sahili ile yaz turizminde müthiş bir potansiyeli 

bulunmaktadır. 

-Doğal güzellikleri, doğal yaşam alanları, akarsuları, mağaraları, ormanları, dağları, 

yaylaları Milli Parkları turizm açısından önemli değerlerdir. 

-Caretta carettalar ve Akdeniz folkları için en önemli yaşam alanıdır. 

-Yörük kültürü, yaşam biçimi, folkloru, el sanatları, yemekleri, pazarları, fuar ve 

festivalleri turizm açısından önemli değerlerdir. 

-Halk dost canlısı, gelişime açık ve sosyal ilişkileri kuvvetli bir yapıdadır. 

-Doğa bozulmamış ve ilçe turizm yatırımları açısından betonlaşmamıştır. 

-Sanayi yatırımı ve tesisi bulunmamaktadır. 

-Nüfus yoğunluğu düşüktür. 

-Yıllık güneşli gün sayısı ortalama 290 gündür. 

-İlçede turizm bölümlerine sahip bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 

-İlçede tarım ve turizm en önemli 2 sektör durumundadır. 

-Tarım ve turizmin birbirini destekleyecek ve geliştirecek birçok alanı bulunmaktadır. 
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 Zayıf Yönler (W): 

-Muzun ve çileğin karlı olması turizm yatırımlarına ilgiyi azaltmaktadır. 

-Turizm yatırımları tarım yatırımlarından daha riskli görülmektedir. 

-İlçede turizm hareketi tamamen yaz turizmi şeklindedir. 

-Turizm hareketleri ağırlıklı olarak yerli turizme yöneliktir. 

-Turizm işletmelerin büyük çoğunluğu küçük işletmelerdir. Gelişimleri yavaştır. 

-Tesisleşme açısından yetersizlik söz konusudur.  

-İkinci konut kiralama yaygındır. Yazlıkların önemli bir kısmı kiralanmaktadır. 

-Ulaşım önemli bir sorun olarak görülmektedir. 

-Turizm gelişirse tarımın yok olacağı ve Anamur’un çok göç alacağı korkusu hakimdir. 

 Fırsatlar (O): 

-Tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ve iklim koşulları turizm açısından çok önemli 

potansiyellerdir. 

-Doğal ve temiz yaşam ilçeyi önemli bir cazibe merkezi yapmaktadır. 

-İlçe her mevsimde turizm yapılabilecek alternatif turizm kollarına hitap edebilecek önemli 

bir yapıya sahiptir.  

-İlçe özellikle kırsal alanlardaki oldukça zengin turizm olanaklarıyla büyük fırsatlara 

sahiptir. 

-Betonlaşmanın ve sanayileşmenin olmaması, turizm açısından oldukça önemli 

görülmektedir. 

-83 km uzaklıktaki Gazipaşa Havaalanı turizmin gelişimi açısından önemli bir fırsat olarak 

değerlendirilmektedir. 

-Karayolu ulaşımında yapımı biten ve devam eden 34 tünelle, Mersin Antalya bağlantısının 

sağlanması ilçe açısından oldukça önemlidir. Ulaşımın kolaylaşması bölgeyi 

hareketlendirecektir. 

-K.K.T.C.’ne yakınlık ve yakında açılacak liman ve gümrük kapısı turizm açısından 

önemlidir.  

-Tarım turizm sektörüne yararlanılabilecek birçok alanda önemli fırsatlar sunmaktadır. 

       Tehditler (T): 

-Muz üretiminin karlı olması turizmin gelişmesi konusundaki en önemli engel olarak 

görülmektedir. Muzdan kazanılan yine muza yatırılmaktadır. 

-Yabancı yatırımcılar özellikle turizm yatırımlarında başta ulaşımı en önemli sorun olarak 

görmekte ve yatırımı riskli olarak kabul etmekte veya karlı bulmamaktadır. 
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-İlçede tarımın en önemli gelir unsuru olarak görülmesi yerli yatırımcılarda turizm 

konusunda genel bir isteksizlik yaratmaktadır. 

-İlçe yöneticileri ve sivil toplum örgütleri, turizmin gelişmesi konusunda gerekli çabayı 

göstermemektedir. 

-Turizme yönelik bir stratejik plan bulunmamaktadır. 

 

4.Sonuç 

Türkiye’de bölgesel açıdan gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişmenin sağlanması, iş olanaklarının yaratılarak işsizliğin ve göçün önlenmesi, yerel kültürel 

değerlere sahip çıkılması ve korunması gibi amaçlarla turizmin geliştirilmesi ve katkısının 

arttırılması, kırsal kalkınmaya hizmet edecek önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

Anamur’da ekonominin başta muz ve çilek üretimi olmak üzere tamamen tarıma dayalı olması, 

kalkınma çabalarında turizm unsurlarından yararlanılamaması, kalkınmanın hızını ve 

etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

İlçenin sahip olduğu turizm olanakları ve çeşitliliği önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. 

Ancak özellikle muz üretiminin oldukça karlı bulunması ve turizm yatırımlarının hala riskli 

olarak kabul edilmesi, yerli yatırımcıyı turizm veya diğer farklı bir alana yatırım yapmak yerine, 

muz üretimine yatırım yapmaya devam etmeye yönlendirmektedir. Yabancı yatırımcılar da 

başta ulaşım olmak üzere çeşitli gerekçelerle turizm sektörüne yatırım yapmaya sıcak 

bakmamaktadır.  

İlçede gelişmiş bir görünüm arz eden tarım sektörünün yanında turizm sektörünün de güçlü bir 

şekilde yer alması, Anamur’un kalkınma çabalarında önemli mesafeler almasına yardımcı 

olacaktır. Turizm sektörünün özellikle de kırsal turizmin tarım sektörünün düşmanı olarak 

görülmemesi, aksine birbirini destekleyen ve tamamlayan sektörler olarak ele alınması son 

derece önemlidir. Turizmin tarımla birlikte bütünleşmiş bir şekilde düşünülmesi ve ele alınması 

gerekmektedir. Bu ortamın yaratılması için başta kamu ve yerel yönetim olmak üzere her iki 

sektördeki kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve Üniversitelerin mutlaka işbirliği yapması 

ve bir eylem planı hazırlaması gerekmektedir. 

Turizm sektöründe ilçede sadece bir adet yıldızlı otel dışında büyük otellerin bulunmaması, 

ileride yapılması muhtemel yıldızlı otel inşaat alanlarının 2-3 otel ile sınırlı olması, 

yatırımcılara sektörde ilk olma şansı açısından bile cazip gelmemektedir. Bu nedenle yörede 

turizm stratejisinin, özellikle kırsal turizm olanaklarının değerlendirilmesi şeklinde, başta butik 

otellerin ve küçük-orta ölçekli turizm işletmelerinin desteklenmesi biçiminde oluşturulması 
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gerekmektedir. Bu doğrultuda turizm yatırımlarının yerel yönetim ve merkezi yönetim 

tarafından çeşitli araçlarla özendirilmesi, desteklenmesi, tarım sektörü ve yöredeki doğal doku 

ile uyumlu olması gerekmektedir.  
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Akdeniz Bölgesinde Ejder Meyvesi Yetiştiriciliği 

Ş.H. Attar 

 İ.Değirmenci 

G. Noğay 

 Z. Doğu 

 E. Kafkas1 

Özet 

Ejder meyvesi Türkiye’ye son yıllarda yetiştiriciliğine başlanan ve süper meyve olarak tanınan 

ve karlılığı yüksek olan meyve türlerindendir. Ekzotik meyve olarak bilinen ejder meyvesi 

Cactaceae familyasında yer alıp, sadece meyve olarak değil güzel ve iri çiçeklerinden dolayı 

süs bitkisi olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu meyve türünün en büyük avantajı bir kez 

dikimi yapıldığında o bitkilerden 20 yıl boyunca ekonomik olarak ürün alınabilmektedir. Bunun 

ötesinde insan sağlığı açısından önemli fitokimyasal kaynağı olarakta bilinmektedir. 

Hylocereus cinsine giren meyve kabuk ve eti rengi farklı renklerde olan türleri içermekte ve 

genelde dünyada tropik ve subtropik iklim özelliklerine sahip Amerika, Güney Florida, 

Caribbean, Hawaii, Asya, Avusturalya, Taiwan, Vietnam, Malezya ve İsrail’de 

yetiştirilmektedir. Türkiye’de pitayalar Akdeniz Bölgesinde özellikle kıyı şeridinde açıkta yada 

örtü altında büyük potansiyele sahiptir. Bu makalede, ejder meyvesi (pitaya) yetiştiriciliğinde 

tarımsal uygulamalar (çoğaltma, dikim sıklığı, budama, mineral beslenme, sulama gibi), 

tozlanma ve derim konusunda bilgiler özetlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pitaya, çeşitler, yetiştiricilik.   

Abstract 

Dragon Fruit Growing in Mediterranean Region 

Dragon fruit,  a  recently  introduced  super  fruit  in  Turkey and is  considered  to  be  a  

promising remunerative fruit crop. Pitahayas as known exotic fruits belong to Cactaceae family 

and not only considered as fruit has ornamental value due to the beauty of their large flowers. 

The biggest advantage of this crop is that once planted, it can be grown for about 20 years, 

economically. In addition, fruits are rich in healthy phytochemicals. Hylocereus genus have 

many species such as various peel and pulp colors and can be grown mostly in tropical and 
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subtropical America, South Florida, Caribbean, Hawaii, Asia, Australia, Taiwan, Vietnam, 

Malaysia, and Israel. In Turkey, pitahayas have a big potential especially Mediterranean coastal 

region either open-field or protected cultivation conditions. In this paper, it was aimed to 

summarize agronomical applications such as propagation, cultivation practices (supports, 

density, pruning, mineral nutrition, irrigation, etc.), pollination and harvesting of dragon fruit.  

Key words: Pitaya, cultivars, cultivation 

 

INTRODUCTION 

Pitaya as known also climbing cacti belongs to Cactaceae family originated in Tropical 

America; Southern Mexico, Pacific side of Guatemala, Costa Rica and El Salvador; Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Curacao, Panama, Brazil and Uruguay (Crane and Balerdi, 2005). Pitaya 

cultivated commercially in Vietnam, Taiwan and Malaysia. In recent years, it has been started 

to be grown in Israel, USA and Australia. Compared with cactus peas, a larger fraction of the 

pitaya fruit is eaten. The peel, which is removed to expose the edible pulp, generally represents 

40 to 45% of the fresh weight for cactus pears but only 18 to 24% for fruits of S. queretaroensis 

and about 30% for S. griseus (Pimienta and Tomas, 1993).  

Pitaya also known common names; Strawberry pear, dragon fruit, night blooming 

cereus, pitahaya, and pitajaya (Crane and Balerdi, 2005). Most pitayas are consumed as fresh 

and as the frozen pulp may be used to make, yogurt, jelly, candy and pastries. The juicy flesh 

can also be mixed with milk or sugar, used in soft drinks marmalades, jellies and ices (Luders 

and McMahon, 2006). Unopened flower buds can be cooked and eaten as a vegetable.  Pitaya 

seeds contain an oil that is a mild laxative. In addition, they can be used in refreshments, red 

flesh used as colorant in the processed food industry and can be used for decoration, also (Lobo 

et al, 2013).  

The fruits of Hylocereus spp are preferred. The plant which is popular is a Hylocereus 

undatus clone. Hylocereus undatus red fruits with white pulp. A few other Hylocereus species 

give yellow fruits for example Hylocereus triangularis and some species such as Hylocereus 

polyrhizus, Hylocereus costaricenes and Hylocereus ocamponis give red fruits with red pulp. 

Other species such as Selenicereus megalanthus, Cereus triangularis, Acanthocereus pitajaya 

yellow fruits with white pulp and Cereus ocamponis red fruits with red pulp (Crane and Balerdi, 

2005).  

The flowers are hermaphrodit characteristic, however, some pitaya species are self 

incompatible. The magnificent very fragrant, nocturnal, bell shaped and may be 14 inches long 
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(36 cm) and 9 inches wide (23 cm ), white (pink in other species) flowers are very large. The 

stamens and divisional stigmas are light colored (Crane and Balerdi, 2005). In hot weathers or 

the dry season active growth slows or stops. Buds emerge in the summer months then flowers 

or branches occured. Hylocereus undatus flowers are long-day plant.  The flowers exceeds a 

limen, which must be more than 12 hours. The flowers improvement in waves or flushes. They 

open at night and stay open for one single night.  

Self incompatibility has been known in several cultivars. The plant cultivation should 

be with 2 or 3 different plant varieties. Cross pollination between the different types in the 

planting will for better fruit yield and size (Crane and Balerdi, 2005).  

Flower bud differentiation for S. queretaroensis usually begins in February and ends in 

early April, anthesis begins in early March and ends in early May, and fruit ripening begins in 

April and extends into June (Lomeli and Pimienta, 1993). The time between flower bud 

differentiation and flower opening is relatively short for S. queretaroensis about 40 to 50 days. 

This behavior is similar to that for other tropical and subtropical fruit crops, such as orange, 

avocado, mango, and cactus pear (Osuna and Pimienta,1992; Pimienta-Barrios and Nobel, 

1994). But it contrasts with that of temperate fruit crops (e.g., apple, peach, pear), whose flower 

bud initiation usually occurs 1 year before flowering (Faust, 1989). The white, fragrant, night-

blooming flowers attract moths and bats. Insects and bees visit the flowers before dusk as the 

petals open and after dawn as the flowers begin to close. Flowers only open for two days. Fruit 

can be harvested roughly 28 days after the flower closes. Fruit can be left on the stem from 10 

to 15 days at this stage, albeit at the risk of attack by birds. (Luders and McMahon, 2006)   

Dragon fruit’s plant length can be up to 5 meters and mature plants weight can be more 

than 50 kg. Therefore 1.5-2 meter high poles are used for this purpose. And this help to the 

weights of the plants are supported and fruits are easily harvested. 

Pitaya is a climbing cactus that originated in subtropical and tropical America, and this 

fruit prefers a warm, humidity climate with rich, organic soil. It is not a eligible plant for areas 

with extreme high temperatures (35-38) and intense sunlight. Pitaya’s annual rainfall 

requirement is 60-120 cm and extremely rain may lead to flower drop and fruit decay. Irrigation 

twice a week and careful water management is essential during production; non compos soil 

moisture results in fruit seperation.   
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The recommended fertilizer program in Taiwan included well composted canalize 

fertilizer at 9 lb per plant every four months starting in April, reinforcement with 31⁄2 oz/plant 

of a commercial 13-13-13 fertilizer (Zee et al, 2004). Seedlings are slow growing and unreliable 

for fruit production making them adverse for propagation. In general, healthy, green cuttings 

are preferred for fast propagation. Cuttings need to be shaded and require minimal water and 

fertiliser before the roots improvement. Cuttings should be obtained from proven fruiting plants, 

and should be about 30 cm in length for achieved establishment (Luders and McMahon, 2006).   

Plants should be established on well-drained beds, up to 300 mm height, 2.5-3 m apart 

within a row and 3-4 m between rows, depending on the size of orchard equipment. Concrete 

or wooden can be used as support, with a frame on top to train the branches. An offered post 

size is 300 mm diameter and 2 m height, with 600 mm buried in the place. One to four plants 

can be used for each post depending on post size. A single leader stem is grown up the post, 

with side branches removed, until the top of the post is reached. Although pitayas are members 

of the cactus family and may withstand dry periods, they have a fairly high water requirement. 

In addition, excessive soil moisture may rise to development of bacterial and fungus diseases. 

A dry period is required for abundant bloom induction, yet once plants flower, periods of 

drought may result in poor production. Therefore, no watering is recommended during the 

spring once summer rains begin or watering is initiated since flowering will be induced (Crane 

and Balerdi, 2005). Many of the dragon fruits grow naturally in areas with high minerals, lime 

and decaying organic matter. Fertiliser is included in the planting hole and then applied after 

the first month and can be applied as granules or through the irrigation. Nitrogen is required 

during vegetative growth, but is normally reduced during the resting and pre-flowering stages. 

A suggested fertiliser program of NPK, dolomite, and dynamic lifter can be applied on alternate 

months at a rate of 100 g/plant (Luders and McMahon, 2006).    

Dragon fruit may be attacked by a range of pests that should be monitored and controlled 

with appropriate measures. Pests can include ants, scale insects, mealy bugs, beetles, slugs, 

borers, caterpillars, nematodes, fruit flies, mice, rats and birds. Pruning the tips allows easy 

access through the orchard and is used for flower and fruit thinning. An open, manageable, and 

productive canopy is maintained by thinning the branches. A plant in the first year should have 

30 branches, increasing to 130 branches in the fourth year. After harvest, the plant is pruned to 

a maximum number of 50 main branches, with one to two secondary branches on a main branch 

(Luders and McMahon, 2006).    
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Dragon fruit plants prefer sunlight, therefore open areas suitable for pitaya planting. 

Pithaya seedlings are growing slowly and not reliable for fruit production making them 

unfavourable for propagation. Fruit and stem characteristics are variable, and the time from 

planting to fruit production may be up to 7 years. Asexual propagation is preferred and the use 

of stem cuttings is widespread. Usually healthy, green cuttings entire stem segments of 12-38 

cm are used for rapid propagation. Cuttings should be about 30 cm in length for successful 

establishment. Mature stems are preferred for cuttings, as they are more resistant to insect and 

snail damage (Zee et al. 2004). Cuttings should be stored in a dry place for one week before 

planting. And cuttings need to be shaded and required minimal water and fertiliser before the 

roots develop (Luders and McMahon, 2006). Some propagators apply a root hormone to the 

cuttings after curing but before planting them. 

Cuttings grow very fast (3 cm per day) and may produce fruit in 6 to 9 months after 

planting (Crane and Balerdi, 2005). Once the roots have developed, the plants can be sun-

hardened and planted into a mounded area. Plants should be established on well-drained beds, 

up to 300 mm high, 2.5-3 m apart within a row and 3-4 m between rows, depending on the size 

of orchard equipment.  

Pitayas may also be grafted, but this practice is not common. Grafting has potential for 

selection of rootstocks adaptable to various soil types and problems. Cuttings take about 4-6 

months to develop a good root system in pots and be ready for planting (Crane and Balerdi, 

2005).  

There are few diseases affecting the pitaya such as stem rot caused by Xanthomonas 

campestris and brown spots on fruit caused by Dothiorella. Fruit Fly, mainly attach on Mango 

and Dragon fruit. Squirrels, and rabbits can feed on and kill plants and be significant problem. 

Birds also like fruits and feed by them and this cause to reduce marketable yield and fort his 

reason bird netting may be needed. Weeds out can be a problem mulch use prevents weed 

growth but increase production costs  

3- to 4-year-old plants may produce about 100 kg of fruit per year. The life of a pitaya planting 

is estimated to be about 20 years. (Crane and Balerdi, 2005). 

Fruit Stored at 10-12oC and 85-90 % HR has a shelf life of 2-3 weeks (Lobo et al, 2013) 

The harvesting time varies depending on the country where the crop is planted maturation time 

is generally from June – December. Most common harvesting is done two times in a week. 

Harvest should be done very carefully and should be done without damaging the fruit. After 
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harvesting, the fruits should be kept in a cool shady place before transferring them for storing 

(Gunasena et al, 2007).  
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Doğal Afetlerde Twitter Kullanımı: Mersin’de 2016 Yılı Sel Felaketi Örneği 

Aslıhan Ardıç Çobaner*2 

Ayla Yunusoğlu Eroğlu**3 

Özet 

Doğal afetler ve kriz durumlarında artan iletişim ihtiyacına bağlı olarak sosyal medyanın 

önemi ve kullanımı giderek artmaktadır. Twitter günümüzde en yaygın sosyal medya 

platformlarından birisi haline gelmiştir.  Twitter-bir sosyal ağ olmasının yanı sıra, habercilik 

yapan radyo, televizyon ve internet medyasını da içeren daha geniş bir medya ekolojisinin 

parçası olarak önemli işlev görmektedir.  Son yıllarda meydana gelen pek çok doğal afet ve acil 

durumda Twitter, çoklu iletişime olanak tanıyan yapısı nedeni ile önemli bir ek medya rolü 

üstlenmiştir. Bu çalışmanın amacı  2016 Aralık ayının son haftası Mersin’de yaşanan sel baskını 

ve sonrasında Twitter kullanım pratiklerini analiz etmektir.  Bu bağlamda Mersin Sel 

Felaketinde 25 Aralık 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Twitter’da olan bildirimler içerik 

analizi yöntemi ile niteliksel ve niceliksel olarak incelenmiştir. Çalışma Twitter’ın çeşitli kamu 

kurumlarının afet durumlarında önemli bir bilgilendirme aracı olarak kullanımında yetersiz 

kullanıldığını ortaya koymuştur. Afet durumlarında Twitter etkili bir bilgilenme ve haberleşme 

aracı olarak etkin bir rol oynamaktadır. Mersin’de de yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil 

toplum örgütleri vatandaşların hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirilmesinde Twitter’ı etkili bir 

araç olarak kullanabilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz iletişimi, sosyal medya, Twitter, Mersin. 

Use Of Twitter In Natural Disasters: An Example Of The 2016 Flood Disaster In 

Mersin 

Abstract 

The importance and use of social media is increasing due to the increasing communication 

needs in natural disasters and crisis situations. Twitter is one of the most prominent social media 

platforms nowadays. In addition to being a social network, Twitter has a significant role as part 

of a broader media ecology including radio, television and Internet media. In many natural 

disasters and emergencies in recent years, Twitter has played an important additional media 

role because of its structure that allows multiple communication. The aim of this study is to 
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analyze the use of Twitter in the last week of December 2016 and the use of Twitter in Mersin. 

In this context, the notifications that were made on Twitter between 25th December 2016 and 

31st  December 2016 were analyzed qualitatively and quantitatively by content analysis method. 

The study found that Twitter was used insufficiently in the use of various public institutions as 

an important information tool in disaster situations. Twitter plays an active role in disaster 

situations effectively as an information and communication tool. In Mersin, local 

administrations, public institutions and non-governmental organizations should be able to use 

Twitter as an effective tool to inform citizens quickly and effectively. 

Keywords: Crisis communication, Social media, Twitter, Mersin 

 

I. GİRİŞ 

Afet, insan toplulukları ve yerleşim alanları üzerinde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve 

sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye 

uğratarak sosyal altyapıyı tahrip eden ve toplulukları etkileyen, doğal, teknolojik veya insan 

yapısı kökenli olaylar olarak tanımlanır (Uzunçıbık, 2005’ten akt. Ersöz Karakulakoğlu, 

2015:283). Afet her bir biçimde insan yaşamını tehdit eden durumdur. Doğal, biyolojik, 

kimyasal ya da teknolojik kaynaklı olabilir. Afet konusu geniş bir yelpazede ele alınabilir. Doğa 

olaylarından kaynaklanan sel, göçük, deprem gibi olayların yanı sıra terör eylemleri, büyük 

yangınlar, biyolojik ya da kimyasal ajanların kullanımı gibi felaketler afet kapsamında 

değerlendirilmektedir (Bulduklu, 2015:208). 

Kriz iletişimi ve afet iletişimi çoğu zaman birbirinin yerine geçebilecek şekilde 

kullanılırlar. İkisi de benzer durumları içerirler ve her iki durumda da halk güvenliği ve 

paydaşlar arasında iletişim zorunluluğu vardır. Yine de afetin büyüklüğü ve belli makamların 

iletişime dahil olma konularında ayrılırlar. (Coombs, 2012’den akt. Ersöz Karakulakoğlu, 

2015:283).  

Kriz zamanlarında ve doğal afetlerde iletişim kanalları bu olayların öncesinde, sırasında 

ve sonrasında hayati rol oynamaktadır. Afet iletişiminde genel olarak öne çıkan iki nokta 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki afet durumlarında gerekli bilginin halka, yöneticilere, acil durum 

yönetimiyle ilgili kurumlara geleneksel ya da sosyal medya aracılığıyla iletilmesidir. İkinci 

olarak gazeteciler ve afetten etkilenenler tarafından oluşturulan bilgilerin kulaktan ağıza 

iletişim ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasıdır  (Ersöz Karakulakoğlu, 2015:284). Burada 
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da görüleceği gibi sosyal medya, önemli bir iletişim kanalı ve geleneksel medyayı tamamlayıcı 

rol oynamaktadır (Gul vd., 2018:39). 

Sosyal medya platformları-iç karışıklıktan (İran Seçimleri (2009-2010), Mısır Arap 

Baharı Protestoları (2011) ve şiddet içeren suçlara (Londra patlaması), oradan kontrol altına 

alınamayan depremlere ve sel baskınlarına kadar (Japonya’da gerçekleşen deprem ve 

sonrasında  tsunami, ABD’de Sandy Kasırgası (2012) gibi toplumsal olaylarda önemli rol 

üstlenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında 2016 Aralık ayının son haftası Mersin’de yaşanan sel baskını ve 

sonrasında Twitter kullanım pratikleri aşağıda yer alan sorular ekseninde analiz edilmiştir.  

(1) Tweetlerin sayısı ve kullanıcılarının özellikleri nelerdir? 

(2) Tweetlerin içeriklerini oluşturan ifadeler gruplandırılabilir mi? 

(3) Tweetlerde metin, görsel ve video kullanım oranı nedir? 

(4) Tweetlerde  Twitter’ın “hashtag” ve “mention” özelliği kullanılmış 

mıdır? 

(5) Tweetlerin  “izlenme”, “beğeni, “yorum ve “retweet” sayıları nelerdir? 

Kriz ve Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı 

Sosyal medya, kurumlar arası, topluluklar arası ve kişilerarası iletişime önemli değişimler 

getirmektedir. Sosyal medya sadece iletişim biçimlerimizi etkilememiş, aynı zamanda boş 

zamanlar için sunduğu sayısız sanal etkileşim seçeneği ile kullanıcıların hayatlarının ayrılmaz 

bir parçası olmuştur. Aynı zamanda insanlar, dünyada ne olup bittiği ile ilgili sosyal medya 

kaynakların, geleneksel medya kaynaklarından daha fazla güvenmeye başlamıştır. Bunların 

yanında insanlar, afet iletişimi durumlarında sosyal medyanın çabukluğu ve kitlelere hızlı 

ulaşma gücü sayesinde daha sıklıkla sosyal medyayı tercih etmeye başlamışlardır (Ersöz 

Karakulakoğlu, 2015:285). 

Doğal ya da toplumsal olaylar  (Japonya’da gerçekleşen deprem ve sonrasında  tsunami, 

Arap Baharı karışıklığı, Londra’daki çatışmalar, Türkiye’de Gezi olayları, ABD’de Doğu Sahili 

Sandy Kasırgası) sırasında sosyal medyanın flaş haberleri yaymak, müdahaleleri koordine 

etmek, yeni gelişmeleri izlemek ve duyguları paylaşmakta nasıl kullanıldığını göstermiştir. 

Dünyadaki haber ve acil durum organizasyonları, artık düzenli olarak sosyal medyayı kendi 

kriz aktivitelerinin bünyesine katmaktadır. Twitter’ın - ağızdan ağıza etkinliği, habercilik yapan 
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radyo ve televizyonları, ana haber kuruluşlarının websiteleri ve resmi acil durum 

organizasyonlarını içeren daha geniş medya ekolojisinin parçası olarak –önemli bir 

dolayımlama ve koordinasyon işlevini yerine getirmiştir (Bruns&Burgess, 2016:486). 2013 

yılında Calgari, Kanada’da meydana gelen sel felaketi sırasında, şehrin etkilenen  bölgelerinde 

tahliye işlemi gerçekleşirken, en sık kullanılan sosyal medya aracı Twitter olmuş ve yetkililer 

de bu sayede en büyük ihtiyacın nerede olduğunu tespit edebilmişlerdir (Antoniou 

&Ciaramicoli, 2013’ten akt. Ersöz Karakulakoğlu, 2015:285). Aynı zamanda 2011 yılında 

Güneydoğu Queensland, Avustralya’da meydana gelen sel felaketinde Twitter üzerinde yayılan 

ve paylaşılan kriz haberleri hem yetkililer hem de vatandaşlar tarafından güncellenerek etkin 

bir medya kullanımını ortaya koymuştur (Bruns&Burgess, 2012’ten akt. Ersöz Karakulakoğlu, 

2015:285). 

Sosyal medya afet ve kriz durumlarında şu amaçlar için kullanılabilir: 

1. Afet risklerinin azaltılması: Afet riskleri hakkında bilgilendirme yapmak, 

planlama yapmak, görevlerin yönetilmesi ve koordinasyonu ve afet sonrası yaşananları 

yönetirken elde edilen bilgilerin ileriye dönük kazanım olarak kullanılmasından 

oluşmaktadır. 

2. Acil durum yönetimi: Acil durum bilgisinin oluşturulması, afet 

durumlarına karşı insanların hazırlanmasını sağlamak, acil durum uyarıları, acil durum 

ve sonrası için insanları koordine etmekten oluşmaktadır. 

3. Topluluk oluşturulması: Afetlere karşı bilgi birikimi oluşturmak 

amacıyla sosyal ağların oluşturulması ve geliştirilmesi aynı zamanda liderlik 

mekanizmasının çalışmasına yardımcı olacaktır. Oluşturulan topluluklar, sosyal ağlar 

aracılığıyla kazanılan bilgi ve afet sırasında ve sonrasında afetten zarar görenlere destek 

sağlayacaktır (Ersöz Karakulakoğlu, 2015:287). 

Sosyal medyanın afet durumları ve acil durumlarda kurumlar bazında kullanımı iki 

şekilde olmaktadır. Birincisi sosyal medyanın daha pasif olarak bilgi ve kullanıcı 

geribildirimlerini yayınlamasıdır. Pek çok afet durumunda sosyal medya bu amaçla 

kullanılmaktadır. İkinci bir yaklaşım ise sosyal medyanın acil durum yönetim aracı olarak 

sistematik bir biçimde kullanılmasını içerir. Bu kullanım: 

1. Sosyal medyayı, acil durum iletişimi ve uyarı amaçlı yönetmek, 
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2. Sosyal medyayı afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ve yardım amaçlı 

kullanmak 

3. Durumsal farkındalık yaratmak amaçlı kullanıcı hareketliliğini ve 

kayıtlarını izlemek, noktalarını içermektedir( Lindsay, 2011!den akt. Ersöz 

Karakulakoğlu, 2015:287). 

4. Ayrıca bazı sosyal medya araçları da afet durumları için çeşitli 

uygulamalar devreye sokmaya başlamıştır. Facebook’un “Güvenlik Durumu Kontrolü 

Uygulaması” bunlardan birisidir.  

Ayrıca Hart vd.’ne göre (2012) Afet durumlarında sosyal medya üzerinden olası iletişim 

biçimleri şu şekilde özetlenebilir: 

- Diğer bilgi kaynaklarına bağlantı yapmak (diğer sosyal medya siteleri, haber 

web siteleri, kurumlar) 

- Konumu, gelişmeleri ve olayın ciddiyetini ya görerek ya da başkalarının 

söyledikleri üzerinden tarif eden kullanıcı gözlemleri 

- Olayla ilgili fikirler, görüşler, duygusal içerikler (akt. Ersöz Karakulakoğlu,  

Twitter ve Afet İletişimi 

Twitter günümüzde en yaygın sosyal medya platformlarından birisi haline gelmiştir.   We 

Are Social tarafından yayınlanan 2018 yılı istatistiklerine göre dünyada Twitter kullanıcısı 

sayısı 328 milyon iken; Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcısı 51 milyon  iken, bunun yüzde 

36'sı olan 29 milyon 278 bin 800 kişi  Twitter kullanmaktadır 

(https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338).  

Twitter bir sosyal ağ aracıdır, çünkü enformasyon akışının yapısı toplumsal aktörleri 

temsil eden hesaplar arasındaki ağlara dayanmaktadır (Maireder & Ausserhofer, 2016:413). 

Bireyler,  gruplar ve kurumlar Twitter’ı enformasyon yaymak ve görüşlerini belirtmek için 

kullanmaktadır. Twitter üzerinde örgütlü gruplar sosyal afet durumlarında da; acil durum 

farkındalığı, iletişime geçme, tartışma ve bilgi paylaşımı hakkında neler yapılması gerektiği ile 

ilgili konuları paylaşmaktadır (Ersöz Karakulaoğlu, 2015:281). Twitter, kullanıcı ile direk 

iletişime geçme (@user ve @reply), harici bağlantılar (hyperlink) eklemek ve belirli etiketler 

(hashtag) üzerinden tartışma konuları açabilmek, @mention fonksiyonu ile öteki kullanıcılara 

hitap etmek veya referans vermek gibi çeşitli özellikleri farklı aktörleri ve yurttaşları bu 

mecraya çekmektedir. 
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Twitter’ın belli iletişim olanakları sayesinde çeşitli kaynaklardan flaş haberlerin, özellikle 

gerçek zamanlı olarak, olayın ve meselenin etrafında hızla plansız kamu oluşturabilen geniş bir 

kullanıcı ağına yaymakta çok elverişli olduğu söylenebilir((Bruns&Burgess, 2011). Afet 

durumlarında sosyal medya kullanımı ile ilgili araştırmalar ağırlıklı olarak Twitter üzerine 

yoğunlaşmıştır. Kriz iletişiminde sosyal medyanın rolü ve kullanımına yönelik olarak yapılan 

çalışmalarda şu konulara bakılabilir: 

-Fotoğraf paylaşımı gibi belli medya pratikleri, 

-Toplumsal destek ve duygu paylaşımı, 

-Twitter gibi mikroblogging uygulamaların kullanım pratiklerinin analizi (hashtaglerin 

kullanım), 

-Kriz durumlarında güven ve dürüstlük meseleleri, Üzerinde duran yapılan araştırmalar 

bulunmaktadır. 

Mendoza vd. (2010), 2010 Şili depremi sırasında Twitter kullanıcılarının davranışlarını, 

söylenti ve yanlış bilgilerin Twitter ağı üzerinde nasıl yayıldığını analiz ettiler. Analiz 

söylentilerin haberlere göre daha hızlı yayıldığını göstermiştir. Vieveg vd. (2010) 2009 yılında 

Kuzey Amerika’da Red River sel felaketi ve Oklahama yangınları sırasında eşzamanlı olarak 

Twitter kullanımına ve “Durumsal Farkındalık” (situational awareness (SA)) bakmışlardır. 

Japonya’da Fukushima felaketi sırasında Twitter kullanımına bakan araştırmacılar (Binder, 

2012) Twitter’ın bilgilendirici ve yorumlayıcı işlev gördüğünü bulmuşlardır.  

Bruns ve Burgess (2013), Queensland sel baskını sırasında, Twitter’ın gelişmekte olan 

kriz durumları ile ilgili enformasyon paylaşmak ve çeşitli acil durum kuruluşlarının kriz 

iletişimi için çok önemli bir işlev gördüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle acil durum 

organizasyonları kriz olmadığı dönemlerde de görünür bir Twitter kullanımı pratiği 

oluşturmalıdır. Böylece kriz zamanlarında, Twitter kullanıcıları onları hızlı ve etkili bir biçimde 

bulup takip edebileceklerdir. Saravanou  vd. (2015) Twitter’ın afet yardımı ve kamu 

güvenliğinde bir mekanizma olarak kullanımı üzerine yoğunlaştıkları çalışmalarında tweetlerin 

taşkın alanlarına göre yoğunlaştığını ortaya koydu. 

Sutton vd. (2015), 2013 yılında Colorado (ABD)’de yaşanan sel sırasında sağlık ile ilgili 

uyarıları incelediler. 5 gün boyunca 52 Twitter hesabından toplam 5200 mesaj incelendiğinde, 

mesajların emirler, direktifler ve yönergeler şeklinde olduğunu, en çok uyarının içme suyu ile 

ilgili olduğunu ortaya koydular. Bu bulgular, Twitter üzerinden gönderilen mesajların bile riskli 
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olaylar, onun etkisi ve kendini koruma için uygulanabilir talimatlar hakkında bilgi 

içerebileceğini göstermektedir. Kaufhold and Reuter (2016) Twitter’ın Avrupa'daki 2013 sel 

baskınları sırasında, Facebook, Google Haritalar ve diğer hizmetler ile birlikte, yardım 

faaliyetlerini koordine etmek için etkilenen vatandaşlar ve gönüllüler tarafından sıklıkla 

kullanıldığını ortaya koydu. Twitter sıklıkla olay sırasında “durum güncellemeleri” için 

kullanıldı. Çalışma aynı zamanda Alman vatandaşlarının sosyal medya kullanımına yönelik 

ilgisini ve acil durum uygulamalarının sosyal medya kullanımına yönelik eksikliklerini ortaya 

koymuştur. 

Gul vd. (2018), Hindistan’da 2014 yılında Jammu ve Kashmir eyaletlerinde yaşanan sel 

baskını sırasında “kamusal duyarlılığı” (public sentiments) Twitter üzerinde analiz etmeyi 

amaçlamışlardır. Övgü, bilgi verme, yardım ve öfke başlıklarında analiz edilen tweetler de, 

ağırlıklı olarak “bilgilendirme” amaçlı tweetlerin olduğu;  “bilgilendirme” ve “yardım” 

temalarının ağırlıkla retweet edildiği görülmüştür. Twitter, Jammu ve Kashmir sel 

baskınlarında, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada, yardımları ulaştırmada, dünyanın geri kalanını 

bilgilendirmede ve kötü durumlarla baş etmek için cesaretlendirmek için insanları birbirine 

bağlamada önemli rol oynamıştır. 

Afet iletişimi sırasında Twitter kullanımı, bu medya ortamının kendine has uygulamaları 

sebebiyle farklı özellikler geliştirmiştir. Bunlar: 

Üretici Tweetler: Daha çok ham madde gibi bilgi içeren mesajlardan oluşmaktadır. 

İlk Kaynaktan Üretilen Tweetler: Web, diğer tweetler ve haber kaynaklarından gelen 

bilgilerle sentez yapılarak oluşturulan bilgileri içermektedir.  

Bu iki tür tweet dışında,  Twitter’da tweetlerin retweet edilmesi,  hashtag takibi, URL 

paylaşımı da yapılmaktadır. Krizler ortaya çıkarken birkaç Twitter hashtagi ( #sandy ya 

da  #qldfloods gibi) ile birlikte ortaya çıkmaktadır: Twitter kullanıcıları kriz enformasyonunun 

çabuk ve etkili bir biçimde paylaşmanın önemini fark edince, krizle ilgili tweetlerin güvenilir 

bir etiketi olarak hashtag oluşturmaya önem vermişlerdi (Bruns&Burgess, 2016:486). 

Afet yönetimi ve iletişimi durumlarında sosyal medya kullanımının en önemli 

noktalarından biri düzenli güncellemelerle, geleneksel medyanın yetersiz kaldığı noktalarda 

halkı bilgilendirmektir. Buna rağmen, afet durumlarında sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak 

sorun alanları bulunmaktadır. Bunlar teknolojik altyapı sorunları ve güven sorunudur. Afet 

alanında elektrik kesintisi, cep telefonu sinyali vb sorunlara neden olurken; tüm afetzedelerin 

cep telefonu sahibi olmaması ya da Twitter kullanamaması engelleyici bir durum olabilir.  
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Ayrıca aynı anda birden fazla mesaj, aynı zamanda yanlış bilgiler de yayılabilmektedir. Bu 

durum çok daha fazla kaosa neden olabilmektedir (Ersöz Karakulakoğlu, 2015:289).örneğin 

Queensland sel baskınları sırasında, Queensland Polis Servisi Twitter hesabı, afet bölgesindeki 

güncel durumla ilgili potansiyel anlamda tehlikeli dedikoduları boşa çıkarmayı amaçlayan bir 

dizi tweet oluşturmuş, özel bir hashtag olan #mytbuster’la dedikodulara yanıt vermiştir. Bu 

tweetler en sık retweetlenen tweetler olup, mesenformasyonun yayılmasını sınırlandırmakta 

önemli etkide bulunmuştur. Eğer bu tür tweetler kullanıcılar tarafından zaten yaygın bir izlenme 

sıklığına sahip bir hesaptan geliyorsa başarılı olabilmektedir vermişlerdi (Bruns&Burgess, 

2016:493). 

Twitter, özellikle aralarında doğal afetler ve öteki krizlerle ilgili haberler de bulunmak 

üzere, flaş haberlerin yayılmasında hızla önemli bir araç haline gelmiştir. Twitter’ın “öne 

çıkanlar” (trend topics) özelliği sıklıkla küresel, ulusal ve yerel ölçekte ortaya çıkan meselelere 

yönelik yararlı bir gösterge sağlamaktadır(Bruns&Burgess, 2016:494).  

ARAŞTIRMA 

Amaç, Kapsam ve Metodoloji 

Bu çalışmanın amacı  2016 Aralık ayının son haftası Mersin’de yaşanan sel baskını ve 

sonrasında Twitter kullanım pratiklerini analiz etmektir.  Bu bağlamda Mersin sel felaketinin 

yaşandığı 29 Aralık tarihinin öncesi ve sonrasını kapsayan 1 haftalık süre (25 Aralık 2016- 31 

Aralık 2016 tarihleri arasında),  Twitter arşiv taramasından “Mersin” ve “sel” anahtar kelime 

taraması ile elde edilen 62 tweet ve  #mersin, #sel etiketleri içerik analizi yöntemi ile niteliksel 

ve niceliksel olarak incelenmiştir (13 Ekim 2018).  

İnternette araştırma yapma konusunda ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi, İnternet 

üzerinde verilerin kendini sürekli olarak üretmesi nedeniyle, metinlerin ve içeriklerin bir uyarı 

olmadan değişebilmesi ya da silinebilmesidir. Bu nedenle incelenecek metinlerin ve linklerin 

kaydedilmesi gereklidir. Bu araştırma içerisinde de incelenen tweetler “ekran görüntüsü”  

(screen shot)  alma yöntemi ile kaydedilerek kayıt altına alınmıştır. 

İnternet ortamındaki araştırmalarda, incelenen konuya da bağlı olarak, nicel yöntemlerle 

birlikte nitel yöntemlerinde kullanılması araştırmacılara metnin ardyöresinde üretilen anlama 

dair daha çok veri sunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada içerik analizinin nicelik ve niteliksel  

yöntemi birlikte kullanılmıştır. Niceliksel içerik çözümlemesi, bir mesajın içindeki verilerden 

yinelenebilir ve değerli çıkarımlar yapan bir araştırma tekniğidir (Krippendorff, 1980). Nicel 

içerik çözümlemesi açık içeriğin (yazarın ne söylediğinin) çözümlenmesidir. Niteliksel içerik 
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analizi, içeriğin örtük anlamının (neyi kastettiği) çözümlemesinde kullanılır (Çomu ve Halaiqa, 

2014:43). 

Çalışmada Gul vd. (2018) tarafında kullanılan kategorizasyon kullanılmıştır. 

İFADE TANIMLAMA 

ÖVGÜ/TEŞEKKÜR Devlet, Ordu, STK, Kişi vb. 

BİLGİ VERME Haber kanalları, Bireysel haberler 

YARDIM ÇAĞRISI Yardım arayanlar 

Dua/Dayanışma 

Bağış talep etme 

KIZGINLIK/ÖFKE Devlet, Ordu, STK, Kişi vb. 

DİĞER Selin nedenleri ve etkisi 

Şaka yapa/mizah/eğlence 

Kişisel yorum 

Üzüntüyü ifade etme 

Söylenti 

Bulgular 

Tweetlerin Sayısı ve Kullanıcılar 

Mersin sel felaketinin yaşandığı 25 Aralık 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri incelendiğinde 

toplam 65 tweet tespit edilmiştir. En çok tweet sel olayının en şiddetli olarak yaşandığı tarih 

olan 29 Aralık 2016 tarihinde 51 tweet (%78,5), en az 27 Aralık 2016 tarihinde bir tweet olarak 

görülmüştür (Şekil 1).  
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Şekil 1. Tweetlerin Günlere Göre  Dağılımı 

Tweetlerin yarısından fazlası yani toplam 40 tweet  (%61,5) bireysel hesaplardan 

gönderilirken; sadece 25 tweet (%38,5) @cumhuriyetgzt, @Haberturk, @T24comtr, 

@140journos, @eksiseyler, @AFADBaskanlık, @milliyet, @Hurriyet gibi hesaplardan 

gönderilmiştir. İncelenen tweetlerin %15,4’ü (10 tweet) kamuoyunca tanınan kişilere ait 

(siyasetçi, gazeteci vb) hesaplardan gönderilmiştir. Kamuoyunca tanınan kişiler arasında 

@dfikrisaglar, @selvacam, @fdemetsari, @lutfielvan, @erolkaya_ist, @cunuvar gibi hesaplar 

bulunmaktadır. 

Tweetlerin İfadeleri 

İncelenen tüm tweetlerin ifadeleri beş ana kategoride ele alınmıştır (Şekil 2). “Bilgi-

Haberleşme” amacı ifadeler içeren tweetler tüm tweetlerin % 63,1’ini oluşturmaktadır. Bu 

kategori iki alt kategoride incelenmiştir. İlk alt kategoride çeşitli kitle iletişim araçlarınca 

paylaşılan “Haber” niteliğinde olan tweetler tüm tweetlerin %43’ünü oluşturmaktadır (Şekil 

3). “Bilgi-Haberleşme” ana kategorisinin diğer alt kategorisi ise “Bireysel bilgi paylaşımı” 

tweetleridir. Bunların oranı da % 20’dir. 
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Şekil 2. Tweetlerin İfadelerinin Dağılımı 

 

          

Şekil 3. Tweetlerin İfadelerinin Alt Kategorilerde Dağılımı 

 

“Haber” Alt kategorisi  ve “Bireysel bilgi paylaşımı” alt  kategorisi için örnek tweetler 

şunlardır (Örnek 1,2 ve 3):  
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Örnek Tweet 1 

 

 

Örnek Tweet 2 

 

 

Örnek Tweet 3 

 

 “Dayanışma, dua ve dilek” kategorisinde toplam tweetlerin %21,5’i yer almaktadır (Örnek 

Tweet 4). 
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Örnek Tweet 4 

Tweetlerin Formatı 

İncelenen tweetlerde farklı tip formatlar (metin, görsel ve video) kullanılmıştır. Video ve 

görsel içeren tweetler aynı zaman da metin de içermekle birlikte sadece metin içeren tweetlerin 

oranı %36,9 (24 tweet)’dır. Tweetlerin %32,3’ü (21 tweet) bir görsel (imaj veya gif); %30,8’i  

(20 tweet) bir video içermektedir. 

 

Şekil 4. Tweetlerin Formatının Dağılımı 

Tweetlerde  Hashtag ve Mention Kullanımı 

Tweetlerin sadece 11’inde (%17) hashtag kullanılırken; bir başka kullanıcıyı da eklemek 

ve bilgilendirmeyi amaçlayan mention kullanımı 9 tweette görülmüştür. Kullanılan hastagler 

24; 37%

21; 32%

20; 31%

Tweetlerin Formatının Dağılımı

Yazı Görsel Video
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#Mersin ve #Sel hashtag’leridir. En sık kullanılan mention’lar ise @mersinhaberler, 

@halisbirden, @mersin_bld, @KucukkayaIsmail, @ozdemircakacak’tır. 

Tweetlerin  İzlenme, Beğen, Yorum ve Retweet Sayıları 

Video içeren 20 tweet içerisinde en çok izlenme oranı 183 bindir. Aynı tweet en çok 6030 

beğeni, 3104 retweet  ve 63 yorum almıştır  (Örnek tweet 5).  Tweetlerin %78,5’i (51 tweet) 

retweet edilirken toplam retweet sayısı 5849’dur.  Tweetlerin %87,7’si (57 tweet) en az bir 

beğeni alırken; toplam beğeni sayısı 16.219’dur. Tweetlerin %63,1’i (41 tweet) en az bir yorum 

alırken; toplam yorum sayısı 252’dir.  

 

 

Örnek Tweet 5 

Tweetlerin  ifadeleri ile izlenme, beğeni, yorum ve retweet sayıları arasında bir ilişkiden 

söz edilebilir. En çok retweet edilen tweetler “Haber”  (%49), “Dayanışma, dua ve dilek” 

(%23,5) ve “Bireysel bilgi paylaşımı”(%15,7) kategorilerinde olmuştur. Benzer şekilde en çok 

yorum alan tweetler “Haber”  (%48,8), “Dayanışma, dua ve dilek” (%19,5) ve “Bireysel bilgi 

paylaşımı”(%14,6); en çok beğeni alan tweetler “Haber”  (%45,6), “Bireysel bilgi 

paylaşımı”(%22,8) ve “Dayanışma, dua ve dilek” (%19,3)  kategorilerinde olmuştur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma bir kent özelinde kısa süreli bir afetin izlenmesinde sosyal medya- Twitter 

kullanımını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma küçük bir örnekleme dayanmakla birlikte 

açıkça Twitter’ın bilgi paylaşımı için kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu bilgi içerisinde 

yurttaş kaynaklı haber/bilgi oranı  %20’dir. Çalışmada dikkati çeken diğer bir nokta ulusal ve 
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yerel kamu kurumlarının ve yetkilerin (Belediye, Valilik, AFAD) Twitter’ı bilgilendirici bir 

mecra olarak kullanmamasıdır. Oysa incelenen çalışmalarda da görüldüğü gibi Twitter’ın afet 

durumlarında ilgili enformasyonu paylaşmak için hem çeşitli acil durum kuruluşları tarafından 

kriz iletişimine ek kanal olarak hem de afetten etkilenen insanlar arasında kullanımı giderek 

artmaktadır. 

Çalışmada ortaya çıkan diğer bir bulgu ise Twitter’ın doğal afetler ve kriz durumları ile 

ilgili medyada yer alan haberlerde olmak üzere, flaş haberlerin yayılmasında önemli bir araç 

haline geldiği tespitini doğrulamaktadır. İncelenen tweetler içerisinde çeşitli kitle iletişim 

araçlarınca paylaşılan “haber” niteliğinde olan tweetler tüm tweetlerin %43’ünü 

oluşturmaktadır.  Sel ile ilgili yurttaşlar tarafından paylaşılan görüntüler hızlıca ulusal medyada 

yer alırken, aynı zamanda yerel/ulusal medyada yer alan haberler kullanıcılar tarafından 

paylaşılmıştır. Aynı zamanda en çok yorum, izlenme/beğeni ve retweet alan tweetler de 

yurttaşlar tarafından paylaşılan bu tweetler olmuştur. 

Bu çalışma yerel düzeyde de olsa acil durum ve kamu kurumlarının doğal afetler ve kriz 

durumlarında halktan gelen enformasyonu takip etme ve kriz durumlarını etkili yönetebilme 

açısında doğru ve güvenilir enformasyonu sağlama açısından Twitter’ın potansiyeline dikkati 

çekmeyi amaçlamıştır. Diğer kitle iletişim araçları ile birlikte Twitter kriz iletişiminin etkili bir 

aracı olmaya adaydır. Bu nedenle Mersin’de de yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil 

toplum örgütleri vatandaşların hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirilmesinde Twitter’ı etkili bir 

araç olarak kullanabilmelidir. 
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Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Toplumsal Bakış:  

Küçük Ölçekli Mersin Örneği 
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ÖZET 

Bu çalışma Mersin ilinde toplumun genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) olan 

bakış açısını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  Elde edilen sonuçların toplumu en iyi şekilde 

temsil edebilmesi amacıyla Mersin ili içerisinde her yaş ve eğitim düzeyinden kişilerin ankete 

katılımı sağlanmıştır. Katılımcılara üç seçenekli (katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum) 10 

adet soru yöneltilmiştir.  Yapılan anket ile katılımcılara GDO’nun insan sağlığı ve ekosisteme 

etkilerinin yanısıra bu konudaki yasal düzenlemelerle alakalı sorular yöneltilmiş ve toplumun 

GDO’ ya olan bakış açısının birçok yönden  analiz edilmesi amaçlanmıştır.  Ayrıca toplumun 

GDO’lu ürünlere ekonomik olarak nasıl baktığını ve satın alıp almayacağını belirlemek için de 

sorular yöneltilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; katılımcıların %67’si genetiği 

değiştirilmiş organizmaların insan sağlığına zarar vereceğini düşünürken, %17’si bu konuda 

kararsız kalmışlardır. Katılımcılara “GDO’lu ürünün fiyatının diğer ürünlerden daha ucuz 

olması durumunda satın alıp almayacağı” sorulduğunda katılımcıların %60’ı almayacağını 

belirtmiştir. Ankete katılanların bir kısmı ise genetiği değiştirilmiş organizmaların sağlığına 

zararlı olduğunu düşünse dahi maddi açıdan daha uygun olmasından dolayı bu ürünleri satın 

alacağını belirtmiştir. Bu durumun sosyoekonomik olarak çok sayıda farklı sebepleri olabilir 

ancak bunların net olarak tespit edilebilmesi için daha detaylı çalışmalar yapılması 

gerekmektedir.  Mersin ili özelindeki bu çalışmanın sonuçları genel olarak toplumun büyük bir 

çoğunluğunun genetiği değiştirilmiş organizmalara negatif olarak bakmakta olduğunu ve 

yeterli-doğru bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: GDO, Anket, Biyoteknoloji, Mersin İli 
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Genetically Modified Organisms Social Overview:  

Small Scale Mersin Case 

Abstract 

This study was carried out in order to determine the perspective of the community in the 

province of Mersin to genetically modified organisms (GMO). In order to represent the society 

in the best possible way, people from all ages and education levels were included in the survey. 

The participants were asked 10 questions with three options (agree, undecided and disagree). 

With this questionnaire, the participants were asked questions related to GMO's human health 

and ecosystem as well as legal regulations on this issue and it was aimed to analyze the 

perspective of the society on GMOs in many ways. In addition, questions were asked to 

determine how the society looks at economically the products of GMOs and whether or not to 

buy.  As a result of the study; while 67% of the participants thought that genetically modified 

organisms would harm human health, 17% of them were unstable. When asked to the 

participants "If the price of the GMO product will cheaper than other products, can you buy it", 

60% of the participants stated that they would not buy it. Some of the respondents even if they 

know that genetically modified organisms are harmful to their health, due to the it is more cost-

effective, stated that he would purchase these products. This situation may have many different 

reasons for socio-economic reasons, but more detailed studies are needed to determine these 

clearly. The results of this study, which is specific to the province of Mersin, show that the 

majority of the population in general are negatively looking at genetically modified organisms 

and they do not have sufficient knowledge. 

Key Words: GMO, Survey, Biotechnology, Mersin Province 
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2Mersin University, Vocational School of Technical Sciences, Mersin-TURKEY. 
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Giriş 

Doğadaki diğer tüm canlılarda olduğu gibi insanların da en önemli ihtiyaçlarından biri 

beslenmedir. Bu durum insanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar değişmemiştir. Gıda 

temini sorununun başlıca sebepleri hızla artan insan nüfusu, azalmakta olan verimli tarım 

arazileri, iklimsel değişiklikler ve yanlış tarım uygulamalarıdır. Günümüzde bu sorunu 
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azaltmanın belki de ortadan kaldırmanın en iyi yolu klasik yöntemlere göre daha fazla verim 

alabileceğimiz yollara başvurmaktır.  

1960’lı yıllardan sonra hızla artan nüfusun besin ihtiyacını karşılayabilmek için “Yeşil devrim” 

olarak adlandırılan önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu yıllarda tarımda mekanizasyon kullanımı 

artmıştır. Hastalıkları ve zararlıları bertaraf etmek için kimyasal gübre ve ilaçların kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler verimi büyük ölçüde arttırsa da kullanılan kimyasal gübre ve 

ilaçlardan dolayı çevreye oldukça büyük zararlar vermekteydi (1). 

Son birkaç on yılda bu sorunların üstesinden gelebilmek için biyoteknolojik ıslah yöntemleri 

kullanılmaktadır. Biyoteknoloji “ belirli bir amaca yönelik olarak ürün oluşturmak için canlı 

sistemleri ve bunların türevlerini kullanan teknolojik uygulamalar” olarak 

tanımlayabilmektedir (2). Biyoteknoloji genellikle “modern biyoteknoloji” veya “gen 

teknolojisi” bazen de “rekombinant DNA teknolojisi” veya “genetik mühendislik” olarak da 

adlandırılır.  Bu şekilde elde edilen canlılara “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)” 

denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre GDO “ genetik materyali doğal olmayan bir yolla 

değiştirilmiş” organizma olarak tanımlanmaktadır.  Biyoteknolojik yöntemlerle, klasik ıslah 

çalışmaları ile elde edilemeyecek özellikler bitkilere kazandırılmaktadır. Bu özellikler ürün 

sayısını veya ağırlığını arttırmak gibi olabilirken kuraklığa veya soğuğa dayanıklılık gibi 

özellikler de olabilmektedir. Biyoteknolojik yöntemlerle bitkiye kazandırılmak istenen özellik 

veya özellikler doğrultusunda belirli gen veya genler çıkarılabilir, eklenebilir veya 

düzenlenebilirler. 

Genetiği değiştirilmiş organizmaların çevreye faydaları da bulunmaktadır. Örneğin ekonomik 

değere sahip bazı bitkilere Bacillus thuringiensis bakterisinin bir geni aktarılarak, bitkiye zarar 

veren böcekler bertaraf edilmiştir. Böylece sadece bitkiyi yiyen böcekler zarar görmekte ve 

diğer canlılara zarar gelmemektedir.  Ayrıca aktarılan genin insana zararı da bulunmamaktadır. 

Yapılan bazı çalışmalarda topraktaki çeşitli kirliliklerin giderilmesi için genetiği değiştirilmiş 

organizmaların kullanılabileceği gösterilmiştir (3). Herbisit ve pestisitlerin kullanımındaki 

azalmaya bağlı olarak Çin’de yapılan bir araştırmada, zararlılara karşı dayanıklı transgenik 

pamuk üreticilerin sağlık sorunlarında olumlu gelişmeler gözlenmiştir. Açıklama olarak da 

tarım ilacı kullanımındaki azalma gösterilirken, ilaç kalıntılarının içme sularına daha az 

karışmasına da değinilmiştir (4).  
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Genetiği değiştirilmiş organizmaların faydaları olduğu gibi potansiyel zararları da 

bulunmaktadır. Örneğin bir bitkideki alerjik protein geni başka bir bitkiye aktarıldığında yeni 

oluşturulan bitki de alerjik etki gösterebilmektedir (5). Yapılan bazı araştırmalarda ise yabani 

otlardan kurtulmak için kullanılacak ilaçların toprak kirlenmesi gibi birçok çevre sorununa yol 

açacağı, GDO’ların biyoterör ajanı olarak kötü amaçlı kullanımı gibi önemli bir potansiyel risk 

taşıdıkları vurgulanmıştır (6). Ayrıca en önemli konulardan biri gen kaçışlarıdır. Bitkiler 

arasındaki gen geçişleri hayvanlara gore nispeten daha kolay olduğundan gelecekte istenmeyen 

sonuçlar ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır (7). 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de GDO hakkında çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. 

Bu düzenlemeye gore ürünlerde kabul edilebilir sınır %0.9’dur. (8,9,10) Ayrıca Türkiye 

“Cartagena Protokolü” olarak bilinen Biyoçeşitlilik Anlaşması Biyogüvenlik Protokolü’nü 

2000 yılında kabul etmiştir.  

2005 yılında ekonomik değeri olan bitkilerin %15’inin genetiği değiştirilmiştir. İranda binlerce 

hektarlık alanda genetiği değiştirilmiş pirinç yetiştirilmektedir (11). 2014 yılında ise bu genetiği 

değiştirilmiş bitkilerin tarımının yapıldığı alan 181,5 ha’dır (12). Transgenik ürünlerin büyük 

bir çoğunluğu ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin ve Hindistan’da yetiştirilmektedir (13). 

ABD’de soya ve mısır içeren gıdaların çoğunluğu denetiği değiştirilmiş ürünler içermektedir 

(14,15). 

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin verimi veya tarımı yapıldıkları alan ne kadar artsa da en önemli 

konulardan biri toplumun bu durumu kabullenip kabullenmediğidir.  Çünkü ne kadar yüksek 

verimli bir bitki türü elde edilse de tüketiciler bu türü satın almadıktan veya kabullenmedikten 

sonra bu durumun bir önemi kalmayacaktır.  

Günümüzde toplum GDO’yu tamamen kabul etmiş veya etmemiştir diyemeyiz. Çünkü 

GDO’yu kabul eden bir kesim olsa da kabul etmeyen bir kesim de bulunmaktadır. Biz bu 

çalışmada küçük ölçekli Mersin İli örneğinde bilgiler toplayarak toplumun GDO’ya olan bakış 

açısını saptamaya çalıştık. Yapılan çalışmanın toplumu en iyi şekilde yansıtması için her yaş ve 

eğitim düzeyinden kişilerin çalışmaya katılması sağlandı.  

Materyal ve Yöntem 

Bu araştırma tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Anket Mersin il sınırları içerisinde küçük 

ölçekli olarak 100 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Mersin il sınırları içerisinde 
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bir iş merkezinde çalışan kişiler, ilköğretim ve lise öğrencileri, biyoloji bölümü lisans 

öğrencileri ve Eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Anket formları uygulanmadan önce 

kişilere araştırma ile ilgili kısaca bilgi verilerek onayları alınmıştır. Anket yüzyüze görüşme 

tekniği kullanılarak uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. 

Anketin ilk bölümü katılımcılar hakkında bilgi sahibi olmak adına “cinsiyet”, “yaş aralığı”, 

“eğitim durumu” gibi kişilerin sosyodemografik özelliklerini sorgulayan sorulardan 

oluşmaktadır. Yaş aralıkları “18’den küçük, 18-25, 26-30, 31-40 ve 41’den büyük” olarak 

oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise katılımcıların GDO hakkında düşüncelerini öğrenebilmek 

için 10 adet soru yöneltilmiştir.  İkinci bölüm katılımcıların GDO konusunda bilgilerini, 

GDO’lu ürünlere bakış açılarını ve GDO konusunda risk algılarını sorgulayan sorulardan 

oluşmaktadır. Bu soruları yanıtlarken “ Katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum” olarak 

belirlenen şıklardan birini seçmeleri istendi. Katılımcılara yöneltilen sorular; 

 GDO insan sağlığına zarar vermez 

 Üzerinde GDO'lu olduğu belirtilen ürünü alırım 

 GDO'lu ürürnün fiyatı normal ürünlerden daha ucuz olursa satın alırım 

 Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretim yapılmasını doğru buluyorum 

 GDO konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na güveniyorum 

 Türkiye’de GDO’lu ürünler ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmaktadır  

 Dünyadaki açlığın giderilmesi için gıdaların genetiklerinin değiştirilmesini doğru 

buluyorum 

 GDO'lu ürünleri çevreme tavsiye ederim 

 Gıdaların geç bozulması için GDO'lu ürünlerin tüketilmesini doğru buluyorum 

 Genetiği değiştirilmiş gıda üretimi değadaki tüm canlılar açısından risklidir 

şeklindedir. 

Bulgular 

Katılımcıların cinsiyetleri, yaş aralıkları ve eğitim düzeyleri tablo 1, tablo 2 ve tablo3’de 

yüzdelik olarak verilmiştir. 

  Yaş aralığı 

18'den küçük 25% 

18-25 41% 

26-30 6% 
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31-40 18% 

41'den büyük 10% 

Tablo 1: Ankete katılanların yaş aralıklarını gösteren tablo 

 Cinsiyet 

Kadın 45% 

Erkek 55% 

Tablo 2: Ankete katılanların cinsiyetlerini gösteren tablo 

 Eğitim Düzeyi 

ilköğretim 16% 

Lise 22% 

Önlisans 6% 

Lisans 54% 

Lisansüstü 2% 

Tablo 3: Ankete katılanların eğitim düzeylerini gösteren tablo 

Katılımcıların anket sorularına verdikleri cevaplar tablo 4’de yüzdelik olarak verilmiştir. 

Sorular Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

GDO insan sağlığına zarar vermez 16 (%16) 16 (%16) 64 (%67) 

Üzerinde GDO'lu olduğu belirtilen ürünü 

alırım 

17 (%18) 19 (%20) 60 (%62) 

GDO'lu ürürnün fiyatı normal ürünlerden 

daha ucuz olursa satın alırım 

21 (%22) 17 (%18) 58 (%60) 

Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tohumlarla 

üretim yapılmasını doğru buluyorum 

15 (%16) 20 (%21) 61 (%63) 

GDO konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı'na güveniyorum 

10 (%10) 38 (%39) 50 (%51) 

Türkiye’de GDO’lu ürünler ile ilgili bir yasal 

düzenleme bulunmaktadır 

11 (%11) 59 (%61) 27 (%28) 

Dünyadaki açlığın giderilmesi için gıdaların 

genetiklerinin değiştirilmesini doğru 

buluyorum 

15 (%15) 32 (%33) 51 (%52) 

GDO'lu ürünleri çevreme tavsiye ederim 11 (%11) 25 (%26) 60 (%63) 
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Gıdaların geç bozulması için GDO'lu 

ürünlerin tüketilmesini doğru buluyorum 

13 (%14) 21 (%22) 60 (%64) 

Genetiği değiştirilmiş gıda üretimi doğadaki 

tüm canlılar açısından risklidir 

54 (%56) 29 (%30) 13 (%14) 

Tablo 4: Anket sonuçları 

Tartışma ve Sonuç 

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ortaya ilk çıktıklarından bu yana daima bir tartışma konusu 

olmuşlardır. Bu çalışmaları ve ürünleri destekleyen bir kesim olsa da karşıt görüş de her zaman 

olmuştur. İnsanlar günümüzde teknolojik anlamda gelişen yenilikleri nispeten daha rahat kabul 

edip hayatlarına alsalar da konu gıda olunca çok daha çekinceli davranmaktadırlar. Bu 

çalışmadaki asıl amaç toplumun Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO)’a bakış açısını 

tespit etmektir. Bunu da en iyi şekilde tespit edilebilmesi için her yaş grubundan ve eğitim 

düzeyinden bireyin ankete katılması sağlandı. Çünkü yapılan bir çalışmadan toplumun 

kesimlerinin GDO hakkındaki düşüncelerinin farklı olduğu tespit edilmiştir(16). 

Anketin ilk sorusunda “GDO insan sağlığına zarar vermez” sorusuna katılıyorum diyenlerin 

oranı %16 iken katılmıyorum diyenlerin oranı ise %64’tür. Katılımcıların büyük bir kısmı 

genetiği değiştirilmiş organizmaların sağlıklarına zarar vereceğini düşünmektedirler. “Genetiği 

değiştirilmiş gıda üretimi doğadaki tüm canlılar açısından risklidir” sorusuna katılıyorum 

diyenlerin oranı ise %54’dür. Toplumun bir kısmı genetiği değiştirilmiş ürünlerin kendi 

sağlıklarına zarar vereceğini düşünse de doğadaki diğer canlılara zarar vermeyeceğini 

düşünmektedir. 

Üzerinde GDO’lu olduğu belirtilen ürünü alabileceğini beyan edenlerin oranı %18’dir. Diğer 

yandan GDO’lu ürünün fiyatı daha ucuz olduğu takdirde satın alacağını belirtenleri oranı ise 

%22’dir. Buradan, toplumun bir kesimi normalde GDO’lu ürünü almak istemezken daha ucuz 

olduğu takdirde alabileceği sonucunu çıkarabiliriz. Bunun sebebi toplumun sosyo-ekonomik 

durumu olabilir ancak net bir şekilde sebebini ortaya koymak için daha detaylı çalışmaların 

yapılması gerekmektedir.  

“Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretim yapılmasını doğru buluyorum” ve 

“Dünyadaki açlığın giderilmesi için gıdaların genetiklerinin değiştirilmesini doğru buluyorum” 

sorularının sonuçlarını karşılaştırdığımızda da ilginç bir sonuç ortaya çıkmaktadır.  Türkiye’de 

genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretim yapılmasını doğru bulmayanların oranı %63 ve 
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kararsız kalanların oranı %21 iken açlığın giderilmesi için gıdaların genetiklerinin 

değiştirilmesini doğru bulmayanların oranı %52 ve kararsız kalanların oranı ise %33’tür. 

Toplumun yaklaşık olarak %10’u açlık gibi çok ciddi bir sorunda dahi gıdaların genetiklerinin 

değiştirilmesini onaylamamış ancak kararsız olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ‘Türkiye’de 

GDO’lu ürünler ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmaktadır’ sorusuna ankete katılanların 

%61’inin kararsız olması GDO hakkında yeterli bilgiye sahip olmamakla birlikte, yapılan yasal 

düzenlemeler ile ilgili de fikir sahibi olmadığı görülmektedir. 

Bu çalışma ile küçük ölçekli mersin örneğinde bilgiler toplayarak toplumun GDO’ya olan bakış 

açısını saptamaya çalıştık. Yapılan çalışmanın toplumu en iyi şekilde yansıtması için her yaş ve 

eğitim düzeyinden kişilerin çalışmaya katılması sağlandı.   

Mersin ili özelindeki bu çalışmanın sonuçları genel olarak toplumun büyük bir çoğunluğunun 

genetiği değiştirilmiş organizmalara negatif olarak bakmakta olduğunu ve yeterli-doğru bilgi 

sahibi olmadıklarını göstermektedir. Bu ürünlerin kendilerine ve doğaya zarar vereceğini 

düşünmektedirler. Bu durumun onlarca farklı sebebi olabilir. Ancak şuanda elimizdeki verilerle 

bunu net olarak ortaya koyamamaktayız. Daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için daha kapsamlı 

araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

 

Kaynakça 

1. ÇETİNER, S., & Tuzla, İ. (2005). Türkiye ve Dünyada Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda 

Güvencesi: Sorunlar ve Öneriler. 

2. Özgen, M., & Türet, M. (1995). Bitki ıslahı ve gen aktarma teknolojisi. In Workshop 

“Biyoteknoloji ve Bitki Islahı (pp. 17-19). 

3. Uzogara, S. G. (2000). The impact of genetic modification of human foods in the 21st 

century: A review. Biotechnology advances, 18(3), 179-206. 

4. Lehrer S B, Bannon G A. (2005). Risks of allergic reactions to biotech proteins in foods: 

perception an reality. Allergy. 60;559- 564 

5. Nordlee, J. A., Taylor, S. L., Townsend, J. A., Thomas, L. A., & Bush, R. K. (1996). 

Identification of a Brazil-nut allergen in transgenic soybeans. New England Journal of 

Medicine, 334(11), 688-692. 

6. Tiryaki İ. Soru ve Cevaplar İle Tarımsal Biyoteknoloji. http://ciftci.ksu.edu.tr, 

02.02.2007 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
76 

7. Tüysüzoğlu, B. B., & Gülsaçan, M. (2004). Türkiye’de GDO. Bilim ve Teknik, 443, 36-

43. 

8. Regulation of the Turkish Republic, Ministry of Agriculture and Rural Affairs on 

import, export, processing, control and monitoring of GeneticallyModifiedOrganisms 

and their products used as food and feed. Off J 27388, 2009. 

9. Turkish Republic Biosafety law: law number 5977. Off J 27533, 2010. 

10. Regulation of the Turkish Republic, Ministry of Food, Agriculture and Animal breeding 

on Genetically Modified organisms and their products. Off J 27671, 2010. 

11. Stone, R. (2005). An islamic science revolution?. Science, 309(5742), 1802-1804. 

12. James, C. (2015). Global status of commercialized biotech/GM crops: 2014. ISAAA 

brief, 49. 

13. James, C. 2009. Global Review of Commercialized Transgenic Crops: 2009. ISAAA 

Briefs No: 41.Losey, J. E., Rayor, L. S., & Carter, M. E. (1999). Transgenic pollen 

harms monarch larvae. Nature, 399, 214. 

14. Ahmed, F. E. (2002). Detection of genetically modified organisms in foods. TRENDS 

in Biotechnology, 20(5), 215-223. 

15. Whitney, S. L., Maltby, H. J., & Carr, J. M. (2004). “This food may contain…” what 

nurses should know about genetically engineered foods. Nursing outlook, 52(5), 262-

266. 

16. ERBAŞ, Hayriye (2008) Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler: 

Profesyoneller, Kentsel Tüketiciler ve Köylüler, A. Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü, Yayın 

No:4. 

  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
77 

Effects of Medbio microbial liquid fertilizer application on volatile 

compounds of Dragon Fruits (Pitaya) 
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 E. Kafkas1* 

Pitaya also known as pitahaya, dragon fruit, queen of the night, cactus fruit that belonging the 

cactus plant. This plant, which is mostly grown in countries such as Mexico, California, 

Malaysia, Indonesia, Vietnam and Korea and now being grown in some of the provinces such 

as Mersin, Adana and Antalya in Turkey and shows high adaptability performance under 

protected cultivation condition. Fruits are an important place in human health and due to the 

rich in nutrition values especially rich in vitamins and mineral substances. Eventhough many 

different kinds of fruits are produced in our country and in the world some of them are not well 

recognized and their benefits are not known in Turkey, also. Flavour is one of the most 

important fruit quality parameter and can be changed based on the cultural applications such as 

irrigation, fertigation, etc. In this study, it was aimed to detect effects of medbio microbial liquid 

fertilizer application on aroma composition of pitaya fruits using HS-SPME/GC/MS 

(Headspace Solid Phase Micro Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry) 

techniques.  

Key words: Pitaya, aroma, HS/SPME, GC/MS.  

 

1* University of Çukurova, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, 01330, Sarıçam, Adana, Turkey 
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Özet 

MEDBİO mikrobiyal sıvı gübre uygulamasının Ejder Meyvesinin (Pitaya) Uçucu Aroma 

Bileşikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi  

Pitaya, Pitahaya, Dragon Fruit, Gecenin Kraliçesi, Kaktüs Meyvesi gibi isimlerle de 

anılan  kaktüsgillerden bir bitkinin  meyvesidir. Çoğunlukla Meksika, Kaliforniya, Malezya, 

Endenozya, Vietnam, Kore gibi ülkelerde yetişen bu bitki artık günümüzde ülkemizde de 

http://www.ejdermeyvesipitaya.com/
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Mersin, Adana, Antalya gibi güney illerimizde de yetiştirilmeye başlanmış ve örtü altı 

yetiştiricilikle ülkemize çok güzel uyum sağlamış bir bitkidir. Meyveleri, insan sağlığı ve 

beslenmesinde vitamin ve mineral maddelerce zengin olması bakımından önemli yer 

tutmaktadır. Ülkemizde ve Dünya’da birçok farklı çeşit meyve üretimi gerçekleşmekte fakat 

ülkemizde yaygın biçimde yetiştiriciliği bulunmayan bazı meyveler çok fazla tanınmamakta ve 

faydaları bilinmemektedir. Aroma en önemli meyve kalite kriteri olup, sulama ve gübreleme 

gibi kültürel uygulamalardan etkilenmektedir. Bu amaçla bu araştırmada medbio sıvı gübre 

uygulamasının pitaya meyvelerinin aroması üzerine etkileri HS-SPME/GC/MS (Tepe Boşluğu 

Katı Faz Mikro Extraksiyon) teknikleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Pitaya, aroma, HS/SPME, GC/MS.  

 

INTRODUCTION 

Pitaya (Hylocereus spp.) also known as Pitahaya, Dragon Fruit, Queen of the Night, 

Cactus Fruit and Pitaya plants in the cactus family, Cactaceae, originates from Central and 

South America in a zone extending from Mexico in the North through Costa Rica and 

Guatemala in the Centre to Guyana and Colombia in the South. Pitaya cultivated commercially 

in Vietnam, Taiwan and Malaysia. In recent years, it has been started be grown in Israel, USA 

and Australia and it can be spread, from coastal areas, to high mountains, and in tropical 

rainforests (Luders and McMahon, 2004). The cactus family has exceptionally adaptable ability 

to various ecological conditionssuch as tolerate drought, heat, poor soil and cold (Luders and 

McMahon, 2004).  

The fruit is a scullent berry, which is oblong and about 11 cm thick with red or yellow 

peel with scales and with or without spines. The pulp may be red, yellow, white or magenta 

depending on the species (Crane and Balerdi, 2005). Most pitayas are consumed as fresh and 

as the frozen pulp may be used to make, yogurt, jelly, candy and pastries. The juicy flesh can 

also be mixed with milk or sugar, used in soft drinks marmalades, jellies and ices (Luders and 

McMahon, 2004). The pulp is juicy and sweet with a stable acidity. It does not have vitamin A 

and has only a modest amount of vitamin C. It is quite rich in certain minerals for example 

phosphorus, potassium and magnesium. Nutrient value per 100 g of fresh pitaya pulp  consists 

water (83-89%), protein (0.16 0.5 g); fat (0.1-0.61 g), fiber ;(0.3-0.9 g), Ash; (0.4-0.68 g); 

Calcium (6.0 - 10.0 mg), Phosphorus (16.0 -36.1 mg) ; Iron (0.3- 0.65 mg) (Crane and Balerdi, 

2005).  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
79 

Aroma is one of the key character and is a great importance in food acceptability by the 

consumers. The perception of aroma volatiles is directly related to their concentrations in the 

headspace. Factors affecting the availability of volatile compounds the presence of and 

reactions/interactions among proteins, lipids, carbohydrates and salts (Pozo-Bayon et al. 2008). 

All of these factors can have great impact on the release/retention of aroma compounds by 

starch-based matrices (Guichard, 2002).  

Headspace and solvent extraction methods are mostly used to characterize fruit aroma by 

sampling and analyzing volatile compounds (Kafkas et al., 2005). A rapid, simple and 

inexpensive technique for extracting and concentrating the determinants of fruit aromas is 

important. One such technique is reliable and effective sample preparation method called solid 

phase micro extraction (SPME) (Arthur and Pawliszyn, 1990). SPME is a solvent-free, 

inexpensive, rapid and versatile method for the extraction of organic compounds. It consists of 

a fused-silica fibre, coated with a polymeric stationary phase introduced into a liquid or gas 

sample. Pelusio et al., (1995), reported that its utility for flavour analysis. Among headspace 

methods, purge-and-trap technique allowed extraction and quantification of volatile compounds 

from the whole fruit (Perez et al., 1993) or fresh pitaya slices (Gomes da Silva and Chaves das 

Neves, 1999; Shamaila et al.. 1992). The headspace methods most volatiles except compounds 

with a low vapor pressure. For example, furanones weakly detected by headspace methods 

(Perez et al., 1996), are usually collected by solvent extraction and analyzed by high-pressure 

liquid chromatography (HPLC). This latter technique is also used for thermally sensitive 

compounds. Nevertheless, headspace sampling remains the best compromise to extract most 

other volatiles. 

Aroma volatiles are often key components involved in the determination of fruit flavor 

but as far as we know there is no previously reported papers in pitaya. In this study, it was 

aimed to compared volatiles of pitaya fruits using various SPME fibers by HS-GC/MS 

techniques.  

 

MATERIALS and METHODS 

 

The fruits of pitaya Vietnam Jeyna harvested and immediately moved to the 

Enstrumental Analysis laboratuvary at University of Çukurova, Faculty of Agriculture, 

Department of Horticulture under cold chain conditions. The fruits separated from their skin 

and homogenized using fruit blender. 10 g homogenate weighed and 0.5 g of NaCl added 
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during 20 minutes at 30 oC incubation time. The SPME fibers 100 um PDMS 

(Polydimethylsiloxane; red) was used.   

Volatile compounds were analyzed on  GCMS-QP2010 Shimadzu apparatus equipped 

with a  Agilent (30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 µm thickness)   CP Sil 5CB fused-silica capillary 

column. Helium (1ml/min) was used as carrier gas. The injector temperature was 250°C, set for 

splitless injection. Column temperature was 60°C /5°C /min/260°C - 20 min. MS were taken at 

70 eV. Mass range was from m/z 30 to 425. Identification of the main components was carried 

out by comparison of their mass spectra and retention time data using the Nist and Wiley library 

and the in-house Library of Essential Oil Constituents.  

 

RESULTS and DISCUSSION 

The results of volatile profiles of pitaya variety using SPME fiber (red) by HS-GC/MS 

techniques were given in Table 1. The aroma profile of pitaya is composed by volatiles 

belonging to several chemical classes including alcohols, acids, esters, ketons, terpenes and 

their percentages were varied. As seen in Table 1. seven aldehyde compounds such as Nonanal, 

Decanal, Dec-2(E)-enal, cis undec-8-enal, dodecanal, lauric aldehyde and tetradecanal was 

detected as the highest with non-medbio applied plants. Among them Dec-2(E)-enal percentage 

was the highest in medbio apllied plants. Among the detected aldehydes tetradecanal was found 

to be higher amount in non medbio-applied plants. Total aldehydes were detected as 32.41%  

and 22.00% with medbio applied and non-applied plants in red fiber used. 

Six alcohol compounds such as, decyl alcohol, 1-dodecanol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

4-methyl- Phenol, 1-Hexadecanol, 1-tetradecanol, pentadecanol was detected. Among them 1-

tetradecanol was founded in medbio applied plants highest in 20.38 % while 26.51 % found in 

non-medbio plants. Total alcohols were founded as 37.58%  and 35.99 % in medbio applied 

and non-applied plants.  

Only two type of keton compound was found in pitaya fruit. Their names are 

dodecalactone <delta-> and methyl undecyl ketone. Amount of dodecalactone was 2.32 % and 

this compound  found only in medbio applied plants. In adittion methyl undecyl ketone was 

only in non-medbio applied plants and this compound’s amount was 1 %. 

As for the acid content of pitaya fruit only one acid compounds was detected. And this 

compound’s name 1,2-benzenedicarboxylic acid. Amount of this compound 20.16 % and only 

detected in applied medbio plants. 
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Five ester compounds such as 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester, 

ethyl decanoate, dodecanoic acid, 1-methylethyl ester, ethyl nonanoate, ethyl octanoate was 

detected. Highest amount of ethyl octanoate (15.35 %) was detected untreated medbio plants. 

and highest amount of 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester detected in 

medbio applied plants as amount of 7.38 %. 

 

    RED 

R.T. Compounds name 
Medbio 
Applied 

Non 
Medbio 
Applied 

  Aldehydes      

13.777 Nonanal 4.86 3.22 

16.891 Decanal  3.21  n.d 

18.546 Dec-2(E)-enal 7.15 5.79 

21.445 Undec-8-enal <cis-> n.d 1.57 

22.659 Dodecanal  2.92 n.d 

22.658 Lauric aldehyde n.d 8.56 

27.820 Tetradecanal 3.86 13.27 

  Total Aldehyde 22.00 32.41 

  Alcohols     

19.385 Decyl alcohol n.d 1.11 

24.375 1-Dodecanol 4.02 4.17 

25.439  2.6-bis(1.1-dimethylethyl)-4-methyl- Phenol 9.56 n.d 

33.813 1-Hexadecanol 3.62 2.44 

29.333 1-tetradecanol 20.38 26.51 

31.905 Pentadecanol n.d 1.76 

  Total Alcohols 37.58 35.99 

  Ketons     

30.185 Dodecalactone <delta-> 2.32 n.d 

24.930 Methyl undecyl ketone n.d 1 

  Total Ketons 2.32 1 

  Acids     

46.314 1.2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID 20.16 n.d 

  Total Acids 20.16 0 

  Esters     

33.632 1.2-Benzenedicarboxylic acid. bis(2-methylpropyl) ester (CAS) 7.28 1.87 

22.296 Decanoate <ethyl-> n.d 3.09 

28.161 Dodecanoic acid. 1-methylethyl ester 2.24 n.d 

19.538 Nonanoate <ethyl-> n.d 8.02 

16.640 Octanoate <ethyl-> 2.18 15.35 

  Total Esters 11.7 28.33 

  Other Compounds     
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24.282 2-Propenamide. 2-methyl-N-phenyl- (CAS) 6.23 2.27 

  Total Other Compounds 6.23 2.27 

Table 1. Volatile profiles of pitaya variety using SPME fiber (red) by HS-SPME/GC/MS 

techniques.   

 

 

CONCLUSION 

As a conclusion. the volatile profile of fruits of cultivar “Pitaya” varied when Medbio applied 

and non-applied. The highest aldehydes were detected while medbio applied in pitaya fruits 

compare to the non-applied ones. Among the detected compounds tetradecanal was the most 

abundant compound. The highest alcohol compound found in pitaya fruit was 1-tetradecanol. 

and this compound was detected applied medbio plants in a higher amount. The highest terpen 

compound found in pitaya fruit was Tridecane. Also; liquid organic fertilizer which Medbio 

application increased aroma compounds of pitaya fruit. At the same time this fertilizer has 

increased the quality of fruit and also increased fruit set.  
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Aktif Video Oyunları ve Bosu Topu Egzersizleri Çocuklarda Statik Dengeyi 

Geliştirebilir mi? 

 Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR4 

Doç Dr. Manolya AKIN5 

Özet 

             Bu çalışmada; aktif video oyunları ve bosu topu ile yapılan antrenmanların çocuklarda 

statik dengeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

            Araştırmaya, yaş ortalamaları 9,48 olan 60 çocuk Mersin Üniversitesi Etik kurulundan 

izin alınarak Helsinki kriterlerine uygun bilgilendirilmiş olur alma formu ile gönüllülük esasına 

göre katılmıştır. Spor yapmamış çocuklardan rastgele örneklem ile aktif video oyunu oynayan 

1 grup, bosu egzersizleri yapan 1 grup ve herhangi bir antrenman yapmayan kontrol grubu 

oluşturulmuştur. Aktif video grubuna, ‘’nintendo wii’’ ve bosu grubuna da, bosu toplarıyla 

haftada üç gün 8 haftalık antrenman yaptırılmıştır. Tüm grupların ön-son test statik denge 

ölçümleri ‘denge hata skoru sistemi’ kullanılarak ölçülmüş, gruplar arasındaki farklara 

bakılmıştır. 

             Katılımcılardan, sırayla gözler kapalı, zeminde ve köpükte 20 saniye boyunca önce çift 

ayak, tek ayak, tandem duruş olmak üzere dengede durmaları istenmiş, yapılan hatalar 

kaydedilmiştir. Parametrik sonuçlar için iki yönlü varyans analizi, non-parametrik sonuçlar için 

ise kruskall wallis testi uygulanmıştır. 

              Ön test ölçümlerde gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür(p>,05). Araştırma 

sonrasında yapılan ölçümlerde ise aktif video grubu ile bosu ve kontrol grubu arasında aktif 

video grubu lehine anlamlı fark olduğu(p<,05), aynı zamanda bosu grubu ve kontrol grubu 

arasında da anlamlı fark olduğu görülmüştür(p<,05). Araştırmamızda aktif video ve bosu 

egzersizlerinin statik dengeyi geliştirdiği, kontrol grubunda ise anlamlı bir gelişimin olmadığı 

görülmüştür. 

               Bu sonuç bize hem aktif video hem de bosu topu ile yapılan egzersizlerin çocuklarda, 

statik denge gelişimini arttırdığını, aktif video oyununun ise bosu topu ile yapılan egzersizlere 

göre daha fazla arttırdığını göstermektedir. Bu bağlamda aktif video oyunlarının statik dengeyi 

geliştirmek için alternatif bir yöntem olarak kullanılması önerilebilir. 

 

                                                 
4 Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticliği Anabilim Dalı Bölümü, 

Artvin  / TÜRKİYE,  
5 Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 
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Can Active Video Games And Bosu Ball Exercises İmprove  Static Balance 

İn Children? 

Abstract 

          In this study; active video games and bosu ball training to children's static balance 

development is aimed to determine how effective. 

          60 children aged mean 9,48 years old participated in the research voluntarily on informed 

consents from according to Helsinki criteria by taking permission from Mersin University 

Ethics Committe. One group that did not play sports and one that played active video games, 

one group that did bosu ball exercises, and a group that did not perform any training were 

created by random sample. The active video game group, '' nintendo wii '' and the bosu exercise 

group were also trained for three days a week for 8 weeks. Pre-post test static balance 

measurements of the groups were measured by using balance error score system and differences 

between groups were examined. Two-way analysis of variance was used for parametric results, 

and kruskall wallis test for non-parametric results. 

         There was no significant difference between the groups before the study started(p>, 05). 

After the study, it was found that there was a significant difference between the active video 

group and the bosu and control group in favor of the active video group (p <,05), but also 

between the bosu group and the control group (p <,05). 

          In our study, it was seen that active video and bosu exercises improved the static balance 

and there was no significant improvement in the control group. 

           This result shows us that both active video and bosu ball exercises increase the 

development of static balance in children and active video game increases more than the 

exercises with bosu ball. In this context, it can be suggested that active video games can be used 

as an alternative method to improve static balance. 

Key Words: 

Active video game, Bosu ball training, Static balance 
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Destek tabanı üzerinde vücudun duruşunu koruma yeteneği olarak tanımlanan denge 

(Spirduso, 1995) sporda üst düzey performans için esas teşkil etmektedir (Aksu, 1994). Çocuklar 

ve gençler yetişkinler gibi değillerdir. Bundan dolayı denge antrenmanları her yaş grubunun 

özelliğine göre yapılmalıdır (Weineck, 2004).   Bu araştırmada alternatif bir yöntem olduğu 

düşünülen aktif video oyunlarının ve denge antrenmanlarının okul öncesi çocuklarda statik denge 

üzerindeki etkisi incelenmiş ve aktif video oyunları ile denge antrenmanları arasındaki fark 

karşılaştırılmıştır.  

              Aktif video oyunları, kişilerin hareketli bir şekilde ve eğlenerek oyun 

oynamalarını sağlayan ve oyun süresince aktif olmasını gerektiren video oyunlarıdır. Bu 

oyunlarda kişiler bir kumandayla oyunun özelliğine göre hareket ederler ve ekrandaki 

karakterler de hareket algılayıcı sensörler vasıtasıyla aynı şekilde hareketleri taklit ederler. 

(Lanningham-Foster, Foster, McCrady, Jensen, Mitre ve Levine, 2009). Bosu topu, denge 

eğitimi için tasarlanmış bir aparattır. Şişirebilir kauçuk bir iç lastik ile entegre edilmiş sağlam 

bir plastik tabanı olan isviçre topuna benzer bir şekilde dizayn edilmiştir. Sabit bir zeminde 

dengesiz bir yüzey sağlama özelliğine sahiptir (Yaggie ve Campbell, 2006). Bu çalışmada; aktif 

video oyunları ve bosu topu ile yapılan antrenmanların çocuklarda statik dengeye etkisini 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, kontrol gruplu, öntest-sontest deneysel yansız 

örnekleme modeli kullanılmıştır. Katılımcılar Helsinki kriterleri’ne göre bilgilendirilmiş onam 

formu ile velilerinden izin alınıp gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışma için Mersin Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’a başvurulmuş olup gerekli etik kurul izni 25/12/2017 

tarihinde 30201175-659 sayı numarası ile alınmıştır 

. Örneklem: Araştırmada, Türkiye’nin Şanlıurfa ilinde yaşayan, yaş ortalamaları 9,48 

olan, otuz kız (n=30), otuz erkek (n=30) toplam altmış çocuk (n=60), 20’er kişilik bosu, aktif 

video ve kontrol grubu kullanılmıştır. Katılımcılar daha önceden herhangi bir branşla 

uğraşmamış, spor yapmayan çocuklardan seçilmiştir. 

Veri Toplama Araçları: Vücut Kompozisyonu, Boy uzunluğu, çıplak ayakla 

stadiometre (Holtain, UK) ile vücut ağırlıkları ise ayaklar çıplak ve spor kıyafetiyle, hassasiyeti 

±0,1kg olan elektronik baskül kullanılarak ölçülmüştür. Katılımcıların yaş, vücut ağırlığı, boy 

ve beden kitle indeksi değerleri sırasıyla 9.48,  32.56, 139.1, 16.79 olarak bulunmuştur. 
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  Uygulanan Antrenman Programları: Bosu ve aktif video oyunu grubuna haftada üç 

gün ortalama 40 dakika ve toplamda 8 hafta uygulama yaptırılmıştır.  Kontrol grubuna 8 

haftalık süre boyunca hiçbir şey yaptırılmamıştır. 

             Nintendo Wii Aktif Video Oyunu: Nintendo wii fit plus exergame platformu güç, 

esneklik, denge ve dansa ilişkin çeviklik ve koordinasyon unsuruna sahip olan çeşitli faaliyetler 

sunar. Temel antropometrik ölçümlere dayalı kişiselleştirilmiş geri bildirim sunması bu 

sistemin önemli özeliğinden biridir (Sheehan ve Katz, 2013).   

              Bosu Topu:   Geleneksel denge topuna alternatif olarak tasarlanmıştır. Anlamı ise “iki 

taraflı” demektir. Bir düz tarafı ve bir de yarım top şeklinde kıvrımlı tarafı mevcuttur. Kubbeli 

kısmı ile kardiyo egzersiz ya da alt ekstremite ve merkez kaslarını çalıştırmak isteyenler 

kullanır.  Düz tarafı ile üst ekstremite egzersizlerini; crunch, spin gibi çalışılabilir. Bosu topu, 

denge eğitimi için tasarlanmış bir aparattır. Şişirebilir kauçuk bir iç lastik ile entegre edilmiş 

sağlam bir plastik tabanı olan isviçre topuna benzer bir şekilde dizayn edilmiştir. Sabit bir 

zeminde dengesiz bir yüzey sağlama özelliğine sahiptir (Yaggie ve Campbell, 2006). 

   Denge Hata Skoru Sistemi: Amacı gözler kapalı bir şekilde statik dengeyi ölçmek 

olan denge hata skoru sistemi çift bacak duruş (eller iliac’ın üst kısmında ve ayaklar yan yana), 

tek ayak duruş (eller iliac’ın üst kısmında ve baskın olmayan ayak yerde) ve tandem duruş 

(baskın olmayan ayak basın olan ayağın arkasında) olacak şekilde üç duruşta ölçülmüştür. 

Duruşlar düz ve yumuşak köpük yüzeyinde, 20 saniyelik sürede sayılan hatalarla 

gerçekleştirilmiştir. Bir hata, gözleri açma, elleri kalçadan kaldırma, adım atma, tökezleme veya 

yere düşme, ayağın önünü veya topuğu kaldırma, kalça duruşunu 30° 'den daha fazla kaçırma 

veya 5 saniyeden daha uzun bir sürede test pozisyonuna geri dönmeme şeklinde tanımlanır. 

Yirmi saniye dolmadan on hata yapılırsa test sona erdirilir (Bell ve ark. 2011). Araştırmamızda 

denge hata skoru testi için önceki çalışmalarda güvenirliliği sınıf içi korelasyon 0.78-0.96 arası 

bulunan (Riemann ve ark. 1999) airex balance pad kullanılmıştır. 

            Verilerin Analizi: Normallik dağılımları için shapiro wilk testi uygulanmıştır (p>0,05). 

Dağılımın normal olduğu gruplarda ön test için tek yönlü anova analizi, dağılımın normal 

olmadığı gruplarda kruskal wallis testinden yararlanılmıştır. Ön test ve son test sonuçları 

arasındaki farka bakmak için de parametrik dağılımlarda iki yönlü anova analizi kullanılmıştır. 

Çalışmada, anlamlılık düzeyi olarak istatistiksel işlemlerde 0,05 kullanılmıştır. 

BULGULAR 

 Katılımcıların BESS ön test tek yönlü anova sonuçları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür (p>,05).  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
88 

 

Tablo 1. Grupların Statik Denge BESS Ön Test-Son Test Puanlarına İlişkin Tekrarlanmış 

Ölçümler İçin İki Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları 
Değişkenlik Kaynağı KT Sd KO F P Post hoc 

Gruplar Arası 

Varyans 

    

 

64,072 

 

 

,000 

 

 

B>A>C Gruo (Denge/Aktif 

Video/Kontrol) 

2377,117 2 1188,558 

Hata 1057,375 57 18,550 

Gruplar İçi Varyans       

Ölçüm(Öntest-

Sontest) 

105435,408 1 105435,408 2435,023 ,000  

Grup*Ölçüm 2705,017 2 1352,508 31,236 ,000  

Hata 2468,075 57 43,300    

*p<,05               A=Bosu Grubu,          B=Aktif Video Oyunu Grubu,      C=Kontrol Grubu 

 

Tablo incelendiğinde grupların statik denge BESS ön-test ve son-test puanları arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (F=64,072, p<,05). Gözlenen bu farklılığın bosu gurubu ile aktif 

video oyunu grubu, bosu grubu kontrol grubu, aktif video grubu ile kontrol grubu arasında 

olduğu belirlenmiştir. Sonuçlara göre Aktif video oyunu ile yapılan antrenmanların bosu topları 

ile yapılan denge antrenmanlarından biraz daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

             TARTIŞMA 

Çocuklarda 2013 yılında Kanada’da (Sheehan ve Katz, 2013). 2015 (Cone, Levy ve 

Goble, 2015). ve 2012 (Bateni, 2012). yılında Amerika’daki farklı çalışmalarda ve genç 

sporcular üzerine 2014 yılında Yunanistan’da (Vernadakis, Papastergiou, Zetou ve Antoniou, 

2015). yapılan araştırmalarda aktif video oyunlarının dengeyi geliştirdiği görülmektedir. Bizim 

araştırmamız da daha önceden yapılan bu çalışmalarla paralellik arz etmektedir. Paterno ve ark., 

(2004), liseli kadın sporcularda, altı hafta boyunca haftada 90 dakikalık, BOSU topu ile dinamik 

nöromüsküler antrenman programı uygulamışlardır. Çalışma sonunda, kadın sporcularda her 

iki bacak anterior-posterior stabilite ve tek bacak postüral stabilitenin geliştiği gözlemlenmiştir.  

Fonksiyonel denge antrenmanının adölesan futbolcuların statik dinamik denge performansları 

ve vuruş hızları üzerine etkilerini incelemek ve denge yeteneği ile vuruş hızı arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak olan bir araştırmada haftada üç kez yapılan fonksiyonel denge antrenmanlarının 

adölesan futbolcuların denge yetenekleri ve vuruş performanslarını olumlu yönde geliştirdiği 

görüldü (Cerrah ve Ark. 2016). Amacı; sağlıklı bireylerde standart denge eğitimi olarak 

tanımlanan BOSU ve denge tahtaları ile uygulanan 8 haftalık fonksiyonel ve dinamik denge 

eğitiminin statik, dinamik denge ve fonksiyonellik üzerine etkinliğinin gösterilmesi olan 

araştırmada bosu topu ile yapılan çalışmaların dengeyi geliştirdiği bulunmuştur (Strom ve Ark. 

2016). Yaggie ve ark., (2006) 36 katılımcı ile 4 hafta süresince Bosu topu kullanarak yaptıkları 
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antrenman sonrasında, deney grubunun statik denge kabiliyetinde anlamlı bir fark 

gözlemlemişlerdir. 

 

           SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Hem bosu topu hem de aktif video oyunu ile yapılan antrenmanların çocuklarda statik 

dengeyi geliştirdiği bulunmuştur. Ancak ölçüm sonuçlarına göre aktif video grubunun bosu ile 

antrenman yapan gruba göre daha iyi gelişim gösterdikleri görülmektedir. Kontrol gurubunda 

iste anlamlı bir gelişimin olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla kontrol grubu ile diğer iki deney 

grubu arasında ayrı ayrı anlamlı fark olduğu görülmüştür.    Bu bağlamda, kapalı alanda 

yapılabilen ve motivasyonel olarak çocuklar tarafından eğlenceli bulunan aktif video oyunları 

dengeyi geliştirmek için alternatif bir yöntem olarak önerilebilir. Denge özelliği, aktif video 

oyunlarının stratejik ve iyi amaca yönelik düzgün kullanımı ile geliştirilebilir bir motor 

beceridir. Öğretmenler ve antrenörler, bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak denge gelişimi için 

aktif video oyunu ve bosu toplarını emin bir şekilde kullanabilirler.  
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    Osmanlı Dönemi Mersinli Âlimler 

                                                                                                                                Recep Dikici 

ÖZET 

Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de, Mersin ilidir. Bu bölgedeki mevcut medreseler 

ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlimler, bu gerçeği açıkca göstermektedir. Bu yüzden Nadir Tabakât 

kitaplarından ve Türkiye İhtisas Kütüphânelerinden tesbit edebildiğimiz aralarında İçelli Süleyman Sırrı, İçelli 

Abdullah Şevket, İçelli Hasan Hüsnü, Muhammed b. Ahmed Tarsusî, İçelli Ahmed Muhtar, İbrahim b.Ali Tarsusî, 

Molla Hüsrev Tarsusî ve İmaduddîn Tarsusî’nin de aralarında bulunduğu Mersinli âlimlerin hayatları ile  birçok 

sahaya dâir kütüphânelerde bulunan Arapça ve Osmanlıca elyazması ve matbû eserlerini topluca sunmak, bilim 

dünyası için son derece faydalı olacaktır. Böylece Mersin ili kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boşluk doldurulacak ve 

araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. Maalesef böyle önemli bir konu, günümüze kadar hiç ele alınmamıştır. 

Nitekim Kâtip Çelebi merhûmun “Keşfu’z-zunûn” adlı eserinin mukaddimesi’nde naklettiği “Kim bir mü’minin 

hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi olur.” meâlindeki hadîs-i şerîf ile “Bizim eserlerimiz, bizi tanıtan 

belgelerdir. Bunun için, bizden sonra eserlerimize bakınız.” meâlindeki beyit, bu mevzûnun ne derece büyük 

önem arz ettiğini göstermektedir. Nitekim onların esasen fazilet ve kemallerine delalet edecek olan kitaplarının 

isimleri yazılarak, ilmî yükseklikleri ve insanlığa yaptıkları hizmetleri ispat edilmektedir. Bunun yanı sıra 

“Büyüklerini tanımayan bir millet, asla yükselemez.” veciz söz de, burada hatırlatılmalıdır. 

Bir milletin manevî kültür değerlerinin yekûnunu din, dil, tarih, sanat, edebiyat, örf ve âdetler ile düşünüş 

ve yaşayış tarzları meydana getirmektedir. Bu kültür değerleri, milletlerin hayatında önemli bir yer tutarlar. 

Milletler, bu tip kültür değerleri üzerinde hassasiyetle dururlar ve bunları mümkün mertebe zedelemeden ve hatta 

geliştirerek kendinden sonraki nesillere devrederler. Mersin kültür tarihini de gün yüzüne çıkarmak, şanlı 

milletimizin bu azîz değerlerine katkıda bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Osmanlı Dönemi, Mersin, Matbu, Elyazması, Âlimler.   

SCHOLARS FROM MERSİN IN OTTOMAN ERA 

Abstract 

One of the most important cultural and science center is Mersin province in history. Madrasah present in 

this region and scholars and litarary men showing this truth up. Therefore, in this paper submitting biographies 

and manuscript and printed works in Arabic, Persian and Ottoman Turkish of scholars and statesmen of Mersin as 

a whole in Ottoman and Republic era such as scholars İçelli Süleyman Sırrı, İçelli Abdullah Şevket, İçelli Hasan 

Hüsnü, Muhammed b. Ahmed Tarsusî, İçelli Ahmed Muhtar, İbrahim b.Ali Tarsusî, Molla Hüsrev Tarsusî and 

İmaduddîn Tarsusî which we detected from rare bibliographic books and Turkish Specialized Libraries will be 

very useful for science world. Thus, a significant gap will be filled related with cultural history of Mersin and 

researchers will be guided in this issue. Unfortunately such an important issue was never handled till today. Hence 

the hadith of prophet “who tells of the biography of a believer, honours his memory” and the verses “our works 

are documents whic introduce us. Thus, look at our works after us.” which Kâtip Çelebi the deceased mentioned 

in the introduction of his work “Keşfu’z-Zunûn” demonstrate how important this issue is. Therefore, submitting 

the names of their works pointing their merit and perfection proves their scientific highness and services which 
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they did for humanity. Beside this the proverb “Nation which does not recognize its elders can not proceed” must 

be reminded here too. 

 The spiritual cultural values of a nation bring about the forms of thought and life that are complicated 

with religion, language, history, art, literature, customs and traditions. These cultural values have an important 

place in the lives of nations. The nations stand sensitively on such cultural values and transfer them to the next 

generations, without harming them as much as possible. Revealing the cultural history of Mersin is contributing 

our glorious nation’s precious values. 

 Keywords: Ottoman Era,  Mersin, Book, Manuscript, Scholars. 

Giriş: 

 Tarih boyunca Mersin ili, önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu bölgede çok 

sayıda âlim ve edip yetişmiştir. Çalışmalarımız sırasında tespit ettiğimiz aralarında Tarsus 

Mudurnu Medresesi, Yeni Camii Medresesi, Şadrüddîn Medresesi, Alaeddîn Medresesi, 

Süleyman Efendi Medresesi ve Anamur Medresesi’nin de bulunduğu Mersin Medreseleri, bu 

ilmî ve kültürel faaliyetlere katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda Osmanlıların son döneminde 

Mersin’de 1 camii, muhtelif cemaatlara mahsus 4 kilise, 3 medrese, 1 rüşdiye, 2 ibtidaye 

mektebi, muhtelif cemaatlara ait birkaç mektep vardı. (Sami,1316:VI/4260) Mevzumaza zemin 

teşkil etmesi bakımından Mersin’in tarihini kısaca kaydeymekte yarar vardır.  

Yedinci asır ortalarından îtibâren İslâm orduları zaman zaman bu bölgeyi fethederek 

hâkimiyetleri altına aldılar. Fakat bu hâkimiyetleri devâm etmedi. İçel ve civârı ilk defâ hazret-

i Ömer zamânında fethedilmiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Selçuklu Türkleri bütün 

Anadolu’yu olduğu gibi Mersin ve civârını da fethettiler. Haçlı Seferleri başlayınca, bunlar 

karşısında Türkler çekildi. Bu bölge Bizans ve Hıristiyan toplulukların eline geçti. Pek çok 

Haçlı ordularını imhâ eden Selçuklu Türkleri, 1204 senesinde bu bölgeyi yeniden fethettiler. O 

târihten îtibâren devamlı Türklerin elinde bulunmaktadır. Selçuklu Hânedanı sona erince 

Anadolu Birliği parçalandı. İçel’in büyük kısmı Karamanoğullarının, Mersin-Tarsus bölgesi de, 

Türk-Memlük Devletinin himâyesindeki Ramazanoğullarının hâkimiyeti altında kalmıştır. 

Sultan Yıldırım Bâyezîd Han devrinde Karaman Beyliği, Osmanlı Devletine katılmıştır. 1402 

Ankara Savaşı felâketinden sonra yeniden elden çıkmıştır. 

Fâtih Sultan Mehmed Han devrinin sonlarında İçel ve 1472’de Silifke; Yavuz Sultan 

Selim Han zamanında (1516) Mersin-Tarsus bölgesi Osmanlı toprağına katılmıştır. Türkler on 

ikinci asırdan beri Göksu’nun iki yanına “İçel” ve bunun batısına “Taşeli” demişlerdir. 

Osmanlıların İçel dedikleri bölge bugünkü İçel, Taşeli ise Antalya ve Konya’nın bir kısmıdır. 

Osmanlı devrinde 16. asırda merkezi Larnaka olan Kıbrıs Beylerbeyliğinin (eyâletinin) 8 

sancağından ikisi (Tarsus ve Silifke) idi. Yirminci asır başlarında bu iki sancak Adana vilâyeti 

(eyâleti)’nin 5 sancağından ikisini teşkil ettiler. Bunlar merkezi Silifke olan 4 ilçeyle İçel ve 2 
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ilçeli Mersin sancağı idi. Birinci Dünyâ Harbinden sonra Fransızlar, Mersin’i işgâl ettiler. 

Mersin 17 Aralık 1918’den 4 Ocak 1922’ye kadar 3 yıl 18 gün Fransız işgâlinde kaldı. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile anlaşan Fransızlar geri çekildiler ve yardımcıları Ermenileri 

Suriye’ye yerleştirdiler. Fransızlar işgalleri sırasında Ermenilerle birlik olup savunmasız sivil 

halktan ihtiyar, kadın, çocuk demeden binlercesini işkence yaparak öldürdüler. (Uğur, 1943:22; 

Çıplak,1968:74; Artan,2001:12; Ünver,1998:18; Komisyon,1993: IX/330) 

Osmanlı Dönemi Mersinli Âlimler: 

1.İçelli Süleyman Sırrı:  

Tüccardan Abdullah Zühdü Efendi’nin oğlu olup (kendi el yazısı hal tercemesine göre), 

1850 (h.1267) tarihinde İçel Sancağına bağlı Ermenek Kasabasında doğmuştur. Daha çok İçelli 

Süleyman Sırrı Efendi diye şöhret bulmuştur.  

Sıbyan mektebini Ermenek’te bitirip medreseye girmiştir. Mantık ve Mültekâ’ya kadar 

okuyup tahsil için İstanbul’a gitmiştir. Bayezid Dersiâmlarından Ermenekli Mehmed Aynî 

Efendi’nin derslerine devama başlamıştır. Hocasından icazet aldığı gibi, bazı hocalardan da 

ders görmüş ve imtihanı kazanıp 1296’da Bayezid Camiinde derse çıkmıştır. 

Şaban 1300’de uhdesine İbtidaî Hariç İstanbul Müderrisliği tevcih olunmuştur. 1888 (4 

Teşrinievvel 130)’de Tetkik-i Müellefât-ı Şer’iyye Meclis-i azalığına tayin edilmiştir.1894 

(Kanunievvel 1310)’de irade-i seniyye ile Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene 

azalığına nakl edilmiştir. 

Muharrem 1313’de gümüş liyakat madalyası ile taltif olunduğu gibi dördüncü rütbeden 

Mecidi nişanı kendisine ihsan olunmuştur. 

1898 (7 Eylül 1314)’de memuriyeti ilâve olarak Mekteb-i Hukukî Şahane Kitâbü’n-

Nikâh muallimliğine tayin olunmuştur. 1900 (1 Eylül1316 )’da Dârü-‘l-Fünûn Ulum-i Aliye-i 

Diniye Şubesi Fıkıh muallimliği de ilave memuriyet olarak uhdesine verilmiştir. 

Maarif tarafından 1318/1902 (28 Teşrinisani 1318)’de Kütüb-i Diniyye ve Şer’iyye 

tetkik Heyeti riyasetine nakl edilmiştir.  

İlmî rütbesi, Cemaziyelahir 1309’daHareket-i Hariç’e, Ramazan 1315’de 

Süleymaniye’ye terfi, Zilkâde 1316’da Bilâd-ı Mahreç’ten İzmir, Şevval 1319’da Bilâd-ı 

Hamse’den Bursa, Ramazan 1321’de Haremeyn-i Muhteremeyn pâyeleri uhdesine tevcih 

olunmuştur. 

1907 (2 Nisan 1323)’de Meclis-i Maarif Azalığına nakl edilmiştir. 1908 (8 Ağustos 

1324) yapılan Maarif tensikatında azalıktan kadro dışı kalmıştır. 

Beyazıd Dersiâmlığı ücreti ile yetinirken, 28 Ağustos 1931 tarihinde vefat etmiştir.   
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Eserleri şunlardır:  

1.Medhal-i Fıkıh (İstanbul, Ebüzziya Matbaası, 1329/1913, 120 s.),, 2. Hülâsatü’l-

Muhtârîn fi’nikâh (Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 1324), 3. Arapça sarfa dâir Kifâyetü’l-

Müntehî Şerhu Kifâyeti’l-Mübtedî (Matbaa-i Âmire,İstanbul, 1912), 4. Tefsire dâir Esbâbü’l-

Felâh (İstanbul, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1302, 14+338 s.), 5. Beyân ilmindeki Hülâsatü’l-

Efkâr (Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1305), 6. Mantık ilmine dâir Miyâru’l-Mekal 

(İstanbul, 1887), 7. Akaid ilmine dâir Câmiu’l-Ahvâl ile Kenzü’l-Akâid (Dersaadet, Ahter 

Matbaası, 1315, 8+108+4 s.), 8. Teshîlü'l-lehçe ve's-sarf fi usûli'l-mükâlemeti'l-Arabiyye 

(İstanbul, 1316/1898, 205 s.), 9. Nahv-i Arabî (İstanbul, 1320, 96 s.), 10. Tercüme-i İzâhu'l-

Hidaye :Kitabü't-Taharet li’-Mergınânî (İstanbul, 1330), 11. Miftahu’l-Akaid (İstanbul,  

Mahmud Bey Matbaası, 1321, 76 s.),  12. Vesîletü’l-Felâh (Dersaadet,  Vezirhanında 48 Nolu 

Matbaa, 1328, 55 s.),  13. Kitâbü’t-Tahâre (Dersaadet, Vezirhanında 48 Nolu Matbaa,  1328, 

64 s.), 14. Kitâbü’s-Salât (Dersaadet, Vezirhanında 48 Nolu Matbaa,  1328, 126 s.), 15. 

Kitâbü’l-Hacc, (Dersaadet,  Vezirhanında 48 Nolu Matbaa,  1329, 31 s.), 16. Kitâbü’s-Savm 

(Dersaadet, Vezirhanında 48 Nolu Matbaa, 1329, 39 s.), 17. Kitabü’z-Zekât (Dersaadet, 

Vezirhanında 48 Nolu Matbaa, 1329, 39 s.), 18. Kifâyetü’l-Müntehi fî Şerhi Kifayeti’l-Mübtedi 

li’l-Birgivi (İstanbul, Daru’t-Tıbaati’l-Amire, 1312, 4+176 s.). (Albayrak,1980: V/45-46; 

Zerdeci, 2008:430; Uz, 1995: II/145) 

 

2. İçelli Abdullah Şevket b. Mahmud:  

Karamürsel Nâibi Abdullah Şevket, İçel asıllı olup, babası Ahmet Hamdi Efendi’dir. 

Maalesef kaynaklarda hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak onun fıkıh ve 

ahlâk ilimlerinde derin bilgisi olduğu, eski harfli nâdir eserlerinden anlaşılmaktadır. Aynı 

zamanda Abdullah Şevket, Bandırma nâipliği de yapmıştır6 . 

Eserleri: 1.Ahlâk-ı Dini (İstanbul, Hürriyet, 1328, 352 s.),  2. Necâtü’l-mükellefîn 

(İstanbul, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1317/1900, 7+376 s.).  

 

 3. Silifkeli Ahmed Efendi:  

 Çömez Kadı diye tanınan Ahmed Efendi, Silifke’de doğmuştur.  1091yılında 

Bursa’da vefat etmiştir.  Kaygan Camii avlusunda medfundur. 

                                                 
6 Karamürsel ve Mudanya Nâipliği yapan Abdullah Şevket’in Naipliği hakkında bilgi için bk. Bursa Arkoloji 

Müzesinde bulunan Mudanya Şer’iyye Sicilleri (bk. Ahmet Akgündüz, Şer’iyye Sicilleri, İstanbul, 1988, s. 205). 
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 Eserleri: 1. Mufassal Furkan Sûresi Tefsiri, 2. Binâ Şerhi, 3. Bazı Risâleler. 

(Tahir,1995: I/294) 

 

 4. İçelli Hasan Hüsnü b. Hüseyin: 

  Eseri: Rûhü’l-hurûf (İstanbul, İbrahim Efendi Matbaası, 1299, 40 s.).  

 

 5. Tarsuslu Muhammed Efendi:  

 Fazilet sahibi bir zattır. Tarsus’ta müftülük yapmış ve 1140 yılında Tarsus’ta vefat 

etmiştir. 

 Eserleri: 1. Fıkıh Usûlüne dâir meşhur Mirât’a mükemmel Hâşiyesi, 2. Yirmi dört 

ilimden bahsedilen 1275’de basılmış Arapça Enmûzec. (Tahir,1995: I/457) 

 

6. İçelli Ahmed Muhtar: 

Eseri: 1.Risâle-i Rehber-i necât (İstanbul, Mekteb-i Sanayi’ Şahane  Matbaası, [t.y.], 

374 s.).  

 

7. Tarsusî, Muhammed b. Ahmed:  

Eseri: 1.Hâşiyetü't-Tarsusî ale Mir'ât (İstanbul, Matbaatü Hacı Muharrem Efendi 

Bosnavi,  1851, 259 s.).  

 

8. Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî: 

Nesebi, Resûlullah efendimize ( aleyhisselâm ) dayanır. Babasının ismi, Yahya’dır. 

Semerkand, Buhârâ, Taşkent gibi ilim merkezlerinde ilim öğrendi. Hanefî mezhebi fıkıh 

âlimlerinden Alâeddîn el-Buhârî (730/1330)'den de icâzet aldı. Tefsîr, fıkıh, mantık ve tasavvuf 

ilimlerinde yüksek derecelere ulaştı.  

Seyyid Alâeddîn Semerkandî, senenin büyük bir kısmını oruç tutarak, gecelerini namaz 

kılarak, gündüzleri de talebelerine ders vererek geçirirdi. Cenâb-ı Hakkın kudreti ile tayy-i 

mekân eder sabah namazını Kâ’be’de kılıp, güneş doğmadan tekrar evine dönerdi. Sabah 

olunca, talebelerine zâhirî ve bâtınî ilimleri öğretir onları en iyi şekilde yetiştirmek için 

uğraşırdı. Öğleden önce bir müddet kaylûle yaparak, sünneti îfâ ederdi. 

Seyyid Alâeddîn, ileri yaşlarında Mekke-i mükerremede bir miktar ikâmet etti. Medîne-

i münevvereye ziyârete geldi. Resûlullaha ( aleyhisselâm ) olan aşkından dolayı oradan 

ayrılamadı. Yıllarca türbede hizmet etti. Birgün Resûlullah efendimizi ( aleyhisselâm ) baş gözü 
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ile gördü. Peygamberimiz buyurdu ki: “Ey evlâdım Alâeddîn! Allahü teâlânın sana ihsân ettiği 

ilmi, ümmetime öğret ki, zayi olmasın. Sana verdiğim şu asâyı Anadolu tarafına at. Nereye 

düşerse, orada bulunan ümmetime îmân ve ibâdet bilgilerini öğret, sünnetimi ihyâ et.” Seyyid 

Alâeddîn, Resûlullah efendimizin ( aleyhisselâm ) bu emrine hem çok sevindi, hem de 

Peygamberimizden ayrılacağı için çok üzüldü; Fakat ernir böyle olduğu için, “Başüstüne” deyip 

elindeki asayı Anadolu istikâmetine doğru attı. Asâ, Seyyid Alâeddîn’nin bir kerâmeti, 

Peygamber efendimizin de bir mu’çizeri olarak, Larende (Karaman) bölgesine düştü. Seyyid 

Alâeddîn ise, Allahü teâlânın izni ile, yanında evliyânın rûhları ile beraber, kısa zamanda 

Karaman’a asasının düştüğü yere geldi. O bölgede bulunan evliyâ onu karşıladılar. 

Karamanlıları Ehl-i sünnet i’tikâdı üzere yetiştirmek için gece-gündüz durmadan dinlenmeden 

çalışmağa başladı.  

Seyyid Alâeddîn hazretleri, “Bahrü’l-ulûm” (Beyrut, Daru’l-Fikr, 1997, 3 c.) isimli 

tefsîr kitabını, her gece Kâ’be’ye gidip, Makâm-ı İbrâhim’de yazardı. Her âyet-i kerîmenin 

tefsîrini yapmadan önce. Zemzem ile gusl abdesti alır, sonra tefsîre başlardı. Bu şeklide, meşhûr 

tefsîr kitabını uzun bir zaman içinde yazabildi. Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî hazretlerinin 

ayrıca Hâşiye alâ Şerhi’ş-Şemsiyye, Hâşiye alâ Şerhi’l-Metâlî ve Hâşiye alâ Şerhi’l-

Mevâkıf adlı eserleri vardır.   

 

860 (m. 1456) târihinde, bugünkü Karaman yakınlarındaki Gülnar ilçesinin Zeyne 

köyünde vefât etti.  Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî hazretlerinin türbe, mescid, zâviye ve 

vakfiyesi buradadır 7. (Çelebi, 1972: I/225; Komisyon; 1993: XIII/21) 

 

9. Tarsusîzâde Münif: 

 Eserleri: 1.Şeref (Tarsus,  Tarsus Matbaası, 1915, 84 s.), 2. Hale (İstanbul,  Tanin 

Matbaası, 1923, 128 s.), 3. Hürriyet (Cenevre,[yayl.y.], 1903, 64 s. (Manzum)).  

 

10. Abdulah Sabit Efendi: 

Anamur Müftüsü ve müderris Halil Efendi’nin oğlu olup, 1255 yılında Anamur’da 

doğmuştur. İlk tahsilini Sıbyan mekteplerinde, yüksek ilimleri Ermenek ve Konya 

                                                 

7 Menâkıb-ı Alâeddîn Ali Semerkandî, Süleymâniye Kütüphânesi, A. Nihat Tarlan Kısmı: No. 138; Câmi’il-

menâkıb ve Câmi’i’l-Bevârih; Kitâbü’l-menâkıb. 
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medreselerinde tahsil edip icazet almıştır. 1287’de Anamur kazası müftülüğüne fahri olarak 

tayin edilmiştir.  

Bu zat, 1307 senesinde İbtidaî Hariç Bursa Müderrisliği  Ruûs-i Hümayun’u tervcih 

buyurulmuştur. (Albayrak,1980: I/27; Zerdeci, 2008:100) 

 

11. Musacalızâde Mehmed Said İmâdeddin Tarsusî: 

Bu zat, Hums kadılığı yapmıştır. 

Eserleri: 1.Minhâcü’n-necâh ilâ Mi’râci’l-felâh ve Tercümesi (Minhâcü’s-sabâh, 

Çeviren Ali Haydar, Bursa, 1890, 118 s.), 2. Hiyâz-ı Riyâziyye (Mil Ktb., Yz. A 356). (Zerdeci, 

2008:285) 

 

 12. Tarsusî, Ebû Tahir Muhammed b. Hasan: 

  Eserleri: 1. Darabname-i Tarsusî (Tahran : Danuşgah-ı Tahran, 1977), 2. Kitâb-u 

Belâgati'n-nesâ,  Şerh eden Ahmed El-Alafî (Kahire, Matbaatü Medrese ve'd-dite Abbasi'l-

evvel, 1908, 204 s.).  

 

 13. Müftizâde Ahmed Paşa: 

 Babası Silifke Müftüsüdür. İçel’de doğup ilim öğrendi. Sonra emirliğe heves edip İçel 

mütesellimi oldu. Vezir rütbesiyle Medine muhafızı ve Cidde valisi oldu.  Bazı devlet 

görevlerinden sonra sırasıyla Mora, Bursa, Kocaeli ve Halep valilikleri, Kaptan-ı deryalık, 

Bursa mutasarrıflığı, Bozok, İzmit, Diyarbekir, Halep, Aydın, Kars ve Şam valiklerinde 

bulundu. Zengin, insaflı ve cesurdu. (Süreyya,1306:I/286-287) 

 

 14. Tarsusî, Ebû İshâk Necmuddin İbrahim b. Alî b. Ahmed (ö.758/1357): 

 Aslen Tarsuslu olup 721 (1321) yılında Dımaşk’ın kuzeyinde bir köy olan Mizze’de 

dünyaya geldi. İbnü’t-Tarsûsî diye de tanınır. Şam’da  Arapça, fıkıh ve fıkıh usulü tahsil etti. 

Bununla berabner birçok medresede ders veren ve Hanefî kâdılkudâtlığı yapan babası Ebü’l-

Hasan İmâdüddin et-Tarsûsî’den fıkıh okudu. Hocaları arasında Ebü’n-Nasr İbnü’ş-Şîrâzî ve 

Ebü’l-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. Ebû Tâlib el-Haccâr yer alır. Tarsûsî, Dımaşk’ın Mâlikî 

kadısı Şerefeddin Muhammed b. Ebû Bekir el-Hemdânî’ye intisap ettiğini belirtir. 734 

(1334)’de İkbâliyye Medresesi’nde ders vermeye başladı, iki yıl sonra Şibliyye’de müderrislik 

görevi yaptı. 744 (1343)’te Dımaşk Hanefî kâdılkudâtı nâibliğine tayin edildi. 746 (1345)’da 

babası kâdılkudâtlığı kendisi lehine bırakınca bu makama asaleten getirildi ve ölümüne kadar 
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bu görevini sürdürdü. Ayrıca Nûriyye, el-Hâtûniyyetü’l-Cevvâniyye, Reyhâniyye ve diğer bazı 

medreselerde ders okuttu. 758 (1357) tarihinde Şam’da vefat etti ve Mizze’de defnedildi. 

 Eserleri: 1. el-Fetâva’t-Tarsûsiyye ev Enfau’l-vesâil ilâ tahrîri’l-mesâil (tahkîk : 

Abdullah Nezîr Ahmed, Mekke , el-Mektebetü’l-Mekkiyye, 2013, 656 s.;yy.y., Matbaatuşşsrk, 

1926), 2. Tuhfetü't-türk fi ma yecibu en-yu'mele fi'l-mülk (tahk. Rıdvan es-Seyyid, Beyrut, 

Daru't-Talia, 1992, 159 s.), 3. el-Fevâʾidü’l-fıḳhiyye (el-Fevâʾidü’l-bedriyye, el-Fevâʾidü’l-

manẓûme) (Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., nr. 861) ,  4. ez-Zevâʾid ʿale’l-Fevâʾid (Ẕeyl ʿale’l-

Fevâʾidi’l-fıḳhiyye) (Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1367/3) , 5.  ed-Dürretü’s-seniyye fî 

Şerḥi’l-Fevâʾidi’l-fıḳhiyye (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2470), 6. Urcûze fî vefeyâti’l-

aʿyân min meẕhebi Ebî Ḥanîfeti’n-Nuʿmân, 7. el-İʿlâm bi-muṣṭalaḥi’ş-şuhûd ve’l-ḥükkâm, 8. 

Îżâḥu’l-esrâri’l-ḫafiyye fî kitâbi vaḳfi’l-mezraʿati’l-Asrûniyye, 9. Risâle fî cevâzi iḳāmeti’l-

cumʿa fî mevziʿayn min mıṣr vâḥid, 10. Risâle fî cevâzi naḳli’ş-şehîd (Millet Ktp., Murad 

Molla, nr. 738/2). 11. Urcûze fî maʿrifeti mâ beyne’l-Eşâʿire ve’l-Ḥanefiyye mine’l-ḫilâf fî 

uṣûli’d-dîn. (Kureşi,1993:I/213-214; Hacer,(tsz.): I/43,44-III/18-19; Kutluboğa,1992:89-90; et-

Temîmî,1989:I/213-215; Çelebi,1972: I/97,127,183,364,705,830,910-

II/1300,1497,1616,1832,2019,2039; Brockelmann, 1942: II/94-95; Brockelmann,1937:II/87; 

Bağdatlı,1955:I/16; Kılıç,2011:XXXX/114-115) 

 

15. Mahmud Bayram Efendi: 

 Ali Ağa’nın oğlu olup, 1299’da Silifke’de doğmuştur. Bu zat, İçel Naipliği yapmış ve 

1329’da vefat etmiştir. (Zerdeci, 2008:101) 

 

 16. et-Tarsusî, Muhammed b.Ahmed el-Hanefî (1117/1705): 

  Eserleri: 1. Hâşiye alâ Mir’ati’l-Usûl li-Molla Hüsrev  (İstanbul,  Bosnavi Hacı 

Muharrem Ef. .Mat., 1304, 232 s.), 2. Hâşiye âla Mirkâtü’l-Usûl et-Tarsusî (İstanbul,  Hacı 

Muharrem Efendi Matbaası, 1887/1304), 3. Kırâat el-usûl fi şerh kırâat el-vusûl (Dersaadet,  

Matbaa-i Osmaniyye, 1312, 679+90 s.), 4. Enmûzecu'l-ulûm (Ankara-İlahiyat Fak. Ktb., Kayıt 

no: 370531), 5. Risâle fî İlmi'l-Kâfiye, DVD Numarası: 1861 (Mil Ktb. 50 Ür 386/14); 6. Risâle 

fî't-Tavzîhi'l-Muglakat (Tarsus,  DVD Numarası: 983), 7. Hâşiye 'alâ Şerhi risâletin fî'ilmi 

âdâbi'l-bahs  (06. MK. Yz. A 6633/3). 

 

 17. Mehmed Efendi: 
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 Şeyh Hüseyin Efendi’nin oğlu olup, 1279’da Tarsus’ta doğmuştur. Bu zat, Tarsus 

Naipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:113) 

 

 18. es-Seyyid Hüseyn Efendi b.M.et-Tarsusî (1327/1909): 

 Eseri: 1. er-Risâletü’l-Hamidiyye fî Hadikadi’d-Diyâneti’l-İslâmiyye (Mısır,  el-

Mat.el-Hamidiyye el-Mısriye, 1322, 400 s.). 

 

 19. Mehmet Hilmi Efendi: 

 Küçük Efendi diye tanınan Abdülaziz Efendi’nin oğlu olup, 1238 (1822)’de İçel’de 

doğmuştur. 1254 (1838)’de tahsil için İstanbul’a gitmiş ve Demirkapı civarında ferthatpaşa 

medresesi’nde on sene müddetle dini ve arab’i dersler ile hüsn-ü hat dersi almıştır. Padişahın 

birinci imamlarından Seyyid Mustafa İzzet Efendi’den hat icazetnamesi almıştır.  

 Sırasıyla Horişte, Bergos, Siroz ve Karaferie naiplikleri, Rumeli ve Anadolu 

kazaskerlikleri daierelerinde mektupçuluk ve tezkerecilik, Şehzade, Davutpaşa, Sütlüce 

rüştiyeleri hatt-ı sülüs muallimliği, Bayezit ve Sultanahmet Kız Rüştiyeleri sülüs ve rika 

muallimliği, Musıla-i Süleymaniye Edirne müderrisliği, Kura meclisi katipliği, Eytam-ı ilmiye 

Sandık Eminliği Muavinliği ve Meclis-i Eytam-ı İlmiye azalığı görevlerinde bulunmuştur. 

 1317 (1901) tarihinde vefat etmiştir. (Zerdeci, 2008:61; Albayra,1980: III/269) 

 

 20. Fâzıl el-Tarsusî: 

 Eseri: 1. Mirâtü’l Usûl (İstanbul, t.y.). 

 

 21. Fevzi Mustafa Efendi:  

 İçel köylülerinden olup, 1242 (1826)’da doğmuştur. 1270 (1853)’de Mekteb-i 

Edebiyye muallimi oldu. Senelerce bu görevde bulunup, ömrünü tüketti. Aynı zamanda şâirdir. 

(Süreyya, 1306: IV/42-43) 

 

 22. Mustafa Efendi: 

 Mehmet Sabri Ağa’nın oğlu olup, 1272’de Tarsus’ta doğmuştur. Bu zat, Tarsus 

müderrisliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:180) 

 

 23. Tarsusî Abdürrezzak: 

 Eseri: 1. Mir'ât Hâşiyeleri (İstanbul,  Matbaatü'l- Amire, 1289, 520 s.). 
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 24. Mehmet Emin Efendi: 

 Mehmet Efendi’nin oğlu olup, 1286’da Silifke’de doğmuştur. Bu zat, İçel Müftülüğü 

yapmıştır. (Zerdeci, 2008:269) 

 

 25. Mehmet Hilmi Efendi: 

 Müderris Küçükzâde Ali Efendi’nin oğlu olup, 1283 (1867) tarihinde Tarsusta 

doğmuştur. Dini bilgileri tahsilden sonra, medresede okumuştur.  

 İlk olarak 1307 (1891)’de Tarsusu Şer’iyye Mahkemesi Katipliğine tayin edilmiştir. 

Tapu katibi ve Defter-i Hakanî memurluğunda da bulunmuş ve 1325 (1909)’da Defter-i Adana 

Kalemi başkatibi olmuştur. Bundan sonra sırasıyla Mersin Defter-i Hakanî memurluğu, İbtidaî 

Hariç ve Edirne müderrisliği yapmıştır. 1329 (1913)’de Tarsus Müftüsü olmuş ve 1332 

(1916)’da emekli olmuştur. (Albayrak,1980:III/274; Zerdeci, 2008:320) 

 

 26. Mustafa Vehbi Efendi: 

 Halil Efendi’nin oğlu olup, 1266’da Silifke’de doğmuştur. Bu zat, İçel Müftü 

Müsevvidi görevinde bulunmuştur.  (Zerdeci, 2008:115) 

 

 27. et-Tarsusî, Muhammed Hilmi: 

 Eseri: Dibâce-İ Sa'deddin (Tahk.: Es-Seyyid Muhammed Ari, 88 s.)  

 

 28. Osman Nuri Efendi: 

 Abdurrahman Muhlis Efendi’nin oğlu olup, 1296’da Silifke’de doğmuştur. Bu zat, 

Silifke Mahkeme-i Şer’iyye Mukayyidliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:115) 

 

 29. Mustafa Asım Efendi: 

 Evliyâzâde Mustafa Efendi’nin oğlu olup, 1281’de Anamur’un Selenti nahiyesinin 

Emin Hacıköyü merkezinde doğmuştur. İlk mektebi bitirip Alaiyye Kazası rüştiyesine 

girmiştir. Kazada bulunan Ahmediye Medresesine girmiş ve müderris Akçalızâde Hacı Ali 

Efendi’den okumaya başlamıştır. Mültekâ ve Halebî’yi bitirip, 1307’de Konya’ya gidip 

Zaferiye (Sırçalı) Medresesi’ne kaydolup, sonradan Konya Müftüsü olan müderris Aladağlı 

Hocazâde Ahmet Efendi’nin derslerine katılmıştır. Akaid, fıkıh tahsil etmiş ve bilgisini 

genişletmek üzere İstanbul’a gitmiştir. Fatih Dersiâmlarından Ödemişli Ekmekçizâde Mustafa 
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Efendi’nin ders halkasına girip, “Celâl, Heyet-i Felekiye, Şerh-i Mev3akıf, Pezdevî, Tefsîr-i 

Kebîr ve Tasavvuf” kitaplarını okuyup icazet almıştır. 

 “Dârü’l-İlm”, Dârü’t-Ta’lîm” ve “Hadika-i Meşveret” mekteplerinde hocalığı 

zamanında nahivden “Teshîl-i Lisân” ve mantıktan “Bürhân-ı Gelenbevî” nin “Ten3akuz 

bahsi” ne kadar bir hâşiye olmak üzere iki matbu olmayan eseri vardır.  

 Sırasıyla Süleymaniye Camii Dersiâmlığı, Fetvâhâne-i İ’lâmat Odası Mukayyit 

Muavinliği, Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medreseleri Müfettüş-i Umumiliği ve Fetvahane Kalemi 

Müdürlüğü yapmıştır. 1337 (1921)’de vefat etmiştir. (Zerdeci, 2008:57; Albayrak,1980: 

IV/177-178) 

 

 30. Abdullah Efendi:  

 Halil Efendi’nin oğlu olup, 1272’de Tarsus’ta doğmuştur. Bu zat, 1336’da vefat etmiş 

olup, Tarsus  Müderrisliği yapmıştır.(Zerdeci, 2008:180) 

 

 31. Silifkevi, Nâsıreddîn Ebu'l-Alâ Ali b. Süleyman: 

 Eseri: 1. Vuslât es-salikîn; Yazar: KZ (Atatürk Kitaplığı-OE_Yz_1329). 

 

 32. Mustafa Efendi: 

 Mahmud Efendi’nin oğlu olup, 1290’da Gülnar’da doğmuştur. Gülnar Müderrisliği 

yapmıştır.  (Zerdeci, 2008:178) 

 

 33. Şakir Efendi: 

 Mustafa Efendi’nin oğlu olup, 1265’de Silifke’de doğmuştur. Bu zat, İçel Müftülüğü 

yapmıştır. (Zerdeci, 2008:177) 

 

 34. İsa Rüştü Efendi: 

 Hasan Efendi’nin oğlu olup, 1280 senesinde Gülnar’da doğmuştur. Bu zat, Kassm-ı 

Askeriye Katipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:98) 

 35. Abdurrahman Hamid Efendi: 

 Ahmed Rifat Efendi’nin oğlu olup, 1269’da tarsus’ta doğmuştuır. Buzat, Tarsus 

Mahkeme-i Şer’iyye Başkatipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:180) 

 

 36. Mehmet Ağa: 
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 Halil Efendi’nin oğlu olup, 1268’de tarsus’ta doğmuştur. Beyrut Mahkeme-i Şer’iyye 

Muhzırlığı yapmıştır. (Zerdeci, 2008:212) 

 

 37. Burhâneddin Mevlana İbrahim b. Ali El-Tarsusî: 

 Kürtzâde Mahmut Efendi’nin oğlu olup, 1282 tarihinde Tarsus’un Yunusoğlu 

köyünde doğmuştur. Tarsus’ta Yeni Cami Medresesi’nde sarf ve nahiv okumaya başlamış ve 

sonra Konya’ya gidip Hacı Kara Hafızzâde Medresesi’neb girmiştir. 1312’de Dârül-muallmîn 

girmiş ve 1893’de şehadetname almıştır.  

 Sırasıyla Adana Vilayeti Merkez-i Umumi Azalığı (1326/1909), Maarif Komisyonu 

Fahri Azalığı ve Tarsus Kazası müderrisliği (1336) görevlerinde bulunmuştur. 

  Eseri: 1. Kitâbu tuhfet-üt terk fima en ya'mele bihi fil mülk (Anadolu-Merkez Ktb., 

Kayıt No: 119601)8.  (Albayrak,1980:IV/151) 

 

 38. Mehmet Emin Efendi: 

 Bu zat, 1283 senesinde İçel’de doğmuştur. Babası Mehmet Efendi olup, Anamur 

Mahkeme-i Şer’iyye Katipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:116) 

 

 39. Mustafa Efendi: 

 Mehmet Şerif Efendi’nin oğlu olup, 1299’da Mut’ta doğmuştur. Bu zat, Akhisar 

Mahkemeü-i Şer’iyye Katipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:130) 

 

 40. Hamdan b. Hamduye Tarsusî: 

 Eseri: 1. es-Seb'iyat fi Fıkhi'l-Hanefiye (06 M.K. Sam. Yz. 264/1). 

 

 41. Abdullah Saib Efendi: 

 Yüzbaşızâde diye tanınan Mehmet Efendi’nin oğlu olup, 1293 (1882) tarihinde 

Anamur’da doğmuştur. Anamur rüştiyersinde iki sene okuyup, Konya’ya gitmiştir. Orada 

bulunan Alâiyye Medresesi müderrislerinden Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’nin derslerine 

devam ederek, tahsili şart olan bilgileri öğrenip, 1331 (1913) tarihinde icazet almıştır. Türkçe 

ve Arapça bilirdi. 

 1332 (1914)’de Konya Merkez Şer’iyye Mahkemesi zabıt katipliğine tayin edilmiştir. 

(Albayrak,1980:I/28) 

                                                 
8 Albayrak, a.g.e., IV, 151. 
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 42. Ahmed Efendi: 

 Bu zat, 1296 senesinde Anamur’da doğmuştur. Ahmed Efendi, Anamur müderrisliği 

yapmıştır. (Zerdeci, 2008:177) 

 

 43. Hasan Basri Efendi: 

 Anamur ulemasından Mehmet Efendi’nin oğlu olup, 1297 senesinde Anamur’da 

doğmuştur. Anamur, Konya ve İstanbul medreselerinde tahsil görmüş ve Bayezit Camii 

Dersiâmlarından Çarşambalı Hacı Ahmed Efendi’den 1319 yılında icazet aldıktan sonra 

Mekteb-i Kuzat’tan 1324’de 3.sınıf niyabet şehadetnamesi almıştır.  

 1320’de fatih Camiinde ders okutmaya ve ilim yaymaya başlamıştır. Sırasıyla 

Elbistan kazası naipliği, Rumelikazaskerliği Mümezliği, Şura-yı İlmiye Azalığı, Galata Kazası 

Kadı muavinliği, Fetvâ Eminliği riyaseti encümen azalığı, Medresetü’l-mütehassîn ve Medrese-

i Külliye İkinci sınıf Hanbelî fıkhı müderrisliği, Süleymaniye medresesi müderrisliği, 

Medresetü’l-kuzat müdürlüğü ve Mecelle muallimliği görevlerinde bulunmuştur.  (Zerdeci, 

2008:178; Albayrak,1980:II/71-72) 

 

 44. Ahmed Hamdi Efendi:   

 Mustafa Efendi’nin oğlu olup, 1298’de Mut’ta doğmuştur. Bu zat, Mut Mahkeme-i 

Şer’iyye Katipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:114) 

 

 45. Osman b. Mustafa Tarsusî (ö. 1650):     

 Eseri: 1. Risâle-iMantık ilmine dâir İstidlâlîye  (06. MK. Yz. A 6744), 2. 

Zübdetü’nesâih (06 MK. Yz. A 6401). (Tahir,1995:I/457) 

 

 46. Mehmet Kemâleddin Efendi: 

 Hüseyin Hüsnü Efendi’nin oğlu olup, 1304’de Tarsus’ta doğmuştur. Bu zat, Tarsus 

Mahkeme-i Şer’iyye katipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:181) 

 

 47. Mehmet Efendi: 

 Hacı İbrahim Efendi’nin oğlu olup, 1290 (1874) tarihginde Gülnar Kazasının Köse 

Çabanlı köyünde doğmuştur. 1303 (1887)’de Konya’ya giderek orada bulunan Nakiboğlu ve 

Şirvanî medreselerinde on iki yaşından itişbaren on altı sene dini tahsil görmüştür. 1317 (1901) 

tarihinde müderris Ali Kemal Efendi’den icazet almıştır. Daha sonra Ermenek Kazasında 
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bulunan Göremli köyündeki medresede altı sene kadar ders okutmuştur. Otuz altı yaşında iken, 

Gülnar Bidayet Mahkemesi azalığına tayin olunmuştur. 1325 (1909)’dan 1326 (1910) tarihine 

kadar mezkûtr azalıkta bulunmuştur. 

 Gelendire müderrisi Mustafa Efendi’nin on üç ve sabık müftü Hamdi Efendi’nin üç 

reyine mukabil yirmi üç rey alarak, 1326 (1910) tarihinde Gülnar Kazası Müftüsü olmuştur. 

(Albayrak,1980:III/56) 

 

 48. Mesud Efendi: 

 Kürtzâde Mahmud Efendi’nin oğlu olup, 1282’de doğmuştur. Bu zat, Tarsus 

Müftülüğü yapmıştır. (Zerdeci, 2008:180) 

 

 49. Hasan Fehmi Efendi: 

 Hüseyin Efendi’nin oğlu olup, 1263 senesinde Anamur’da doğmuştur. 

Memleketinden İstanbul’a gitmiş ve Beyazıt Camii Dersiâmlarından Ermenekli Mehmet Aynî 

Efendi’den icazet almış ve 1295’dfe Muallim-i Nüvvâb’tan şehadetname almaya hak 

kazanmıştır.  

 Sırasıyla Kırkağaç, Ermenek, Mihaliç, sandıklı, Karaisalı (Adana), Razlı (Siroz 

Livasına bağlı), Nevşehir, Kuşadası, Keskin, Köprülü, Suriyeye bağlı Tafile, Tavas, 

Boğazlıyan, Genç livası ve Beyazıt livası niyabetlerinde bulunmuştur. 1320’de Musıla-i 

Süleymaniye Bursa Müderrisliği  ruûsu görevine getirilmiştir.  (Zerdeci, 2008:164; 

Albayrak,1980:II/75) 

 

 50. Mehmed b. Ahmed Tarsusî:  

 Bu âlim, 1145 (1732) senesindeTarsus’ta doğdu. Babasının adı Ahmed’dir. Tarsus 

müftüsü olan babasnndan ilim tahsil etti. Hocaları arasında Muhammed b. Ali el-Kâmilî, 

Ahmed b. Muhammed el-Kubabî ve Vanî Mehmed Efendi gibi âlimlerin sayılmasından 

hareketle onun tahsil için Şam, Hicaz ve İstanbul’a gittiği söylenebilir. Babasının vefatından 

sonra müftülük görevi kendisine verildi. Fıkıh, fıkıh usulü, hadis, tefsir ve kelâm yanında 

mantık, Arap dili ve astronomiyle de ilgilendi. Ebû Saîd el-Hâdimî’nin babası Kara Hacc 

Mustafa Efendi’nin Tarsûsî’den ders aldığı bazı icâzetnâme kayıtlarından anlalmaktadır (M. 

Zâhid Kevserî, s. 20, 38; Sarıkaya, s. 35-36). Fındıklılı İsmet ve Bursalı Mehmed Tâhir, 

Tarsûsî’nin 1145 (1732) yılınnda vefat etti. (Tahir,1971:I/348; Serkis,1928: II/1238; 

Bağdatlı,1955: II/309; Kahhale,1993: III/102; Akgündüz,1993: 468-470; Çelebi,1940: II/1657) 
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 Eserleri: 1. Miftâhu'l-Hulâsâ li'l-Miftâh,  DVD Numarası: 954 (Mil Ktb., 01 Hk 

116/4), 2. Hâşiye alâ Şerhi hikmeti'l-ayn, DVD Numarası: 1846 (Mil Ktb., 50 Ür 80/3), 3. Şerhü 

Tuhfeti'l-Mulûk, DVD Numarası: 1026 (Mil Ktb., 01 Hk 1041/1), 4. Hâşiye alâ Tefsîri Sûreti, 

1b-47a, DVD Numarası: 1029 (Mil Ktb., 01 Hk 1058/1); Kitâbü'l-Havâiz ve'n-Nifâs,  DVD 

Numarası: 960 (Mil Ktb., 01 Hk 218/6),  Mecmû'atu'l-Mev'ize;Müellif Hattı,  DVD Numarası: 

978 (Mil Ktb., 01 Hk 579), Tefsîru Sûreti'l-Mülk , DVD Numarası: 971 (Mil Ktb., 01 Hk 428/1), 

Yûsuf u Züleyhâ; Müellif Hattı, DVD Numarası: 983 (Mil Ktb., 01 Hk 630/5), Mehmed b. 

Ahmed Tarsusî $a öl. 1145/1732, Şerhü Hadîsi ?Kıvami'd-dîn ve İmâdi'ş-Şerî'a ale'n-Nâsiha, 

78b-101a, DVD Numarası: 960 (Mil Ktb., 01 Hk 218/8), İlmü'l-Hâl, 76a-78b, DVD Numarası: 

960 (Mil Ktb., 01 Hk 218/7), Haşiye alâ Haşiyeti Kul Ahmed , [y.y.]: Yazma, [t.y.], 31 v.,  

Hâşiye alâ Levâmi'i'l-Esrâr fî Şerhi Metâli'i'l-Envâr,  DVD Numarası: 957 (Mil Ktb., 01 Hk 

181/1). Hâşiye alâ Risâle fî İsbâti'l-Vâcibi'l-Kadîme, Ankara, DVD Numarası: 1509 (Mil Ktb., 

26 Hk 413/4), Hâşiye alâ Envâri't-Tenzîl ve Esrâri't-Te'vîl, 1644, DVD Numarası: 1218 (Mil 

Ktb., 06 Hk 424). 

 

  51. Mehmet Hulûsi Efendi: 

  Kalaycı Ali Ağa’nın oğlu olup, 1276 (1860) tarihinde Anamur kazasının Şadrüddîn 

karyesinde doğmuştur. Kur’ân-ı kerimi hatmettikten sonra, köylerindeki medresede bulunan 

müftü Hacı Abdullah Taib Efendi’den nahiv okumuştur. Daha sonra Konya’ya gidip müftü 

Aladağlı Hacı Ahmed Efendi’nin derslerine devam etmiştir. Buradan icazet aldıktan sonra 

memeleketine dönmüştür. Anamur’da müftü bulunan ilk hocası Abdullah Taib Efendi’den 

yeniden okumaya başlamış ve ondan da icazet almıştır.  

 Bu zat, Anamur’un merkezi hulunan Çorak kasabasındaki Alaeddin Medresesi’de 

1310’dan itibaren ders okutmaya başlamıştır. Burada müderrisliğe devam ederken 1326 

(1910)’da Anamur Kazası müderrisliğine tayin edilmiştir.  (Zerdeci, 2008:177; 

Albayrak,1980:;III/276-277) 

 

 52. Osman Hayri Tarsusî: 

 Eseri: 1. Kenzü's-Sıhhati'l-Ebdâniye Eser-i Mürşid-i Osmâniye (Mil Ktb., Yz. B 580). 

 

 53. Süleyman Sıtkı Efendi: 

 Telâşzâde Hacı Mustafa Efendi’nin oğlu olup, 1320 (1836)’da Tarsus’un Çataflı 

Mahallinde doğmuştur. Yedi yaşında İbtidaîye girmiş ve sonra da rüştiyeyi bitirdikten sonra 
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babasının müderris bulunduğu Süleyman Efendi Medresesine girmiştir. Buradaki tahsilinden 

sonra Kayseri’ye gitmiş ve orada bulunan ulemadan Hamurculu Osman Hilmi Efendi’nin ders 

halkasına girmiş ve 1328 (1912)’de icazet almıştır.  

 Daha sonra tarsus’a gelmiş ve talebe okutup imametle meşgul olurken, 1332 

(1916)’da Tarsus Şer’iyye mahkemesi Zabıt Katipliğine tayin edilmiştir. Süleyman Sıtkı 

Efendi, 1337 (1921)’de Tarsus Müftüsü olmuştur. (Albayrak,1980:IV/461-462; Zerdeci, 

2008:57) 

 

 54. Muhammed b. Muhammed Tarsusî: 

 Eseri: 1. Risâle fî İskâti's-Salât ;Müellif Hattı (Mil Ktb., 01 Hk 1041/4, DVD 

Numarası: 1026). 

 

 

 55. Mehmet Hulusi Efendi: 

 Hatipzâde Mustafa Efendi’nin oğlu olup, 1259’da Tarsus’ta doğmuştur. Bu zat, 

Narmun Naipliği yapmıştır. (Zerdeci, 2008:101) 

 

 56. Hasan Hilmi Efendi: 

 Dilâverzâde Ahmed Hamdi Efendi’nin oğlu olup, 1299 senesinde Anamur’da 

doğmuştur. Anamur Mahkeme-i Şer’iyye Muhzırlığı yapmıştır. (Zerdeci, 2008:116) 

 

 57. Ahmed b. Mehmed Tarsûsî (öl. 1084/1673): 

 Eseri: 1.  Hâşiye alâ Şerhi fıkhi'l-Keydanî, Müellif Hattı, (Mil Ktb., 01 Hk 1062/5, 

DVD Numarası: 1029). 

 

 58. Mustafa Naim Efendi: 

 Bu zat, Tarsus’lu olup, 1327’den 1330’a kadar Fatih Camii dersiâmlığı ve Dârü’l-

Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi mantık müderrisliğinde bulunmuştur. Daha sonra Malazgirt kazası 

hakimliği yapmıştır. (Albayrak,1980:IV/230-231; Zerdeci, 2008:182)  

 

59. İbrahim b. Ali Tarsusi (1320-1357): 

  Eseri 1. Manzume fi'l-fıkh (Mil Ktb., 06 M.K. Ela. Yz. 12/4).  
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 60. Ebû Bekir Tâceddin Ahmed b. Muhammed et-Tarsusî:  

 Eseri: Sittin tercüme-i Cevâmiu'l-Besatî, çev.:Muhammed Altıparmak,[y.y. : y.y.], 

1259, 357 v. (İst.-Nadir-NEKTY02121). 

 

 Sonuç: 

Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de, Mersin ilidir. Bu bölgedeki 

mevcut medreseler ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlimler, bu gerçeği açıkca göstermektedir. 

Bu yüzden Nadir Tabakât kitaplarından ve Türkiye İhtisas Kütüphânelerinden tesbit 

edebildiğimiz Mersin âlimlerin hayatları ile  birçok sahaya dâir kütüphânelerde bulunan Arapça 

ve Osmanlıca elyazması ve matbû eserlerini topluca sunmak, bilim dünyası için son derece 

faydalı olacaktır. Böylece Mersin ili kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boşluk doldurulacak ve 

araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. 

Mersin kültür tarihini de gün yüzüne çıkarmak, şanlı milletimizin bu aziz değerlerine 

katkıda bulunmaktır. 
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Küresel Kozmetik Endüstrisinin Büyük Oyuncularından Avon Ürünleri 

A.Ş.’Nin Rekabetçi İş Stratejileri 

Dr. Duygu HIDIROĞLU 

ÖZET: 

Kozmetik endüstrisi, yeniliğin ön planda olduğu, çok kârlı, teknolojik gelişmelerle iç içe ve 

dinamik bir endüstridir. Bu çalışmanın amacı, küresel pazarda kozmetik endüstrisinin detaylı 

analitik (niteliksel) incelemesini, bu sektördeki pazar liderleri arasında yer alan AVON Ürünleri 

A.Ş.’nin iş ve pazarlama stratejilerine odaklanarak yapmaktır. Bu çalışma Avon Ürünleri 

A.Ş.’nin SWOT, PEST ve pazar analiz bulguları yardımıyla ve derinlemesine yapılan iş 

analizleriyle kozmetik endüstrisinin geneli hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır. Avon 

Ürünleri A.Ş.  hakkında yapılan bu çalışma, şirket ve pazarlama karması üzerinde analiz 

sağlamaktadır. Çalışma, şirketi etkileyen dış güçleri, rakiplerini ve bulunduğu sektörü ve 

şirketin pazarlama stratejisini analiz etmektedir.  Böylelikle genel manada kozmetik 

endüstrisinin geleceği hakkında gerçekçi öngörüler sunulmakta ve sektörün dinamikleri 

hakkında önemli bilgilere ulaşılmaktadır.  

ANAHTAR KELİMELER: Kozmetik Endüstrisi, Pazar Analizi, SWOT Analizi, Pazarlama 

Stratejisi 

COMPETITIVE BUSINESS STRATEGIES OF ONE OF MAJOR PLAYERS AVON 

PRODUCTS INC. IN GLOBAL COSMETIC INDUSTRY 

ABSTRACT: 

The cosmetics industry is a very dynamic industry that is at the forefront of innovation, highly 

profitable, and technological developments. The aim of this study is to conduct a detailed 

analytical research of the cosmetics industry in the global market by focusing on the business 

and marketing strategies of AVON Products Inc. This study purposes to give an idea about the 

cosmetics industry with the help of SWOT, PEST and market analysis findings of AVON 

Products Inc. This study provides analysis on the company and marketing mix. The study 

analyzes the external forces which strongly affect the company, its competitors and the 

cosmetics sector and the marketing strategy of AVON Products Inc.. In this way, realistic 

predictions about the future of cosmetic industry could be presented and vital facts about 

industry dynamics could be reached. 
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Key Words: Cosmetics Industry, Market Analysis, SWOT Analysis, Marketing Strategy 

 

1. INTRODUCTION: 

The cosmetics industry has a share of 138 billion dollars in the globally. The summit 

companies in the world cosmetics list are Avon Products, Inc., Procter and Gamble, Estee 

Lauder, Nivea, L’oreal. The cosmetics industry is a very dynamic industry that is at the forefront 

of innovation, highly profitable, and technological developments. The aim of this study is to 

conduct a detailed analytical research of the cosmetics industry in the global market by focusing 

on the business and marketing strategies of Avon Products, Inc.  

This study purposes to give an idea about the cosmetics industry with the help of SWOT, 

PEST and market analysis findings of Avon Products, Inc. This study provides analysis on the 

company and marketing mix. The study analyzes the external forces which strongly affect the 

company, its competitors and the cosmetics sector and the marketing strategy of Avon Products, 

Inc.. In this way, realistic predictions about the future of cosmetic industry could be presented 

and vital facts about industry dynamics could be reached. 

This report on Avon Products, Inc. provides analysis of company and its marketing mix. 

The report analysis the external forces affecting the company such as its competitors, its 

industry and marketing program. 

2. COMPANY DESCRIPTION: 

Avon Products, Inc., is the world’s largest direct selling organization and merchandiser 

of beauty and beauty related products. In 1886, the company introduced a line of products called 

Avon Products, Inc. that consisted of a toothbrush, cleanser, and vanity set. By 1929, the 

company was selling low-cost home care and beauty products, door-to-door and through 

catalogues in all 48 states. 

  From corporate offices in New York City, Avon Products, Inc. marketed product lines 

to women in 70 countries through 6 million independent sales representatives who sold 

primarily on a “door-to-door” basis. The company work force of 29,900 employees staffed 

divisions of product management, manufacturing, and sales and service, worldwide.  
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Avon Products, Inc.’s product line includes skin care items, makeup, and perfume 

fragrances for men and women, and toiletries for bath, hair care, personal care, hand and body 

care and sun care. Recognizable brand names included Skin-So-Soft, a product in the bath 

products area, which benefited from wide publicity concerning alternative uses; Moisture 

Therapy; and Imari fragrance. Newer products included “Avon Color,” an entirely new line of 

more than 350 shades of lip, eye, face, and nail colors. The product line would assure customers 

that Avon Products, Inc. had just the right shade for them and that their total “look” could be 

coordinated. “Anew Perfecting Complex for Face,” another new product, was judged the most 

successful skin care product in Avon history. Internationally, the company’s product line was 

marketed primarily at moderate price points.  

3.STRATEGIC FOCUS AND PLAN: 

3.1. Mission: 

Avon Products, Inc.’s management developed the Avon Products, Inc. mission 

statement to inspire the direction of being the company that best understands and satisfies the 

product, service and self-fulfillment needs of women. 

Avon Products, Inc. sells its products to, for and through women. The organization 

understands their needs and preferences better than any other organization. This understanding 

guides their basic business and influences their choice of new business opportunities. Avon 

Products, Inc. is aimed to become customer oriented and market driven. 

2.2. Goals: 

To maintain its competitive advantage and success in the market, Avon Products, Inc. 

sets long term and intermediate term goal. Avon Products, Inc.’s long tem goal is to provide 

individuals an opportunity to earn in support of their well-being and happiness, to serve families 

throughout the world with products of the highest quality backed by a guarantee of satisfaction. 

For 2008-2011, the intermediate goal of the firm is to improve the quality of the product line, 

introduce global product planning and finding the most appropriate source of raw materials, 

improve customer database management and market segmentation; and establish new ways for 

customers to shop Avon Products, Inc., and improve in the speed at which customers and sales 

representatives could order and receive products. 
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4. SITUATION ANALYSIS: 

4.1. SWOT Analysis: 

SWOT analysis is divided into two. While strengths and weaknesses are intrinsic 

factors, opportunities and threats are external factors. 

By turning company’s strengths into opportunities, eliminating weaknesses, creating 

strategies that will lead to strengths and trying to prevent environmental threats by turning 

threats into opportunities, help companies to see and use their environmentel opportunities on 

a market basis in a very short time. 

Strenghts are the advantages such as abilities and capabilities that are different from and 

superior to the competitors. When strengths are combined with opportunities by external 

factors, for example, promotion for an employee provides profit for a brand. In addition, 

identifying the company’s own dominated characteristics is also very important in terms of 

creating the company’s stengths.  For instance, trustworthiness and innovatiness are some of 

Apple's strengths.  

Weaknesses are internal factors that need to be improved, to be prepared correctly and 

transparently. Threats are directly related to the external market and competitors; Weaknesses 

are the factors to be sought in the internal formation of the person or organization. 

Opportunities that are made of external factors are defined as auxiliary factors that help 

to achieve the chosen goal or to be improved. In the global world, companies that are one of 

the pioneers of digitalization do not neglect to consider innovative opportunities against their 

competitors and the market. 

Threats are the external factors that may be disadvantageous for the organization are 

examined. Defining threats correctly could protect companies from the environmental risks that 

may arise. 

The SWOT for Avon Products, Inc. identifies strengths, weaknesses, opportunities, 

threats for the company. 

Table 1. SWOT Analysis 
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Internal 

Factors 

 

 

 

External 

Factors 

Strengths 

 High quality products 

 Customer oriented 

products 

 Effective distribution 

strategy 

Opportunities 

 Distinctive name and 

good reputation 

 General public 

awareness will 

increase 

 Brand loyalty 

Weaknesses 

 Can be considered as high priced 

in some countries due to lower 

priced companies 

 

 

Threats 

 Consumer income is decreasing 

related to economic crisis 

 Government regulations 

(prohibition of testing on 

animals) 

 Competitors can copy products 

 

Table 1 shows that in the company’s favor are internally are its strengths of high quality 

and customer oriented products, an effective and distinctive distribution and its promotion 

strategy. Favorable external factors include the distinctive name and good reputation among the 

customers, customers loyalty to its products and the increase in public’s awareness on health 

and quality products. 

These favorable factors must be balanced against unfavorable ones; the main weakness 

is that the company can be considered high priced in some countries when compared to lower 

priced companies. Threats include some factors that will affect the company negatively. Forces 

changing in the company’s macro environment such as economic and governmental forces will 

create threats. Decreasing buying power of the customers related to the economic crisis and 

government regulations on prohibition of testing the products on animals will be threats for the 

company. Also the possible competitors who copy the products will be a threat. 

4.2. Market Analysis: 
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In the cosmetics and personal care market in which Avon Products, Inc. operates, 

demand is determined by consumer preferences and population growth. The profitability of 

companies depends on product innovation, efficient operations and effective sales and 

marketing. Avon Products, Inc. is a powerful organization in the market by enjoying successful 

and innovative marketing techniques and costumer oriented products. Its major competitors are 

L’Oreal, Revlon, Bare, Alberto Culver and Elizabeth Arden. While the majority of Avon 

Products, Inc.’s competitors distribute their products to resellers such as department stores, 

drugstores, or cosmetic stores, Avon Products, Inc. sells its products solely through its direct-

selling channel of independently-contracted sales representatives and through its online 

website. Also, instead of looking for growth in the fast expanding male grooming market like 

many of its competitors, Avon focuses only on women retaining the slogan “the company for 

women”.  

Table 2. Comparison of Major Competitors (in $millions) (for 2016) 

Company 
Sales 

Revenue 

Market Share 

of Sales Revenue 

Avon Products, Inc. $9938.7  50%  

L’Oreal  $6336.3  32%  

Alberto-Culver Company $1315.4  7%  

Revlon $1400.1  7%  

Bare Essentials   $511.0  3%  

Elizabeth Arden  $242.7  1%  

Source: Statista, Inc.(2016) https://www.statista.com/topics/3863/avon-products-inc/ 

Table 2 shows the comparisons and market shares of Avon Products, Inc. and its major 

competitors in mid level personal care product retailers which is the target market of Avon.  

 

4.3. Company Analysis: 
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Avon Products, Inc. is the world’s largest direct seller of personal care products and 

ranks 6th in the personal care items market. The company is selling its products in 70 countries 

and divides its geographic markets into six: Latin America; North America; Central and Eastern 

Europe; Western Europe, Middle East and Africa; Asia Pacific and China. By geographic 

segmentation, the company can concentrate on discovering what buyers wanted in each 

individual market and provide consumers with products in a way that would enable Avon 

Products, Inc.  to achieve its long run growth objectives. 

In both US and global markets, Avon Products, Inc.’s sales largely come from direct 

selling through its sales representatives. These representatives are independent contractors that 

receive a percentage commission for their sales but do not enjoy employee benefits. Due to its 

reliance on direct-selling through representatives, Avon Products, Inc. not only competes for 

the end consumer but also for representatives that are knowledgeable about the industry and 

about beauty products. 

To manage the increasing competition and develop new products for sustainable growth, 

Avon Products, Inc. is increasing its focus on R&D for new products, reducing costs, and 

adding new sales incentives for its sales representatives in order to improve sales through the 

direct-selling channel. 

4.4.Marketing Environment:  

Avon Products, Inc.’s marketing environment is the factors and forces influencing Avon 

Products, Inc.’s ability to transact business effectively with its target market. The organization’s 

marketing environment composed of its micro environment and macro environment.  

Microenvironment is the forces close to the company that affect its ability to serve its 

customers and includes suppliers, sales representatives, competitors, customers and public. 

Macro environment is the larger societal forces that affect the whole microenvironment 

and includes demographic, economic, natural technological and cultural forces.  

Both micro and macro environment influences the way Avon Products, Inc. serves its 

customers, its products and share in the market. To maintain its success, Avon Products, Inc. 

needs to manage its marketing environment very effectively. 

4.5.PEST Analysis: 
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PEST Analysis is an analysis of the environmental factors in which the company is 

involved in strategic planning, and to see what the impacts of these factors are on the company 

and what will be the political, economic, social and technological aspects of the environment. 

PEST Analysis is also very important in terms of developing the company’s vision for 

the future. It enables companies to adapt to changes more quickly and flexibly by perceiving 

the change in their environment and even in the world, and it makes it easier for them to follow 

the factors beyond their control. 

PEST analysis must be carried out before the internal analysis of the company. Doing 

so offers the opportunity to prepare in advance by seeing the opportunities that will be created 

by possible changes. 

PEST analysis includes analysis of political, economic, socio-cultural and technological 

factors. 

The political factors that effect Avon Products, Inc.’s operations include environmental 

protection laws, employment, government policies on health and legislations. 

The economic factors that effect the organization include disposable income, economic 

crisis, inflation and energy cost for the production. The economic factors are especially 

important on pricing decisions and cutting costs. 

The socio-cultural factors include changing demographics, distribution of income, 

buying trends, changing life styles and level of education. Key demographic trends such as the 

increasing proportion of working women, more singles, and the decrease in the birth rate have 

affected the longer-term strategies of the company. The socio-cultural factors are very 

important for Avon Products, Inc. to make customer oriented products and maintaining the 

customer loyalty. 

The technological factors that affect Avon Products, Inc. are R&D, changes in 

technology and developing information technology. These factors are important for the 

company to establish new ways for customers to shop Avon Products, Inc. , improve in the 

speed at which customers and sales representatives could order and receive products and 

develop new products for the customers. 

5.MARKETING PROGRAM: 
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5.1.Segmentation, Target Market and Positioning: 

Customer analysis consists of identifying customer segments, researching customer 

motivations and identifying unmet needs. An unlimited number of customer segmentation can 

be made. But the goal is to find the most relevant customer groups with the product and brand. 

Another point of view is to identify customers that the competitors are not interested in, but that 

the company can focus on. 

To effectively identify potential target markets, focus on specific needs of its customers 

and develop a successful marketing mix, Avon uses some segmentation strategies. The 

segmentation variables for Avon’s consumer market are demographic variables and 

psychographic variables. 

5.1.1.Demographic Segmentation: 

By using the demographic variables such as income and spending patterns, Avon 

Products, Inc. uses demographic market segmentation. In an attempt to apply successful 

marketing programs to countries and markets in the same stage of development, it has divided 

the world into emerging markets, developing markets, and mature markets. 

In emerging markets; expenditures on cosmetics and toiletries are low because 

disposable income is low. Emerging markets include Turkey, China, Mexico and Brazil 

In developing markets; higher levels of disposable income translate into higher per 

capita spending on cosmetics and related products.  

The mature markets are the markets with the highest per capita spending on personal 

care products and cosmetics. Mature markets include Canada, United States and United 

Kingdom.  

When applying the pricing decisions, deciding on promotion tools and distribution 

channels, Avon Products, Inc. makes its decisions based on demographic segmentation. 

5.1.2.Psychographic Segmentation:  

The lifestyle idea was first put forward by Max Weber. In general terms, the way of life 

is the answer to the question, ”How someone lives? .It helps to explain what people do, why 

they do it and what it means to do it for themselves and others (Chaney, 1999: 14; Mowen, 

1993: 236; Blackwell et al., 2001: 253). 
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It can be seen that the purchasing behaviors of each individuals who have the same age 

and same profession have grown in the same culture are different. The reason of these different 

attitudes could be based on different lifestyles and various factors internally / externally such 

as values, past experiences, emotions, personalities and social classes. 

  Lifestyle, values and tastes of the common consumption of consumers as a result of 

the consumer model (Solomon, 1996: 658)To better focus on its customer needs and improve 

the marketing mix, Avon Products, Inc. also uses psychographic segmentation by the help of 

Value and Life Style Program (VALS).VALS is a program formed by Stanford Research 

Institute to identify groups with similar values and life-styles. It has identified some groups 

such as actualizers, achievers, strivers, and strugglers. Each group is identified by its personality 

characteristics, life-styles, values, and motives. 

The measurement methods used in lifestyle research are five. Most commonly known 

and used are the Values and Lifestyle Program (VALS).A questionnaire was prepared with 800 

questions consisting of demographic characteristics, activities, financial conditions and product 

consumption styles of the consumers. This questionnaire was applied to 1600 people living in 

the USA, who were older than 18 years and thus the basis of VALS lifestyle method was 

established (Lin, 2003: 14). 

The target market of Avon Products, Inc.  is “the strivers”. The strivers are a group of 

individuals who are successful, cultured, active and have leadership characteristics. These 

individuals, who follow new ideas and technology, sometimes try to express themselves on the 

basis of their principles and sometimes desire to make changes and to make changes. They are 

very active consumers and buy products and services that reflect the characteristics of the upper 

social class. It is important for individuals to express their freedoms and personalities, rather 

than as evidence of image, power and status. There is a lot of diversity in their lives. They are 

interested in social events and are open to change. Their shopping reflects their refined taste. 

Women in this group were described as wanting to maintain their personal appearance, 

improve their feelings about themselves, and accept themselves more. They view fragrances 

and beauty products as a means to this goal. This group is also status oriented and attempt to be 

like more up-scale customers, the actualizers. 

Reference group is an important social factor that is affecting consumer behavior and 

because strivers take actualizers as their reference group, Avon Products, Inc.  also analyzed 
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actualizers who have the highest income and self esteem, have a wide range of interests and are 

open to change. 

Avon Products, Inc. uses differentiated marketing strategy to serve different markets 

with different marketing mixes. Avon Products, Inc. uses this strategy to compete globally and 

better focus on different customer needs. As a consumer goods providing company, it is 

analyzing the needs, wants and demands of its current and potential customers and develops 

suitable marketing mixes. 

Positioning is important to create the company image on current and potential 

customer’s mind. In choosing the positioning strategy, the first step is to identify competitive 

advantages and differentiate the products. Avon Products, Inc.’s competitive advantage is 

gained through providing customer oriented quality foods and the company practices channel 

differentiation to gain competitive advantage through the way it designs its channel coverage, 

expertise and performance and the organization uses direct channels to reach the customers. 

Because it is operating in a highly competitive and dynamic market, the company is using 

against a competitor strategy for the positioning strategy. 

5.2.Distribution Strategy: 

To create a competitive advantage against its competitors, while moving its products to 

consumer, Avon Products, Inc. is using unique distribution channels and creates channel 

differentiation. Avon Products, Inc. distributes its products via direct selling. This form of 

retailing can be referral basis and uses word of mouth marketing. With a referral system, past 

buyers recommend friends to the salesperson. To increase direct selling business, salespeople 

for Avon Products, Inc. aims at working women via office presentations during breaks and 

lunch hours. Other than direct selling by its sales representatives, the company also uses 

catalogs and web site as distribution channels. The geographic segmentation of the target 

markets allows Avon Products, Inc. to decide which distribution channels to use in each 

country. 

In emerging markets where disposable income is low, the company focuses on building 

home direct-selling channel. Strategy in such markets will thus focus on building the home 

direct-selling channel. 
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In developing market where spending per capita for personal care items are higher, Avon 

Products, Inc.’s strategy includes expanding the product line, developing distribution channels 

to supplement direct home selling and recruiting more sales representatives. In developing 

markets, other than direct selling, the company uses telephone orders and catalogs. 

In mature markets, there are many alternative distribution channels for the products 

besides direct selling such as retail stores. But to maintain its channel distribution, Avon 

Products, Inc. does not use retail stores. Since the use of information technologies and education 

levels are higher in mature markets, the company includes selling via its web site in its 

distribution channel mix other than direct selling. For example, in USA which is the major 

mature market for Avon Products, Inc., the company applies same demographic segmentation 

techniques within the country and divides country into emerging, developing and mature 

regions. Depending on the territory segmentation, the company decides which distribution 

channels to use.  

5.3.Product Strategy: 

A product mix is the set of all product lines and items that a particular seller offers for 

sale. Product line is a group of products that are closely related because they satisfy a class of 

needs, are used together, are sold to the same customer group, are distributed through the same 

type of outlets, or fall within a given price range. Avon Products, Inc.’s product mix consists of 

four major product lines: cosmetics, jewelry, fashions and household items. Each product line 

consists of several sub lines or product items which is a specific version of an organization’s 

products. For example, cosmetics break down into lipstick, rouge, powder, and so on. Each line 

and sub line has many individualized items. Altogether, Avon Products, Inc.’s product mix 

includes 1300 items and Avon Products, Inc.’s product strategy is customer oriented. The 

company sells its consumer goods for target market.  

Products are classified in two ways: type of use and degree of tangibility. Products are 

separated into two types of use. These are consumer goods and business goods. Avon Products, 

Inc. sells directly to customers; therefore, Avon Products, Inc. sells consumer goods which are 

products purchased by the final consumer. In terms of the degree of tangibility, rather than 

durable goods, Avon Products, Inc. is producing non durable goods which last in a few uses. 

Avon Products, Inc.’s products can be considered as shopping products. Avon Products, 

Inc.’s products are relatively more expensive than convenience products which are inexpensive 
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items that require little shopping effort. Customers usually search for little information and 

compare with competitor’s products for quality, price and suitability. The company uses 

selective distribution strategy to reach its competitors which is suitable for product types it 

serves.  

The company is operation in a highly competitive market and when deciding on a new 

product design and pricing, Avon Products, Inc. examines the price, style and quality of its 

competitor’s products. The company is offering various products at different life cycles for 

example while the anti wrinkle creams are at their introductory stage with high R&D costs, 

body lotions are at growth stages. The distribution strategy is same for all products but sales 

representatives put more effort for the promotion for products at introductory and growth stages. 

Brand name of Avon Products, Inc. is impressive and well-known. Avon Products, Inc. 

has good reputation among its customers and public with its quality products and trust it creates. 

High brand equity gives advantage to the company when offering new products to the market 

and when entering new countries. 

5.4. Pricing Strategy: 

Avon Products, Inc.’s pricing decisions are made according to internal and external 

factors. Pricing strategy is consistent across all products so the company is applying same price 

strategies for all products. The company takes the differences in disposable income across 

countries in account and makes small adjustments when setting prices in different countries. 

Marketing objective of Avon Products, Inc. is current profit maximization so the 

company is setting its prices to produce the maximum current profit and cash flow. The 

marketing mix consisting of product quality, distribution and promotion are also important 

factors in setting the prices. The company is determining its prices in coordination with the 

marketing mix elements.  

External factors such as demand, competitor’s prices and offers, and economic 

conditions such as disposable income and social concerns are also important in determining 

product prices. 

The company is using competition based pricing and when setting its prices it is 

considering what are the price levels competitors are charging and what will be the reaction and 

prices of the competitors will be. 
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5.5.Promotion Strategy: 

The company use advertising as a promotion tool and advertising campaigns of the 

company differ from one country to another. The factors that affect decision making process 

whether using advertising as a promotion tool in one country or not include the classification 

of this country and its disposable income. The main promotion tool of the company which also 

differentiates itself from other companies is giving importance to personal selling. Personal 

selling has lots of advantages. For example, the company can keep in touch its customers with 

low cost, and can take effective and quick feedback from its customers. The company also uses 

the sales incentives to increase the number of its customers, customer satisfaction and maximize 

the profit. Generally, this tool is used at certain dates in whole year such as Valentine’s Day, 

Christmas, and Mom’s Day.  Furthermore, the company uses direct marketing as a promotion 

tool. This tool allows company to contact with its customers and get attention to new customers.   

6. CONCLUSION: 

Avon Products, Inc. which has strong and well organized structure is a leader of market 

share in its segment by its high quality products, its marketing strategies that differentiate Avon 

Products, Inc. from other companies. The company analyses well the environmental factors 

which have effect on the company and makes decisions based on these factors. To produce 

according to its target market needs, the company analyzed its main customers segment well 

and uses very effective marketing strategies. The qualifications that differentiate Avon 

Products, Inc. from other companies are based on producing better products continuously that 

almost all budgets can afford to buy these products and connecting its customers by 

differentiated distribution and promotion strategies. 

The development of a clear business mission and strategy and the correct market 

analysis are important things for generating successfull company strategic plans (Collins & 

Rukstad, 2008).A firm's short-term actions may be in conflict with long-term interests. 

However, the most important part of strategic planning is the short-term and long-term action 

plans that will be formed by the customer perspective. Hence, the analysis and strategies of 

Avon Products, Inc. presented in this study are expected to make valuable contributions to 

prospective researchers and to help practitioners realistic samples while making some 

estimations about sector. 

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
123 

7.REFERENCES: 

1. Blackwell, Roger D., Paul W. Miniard, James F. Engel. (2001). Consumer Behavior. 

Harcourt College Publishers, Ft. Worth, Texas.  

2. Chaney, David. (1999). Yaşam Tarzları. (Çev. İrem Kutluk), Dost Kitabevi Yayınları, 

Ankara  

3. Collins, D. J., & Rukstad, M. G. (2008). Can you say what your strategy is? Harvard 

Business Review, 86, 82-88.  

4. De Mooij, M. K., & Keegan, W. J. (1994). Marketing, annotated instructor’s 

edition.p.688. 

5. Jha, M. (1988). Rural marketing: Some conceptual issues. Economic and political 

weekly, M8-M16. 

6. Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education. 

7. Lın, Fang-Yi. (2003). “An Analysis Of Hospitality Consumer Lifestyles İn The United 

States”, Texas Tech University, Phd Dissertation, Usa, Umı. 

8. Mowen, John C.(1993). Consumer Behavior. Macmillan Publishing Company, Third 

Edition, New York. 

9. Schindler, R. M. (1991). Symbolic meanings of a price ending. ACR North American 

Advances. 

10. Solomon, Michael R. (1996). Consumer Behavior Buying, Having And Being. Prentice 

Hall International Editions, Third Edition, New Jersey. 

11. Statista, Inc.(2016) https://www.statista.com/topics/3863/avon-products-inc/ 

12. Turley, L. W., & Milliman, R. E. (2000). Atmospheric effects on shopping behavior: a 

review of the experimental evidence. Journal of business research, 49(2), 193-211. 

 

  

https://www.statista.com/topics/3863/avon-products-inc/


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
124 

Subkutan Enjeksiyon Uygulamasında Altın Kurallar 

* Meryem Türkan IŞIK 

 

ÖZET 

Hemşirelerin her türlü invaziv ve non-invaziv uygulamalarının kanıta dayalı olarak 

yapılmasının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Hemşirelerin en sık yaptığı invaziv 

girişimlerden biri olan subkutan ilaç uygulaması sonrasında; hastada ağrı,  ekimoz ve 

hemaotom gibi istenmeyen yan etkilerini en aza indirmek için doğru uygulama yöntemi 

önemlidir.   

Hemşireler için, subkutan enjeksiyon uygulama konusunda yapılmış olan araştırmalar 

doğrultusunda farklı ve yeni yaklaşımlar belirlenip, uygulamada dikkat edilmesi gereken altın 

kurallar oluşturuldu. 

Son on yılda yapılmış subkutan uygulamalarla ilgili deneysel, yarı-deneysel, tanımlayıcı 

çalışmalar taranarak uygulama basmakları kanıta dayandırılarak oluşturuldu. 

Hemşirelerin subkutan enjeksiyon uygulaması sürecinde yapılması gereken doğru 

yaklaşımların yani altın kuralların;  basamaklar halinde oluşturulması sağlandı. Hemşirelerin 

subkutan uygulama basamaklarındaki yeniliklere yönelik farkındalıkların artırılması için 

hizmet içi eğitimlerin yapılmasına gereksinim vardır. 

Anahtar kelimeler: Subkutan enjeksiyon, kanıta dayalı hemşirelik, hemşirelik uygulaması.  

 

GOLDEN RULES in SUBCUTANEOUS INJECTION APPLICATION 

The importance that nurses do all invasive and non-invasive practice evidence-based increase 

day by day. After subcutaneous drug application, which is one of the most frequent invasive 

interventions that nurses do, correct application method is important to minimize unwanted side 

effects like pain, ecchymosis and hematoma in patient.  

For nurses, different and new approaches were detected through studies about subcutaneous 

injection application, and golden rules that should be considered in application were set. 

Application steps were created evidence-based by reviewing experimental, semi-experimental 

and descriptive studies about subcutaneous applications in last ten years.  
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Correct approaches, namely golden rules, which should be done in nurses’ subcutaneous 

injection application processwere created step by step. In-service training is necessary to 

increase awareness of nurses in innovations of subcutaneous application steps.  

Keywords: Subcutaneous Injection, evidence-based practice, nursing practice.  

 

Giriş  

Subkutan enjeksiyon sık kullanılan ilaç verme yöntemlerinden biri olup, hemşirelerin sık 

yaptığı parenteral girişimlerden biridir. Subkutan uygulama ilacın derinin dermis tabakasının 

altına uygulanmasıdır (Sabuncu ve ark 2008; Potter ve ark 2005). Öncelikle bütün ilaç 

uygulamasında yer alan doğru uygulama ilkelerindeki sorumluluklarını yerine getirmesi 

önemlidir (Potter 2011).  

Bu derlemede, hemşirelik ilaç uygulamalarında kanıt doğrultusunda yaklaşımlar önemlilik arz 

etmektedir. Bu doğrultuda literatür taranıp hemşirelik ilaç uygulamalarında subkutan 

uygulamaları doğrultusunda yeniden “subkutan uygulamada altın kurallar ve hemşirenin 

sorumlulukları”, basamaklar halinde düzenleme oluşturuldu. Uygulama basmakları uygulama 

öncesi, süresi ve sonrası olmak üzere üç gruptan oluşturuldu. 

 

A. Subkutan Enjeksiyon Uygulama Öncesi  

1. Aydınlatılmış onam; bireye/hastaya yapılacak ilacın etkisi, istenmeyen etki (hematom, ağrı, 

ekimoz), uygulama bölgesi (deltoit, üst uyluk, abdominal bölge,), uygulama yöntemini, 

uygulama sonrasında bölgeyi kaşımaması ya da ovmaması gerektiği konularında bilgilendirme 

yapılır, rıza alındıktan sonra uygulama yapılır (Kaya&Palloş 2012). 

2. Bölge seçimi; subkutan enjeksiyonu için alt karın bölgesinde göbeğin çevresindeki 5 cm²’lik 

alanın dışında kalan, zedelenmemiş ve herhangi bir skar dokusu içermeyen bölge seçilmelidir 

(Kuzu &Uçar 2001).  

Ağrı problemi olmayan ve normal doku bütünlüğüne sahip kişilerde ise dönüşümlü olarak üst 

kol bölge (üst kolun dış yanı), üst bacak (uyluğun ön kısmı), göbek çevresi, kullanılmalıdır 

(Potter 2011). Son literatürde farklı bir bölge olarak baldırın yan yüzü de subkutan bölge olarak 

kullanılabilmektedir (Torun& Mutluay 2017). 

Cengiz ve Ucuzal  (2014) subkutan heparin kullanan hastalarda abdominal ve deltoid bölgelerin 

ağrı, hematom ve ekimoz gelişimi açısından karşılaştırılması çalışmada iki farklı bölgeye 

enjeksiyon uygulanmış (kol-karın) dır. Ağrı şiddeti ve ağrı süresi ortalamaları bölgeler arasında 
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fark yoktur. Ayrıca ekimoz gelişimi ve ekimoz büyüklüğü açısından da bölgeler arasında 

farklılık bulunmamış. 

Uzelli Yılmaz (2016) araştırmasında, hastaların ağrı şiddeti puan ortalamalarına bakıldığında 

kol bölgesinde gelişen ağrı şiddetinin, abdominal bölgede gelişen ağrı şiddetinine göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda subkutan uygulamaların yapılacağı 

bölge ve seçimi, ağrı eşiği düşük olan hastalarda koldansa abdominal bölge tercih edilmelidir 

(Uzelli Yılmaz 2016). 

Zaraatkari  ve arkadaşları (2005) uyluk, kol ve karın bölgesine uygulanan subkutan heparin 

enjeksiyonlarının karşılaştırılması adlı çalışmada subkutan heparin enjeksiyonları için üç 

bölgenin de (karın, kol ve uyluk) ekimoz oluşumu açısından farklılığın olmadığı ve birbirine 

üstünlüğü olmadan kullanabileceği bulunmuştur (Zaraatkari  ve ark 2005). 

Ağrıyı azaltmak adına lokal topikal ilaç uygulaması yapılmamaktadır (Kaya&Palloş 2012). 

 

B. Subkutan Enjeksiyon Uygulama Süreci 

1. Seçilen bölgeye ilaç uygulaması için, hastaya daha rahat enjeksiyon uygulanabilmesi için 

semi fowler pozisyon verilerek, enjeksiyon bölgesi %70’lik alkollü pamukla hafifçe merkezden 

dışarıya doğru dairesel hareketlerle temizlenerek kuruması beklenmelidir. Alkollü ya da 

antiseptikli bir pamukla temizledikten sonra kuruması beklenmelidir (Sabuncu  2008) 

2. Bölge kuruduktan sonra enjeksiyon bölgesindeki deri ve derialtı dokusu baş ve işaret 

parmaklar arasında kavranmalıdır (Acaroğlu ve ark 2008). 

3. Doku miktarı faklılıkları göz önüne alındığında, subkutan heparin enjeksiyonun da subkutan 

dokunun miktarına göre, iğnenin doku içine giriş açısı 90-450 arasında olmalıdır (King 2003; 

Potter & Perry 2005; Acaroğlu ve ark 2008). 

Enjeksiyonlarda 25 Gauge’lik, 1.26 cm uzunluğundaki iğne ve içinde düşük molekül ağırlıklı 

heparin (DMAH) ilacı (Clexane–enoksaparin sodyum) ve hava kabarcığı bulunan standart hazır 

enjektabl şeklindeki enjektörler kullanılacaksa giriş açısı 90 derece olmalıdır (Akça Ay 2013).  

4. Enjektörde bulunan havayı kilidi kullanılma durumu; subkutan heparin enjeksiyonun da 

0.1–0.2 ml hava kilidi kullanılmalı (Balcı Akpınar &Çelebioğlu 2008; Akça Ay 2013).  

5. Dokuya girildikten sonra kan kontrolü için aspirasyon işlemi yapılmamalıdır (Kaya &Palloş 

2012). İlacı vermeden önce dokuyu aspire etme durumu; Kazan ve Görgülü’nün (2009) 

çalışmasında; hemşirelerin çoğunlukla uygun enjeksiyon bölgesini seçemedikleri, enjeksiyonu 

doğru biçimde aspirasyon yapmadan uyguladıkları, ayrıca işlemden sonra yeterli kayıt 

tutmadıkları ve hastayı değerlendirmedikleri belirlenmiştir. 
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6. İlaç uygulama süresi; ilacın dokuya enjekte edilme süresi artıkça ekimoz gelişen alan sayısı 

ve ağrı azaldığı için, ilaç dokuya yavaşça verilmelidir (Balci Akpinar&Celebioglu 2007;  

Jafari&Bolourchifard 2006). 

Literatürdeki çalışmalarda, Zaybak ve Korshid (2006) Subkutan heparin enjeksiyonları 

uygulanırken, ekimoz, ağrı ve hematom oluşumunda sürenin etkisi ile yapılan sonuçlar 10 

saniye sürede % 64’,  30 saniyelik enjeksiyonda % 42’ olduğu tespit edilmiştir. Ekimozun 

boyutu 30 saniyelik enjeksiyonda daha küçük olduğu ve ağrı şiddeti ve ağrı periyodu 30 

saniyelik enjeksiyon, 10 saniyelik enjeksiyondan olarak anlamlı derecede düşük olduğu 

belirlenmiştir (Zaybak ve Korshid 2006).  

Mohammady ve arkadaşlarının (2017)  yaptığı sistematik derlemede, literatürde üç yeni çalışma 

olmak üzere toplam dört deneysel çalışmaya göre, 459 katılımcının karın bölgesine subkutan 

enjeksiyonu yapıldı. Çalışma sonucunda hızlı enjeksiyonun süresi 10 saniye ve yavaş 

verilen enjeksiyon süresi 30 saniye olarak belirlenmiştir (Mohammady ve ark  2017)  .  

Hemşirenin subkutan uygulamayı 30 saniye süresi içerinde tamamlaması hastada oluşabilecek 

komplikasyonları azaltmakta etkili olduğu sonucu doğrultusunda hastaya yaklaşmak 

gerekmektedir.  

7. Dokuyu uygulama süresince kavrama durumu; ilacın veriliş süresi boyunca iki parmak 

arasında tutulan doku ilaç verilip iğne geri çekildiğinde serbest bırakılmalıdır. (Kuzu&Uçar 

2001; Acaroğlu ve ark 2008; King 2003). 

 

C. Subkutan Enjeksiyon Uygulama Sonrası 

1. Basınç uygulaması; konusunda faklı literatür bilgileri yer almaktadır. Geçmiş yıllarda 

Zaybak (2008) yılında yaptığı çalışma sonucunda heparin enjeksiyonundan sonra uygulanan 

basınç süresinin (10 sn ve 60 sn) enjeksiyon bölgesinde ekimoz oluşumunu etkilemediği, yaş, 

cinsiyet ve subkutan doku kalınlığı değişkenlerin ekimoz gelişimi üzerinde etkisi olmazken, 

uygulanan ilaç volümünün ekimiz gelişimi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Zaybak 2008). 

Çiftçi ve Avşar  (2017) bir deri altı heparini takiben bir dakika boyunca enjeksiyon bölgesinde 

basınç uygulanması enjeksiyon sonrasında, morarma gelişme oranını azaltmıştır. Böylece, 

çalışma bu yöntemin deri altı heparin enjeksiyon uygulamalarında morarma oluşumunu 

önlemede etkili olduğu göz önünde tutularak hastaya yaklaşmak gerekmektedir (Çiftçi ve Avşar  

2017).  

2. Subkutan heparin enjeksiyonundan sonra enjeksiyon bölgesine masaj yapılmamalıdır (Chan 

H 2001). 
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3. Beklenmeyen hasta sonuçlarını, ağrı ekimoz/hematom kontrolü yapılmadır (Kaya&Palloş 

2012). 

4. Bireyin ilacın etkilerini ve uygulanma amacını anlayıp anlamadığını değerlendirmelidir 

(Acaroğlu ve ark 2008). 

5. Kayıt; ağrı, ekimoz, hematom gibi istenmeyen etkinin görülme durumu kayıt edilmelidir 

(Acaroğlu ve ark 2008). 

 

Sonuç  

Hemşirelerin sık uygulamakta olduğu, subkutan enjeksiyon uygulaması hemşirelik yaklaşımları 

için önemlilik arz etmektedir. Hemşire uygulamaları için literatür doğrultusunda subkutan 

enjeksiyon uygulamadan önce, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gererken altın kurallar 

göz önünde tutularak hastaya yaklaşımlarının üstünde durmak önemlilik arz etmektedir. 

Bununun sonucunda uygulama yapılan hastanın konforu ve yaşam kalitesini attırmaya yönelik 

yaklaşımların kanıta dayalı olarak uygulamanın, bu girişimler için önemli altın kurallar olduğu 

üstünde durmak önemlidir.  

 

 

Kaynaklar  

 

1. Acaroğlu, R., Şendir, M., Kaya, H., Büyükyılmaz, F. E., Aktaş, A., & Aştı 

Atabek, T. (2008). Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi. In K. Babadağ (Ed.), 1. 

Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 79–81. 

2. Akça Ay, F. (2013). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul: 

Medikal Yayıncılık.  

3. Balcı Akpınar, R., Çelebioğlu, A. (2008) Effect of injection duration on bruising 

associated with subcutaneous heparin: A quasi-experimental within-subject design. 

International Journal of  Nursing Studies, 45:812–817.  

4. Cengiz, Z., Ucuzal, M. (2013). Subkütan heparin kullanan hastalarda abdominal ve 

deltoid bölgelerin ağrı, hematom ve ekimoz gelişimi açısından karşılaştırılması. Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi. 

5. Chan, H. (2001). Effects of injection duration on site-pain intensity and bruising 

associated with subcutaneous heparin. J Adv Nurs, 35(6):882-92. 

6. Çiftçi, B., & Avşar, G. (2017). Subkütan Heparin Uygulamalarında Bölge Seçimi. 

ACU Sağlık Bil Dergisi, (4):192-197. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
129 

7. Jafari, S., Bolourchifard, F. (2006). Comparing the effects of two types injection 

duration on site pain and bruising associated with subcutaneous heparin. European 

Journal of Pain,10:40–51. doi: 10.1016/S1090-3801(06)60801-X 

8. Kaya, N., Palloş, A. (2012). Parenteral ilaç uygulamaları. Aştı Atabek T, Karadağ A, 

editors. Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. İstanbul: Akademi Basın ve 

Yayıncılık, 767-817. 

9. Kazan,  E E., & Görgülü, S. (2009). Hemşirelerin subkutan düşük molekül ağırlıklı 

heparin enjeksiyonu uygulamasına ilişkin becerileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi Dergisi, 16(2), 001-013.  

10. King, L. (2003). Subcutaneous insülin injectiom technique. Nursing 

Standard,17(34):45-52. 

11. Kuzu, N., Uçar, H. ( 2001). The effect of cold on the occurrence of bruising, hematoma 

and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. Int J Nurs 

Stud 38(1):51-59. 

12. Mohammady, M., Janani, L., Akbari Sari A. (2017). Slow versus fast subcutaneous 

heparin injections for prevention of bruising and site pain intensity. Cochrane Database 

of Systematic Reviews, Issue 11. Art. No.: CD008077. DOI: 

10.1002/14651858.CD008077.pub5. 

13. Potter, P. A., & Perry, A. G. (2005). Fundamentals of Nursing concepts' Process and 

Practice (Sixth edition ). St Louis: Mosby Company, 828–833. 

14. Perry, A.G., Potter, P.A., (2011). Parenteral İlaçlar. T. Atabek Aştı ve A. Karadağ 

(Çev.) Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Adana, Türkiye: Nobel Tıp 

Kitabevi, ss. 693-762. 

15. Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü., Gülseven Karabacak B., Şenturan 

L., Şahin Orak N, ve ark. (2008).  Hemşirelik Esasları Temel Beceri Rehberi 1. Baskı. 

İstanbul: Medikal Yayıncılık, 80–3. 

16. Torun, S., & Mutluay, Ş D. (2017). Applicability of calf subcutaneous tissue to 

subcutaneous injection in young adults. Applied Nursing Research, 34, 66-69. 

17. Uzelli Yılmaz, D., Akın Korhan, E., Hakverdioğlu Yönt, G., Dikmen, Y., Düzgün, 

G., & Erem, A. (2016). İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve 

Ekimoz Oluşumuna Etkisi= Effect of Subcutaneous Injection Applied to Two Different 

Areas on Formation of Pain and Ecchymoses. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
130 

18. Zaybak, A., Khorshid, LA. (2008). Study on the effect of the duration of subcutaneous 

heparin injection on bruising and pain. Journal of Clinical Nursing,17(3):378-85. 

19. Zeraatkari, K., Karimi, M., Shahrzad, M., Changiz, T. (2005). Comparison of 

heparin subcutaneous injection in thigh, arm and abdomen. Canadian Journal of 

Anesthesia, 52:109. 

 

 

  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
131 
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1. Giriş 

Son yıllarda toplumların sosyokültürel ve nüfus özelliklerinde ve tıbbi tanı/tedavi 

yöntemlerinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Günümüzde sağlık alanında önem 

kazanmış konulardan biri yaşam kalitesinin palyatif bakım uygulamalarıyla yükseltilmesidir. 

Bunun için bireylerin öz bakımlarını gerçekleştirebilmeler, kazaların ve sakatlıkların 

önlenmesi, çalışabilme kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Tüm bu değişimlere paralel 

olarak palyatif yaklaşım kavramı giderek önem kazanmaktadır (Yıldırım 2017). 

 Yakın zamana dek palyatif bakım yalnızca yaşamın son dönemlerindeki hastalar için 

uygun görülürken, günümüzde palyatif bakım ilkelerinin, acının hafifletilmesi ve yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenen hastalarda olabildiğince erken dönemlerde uygulanması 

gerektiği görüşü hakimdir. Son yıllarda yaşam süresinin uzaması ve teknolojik gelişmeler 

paralelinde palyatif bakım kavramının önemi gittikçe artmaktadır. Palyatif bakım uygulamaları, 

kronik ve yaşamı tehdit edici hastalıkla yaşayan bireylerin sayısının ve sağlık 

profesyonellerinin palyatif bakım vermeye yönelik girişimlerin artması sonucunda son yıllarda 

hızla gelişmiştir (Tarakçıoğlu 2016; Yıldırım 2017; Arslan 2017). 

Hemşireler palyatif bakım almak isteyen bireylerin sağlık bakımında birinci derece 

sorumlu olan, diğer sağlık profesyonelleri ile karşılaştırıldığında hasta ile en fazla zaman 

geçiren meslek grubudur. Hemşirelerin palyatif bakım işlevleri uygulamalarında, fiziksel 

iyiliğin sağlanması, iyileşmenin desteklenmesi, tedavi yönteminin etkinliği, komplikasyonların 

önlenmesi, motivasyonun ve davranış değişikliğinin sağlanması, yanlış inançların ortaya 

çıkarılması, hastalık seyri ve süreci konusunda bilginin arttırılması, umudun ve problem çözme 

becerisinin geliştirilmesi rolleri bulunmaktadır (Tarakçıoğlu 2016; Arslan 2017). 

2. Kanser ve Palyatif Bakım 

Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve anormal şekilde yayılımı ile karakterize olan 

hastalıklar grubunu tanımlamaktadır. Tüm dünyada bilim ve teknolojideki gelişmelere karşın, 

kanser günümüzün önemli sağlık sorunlarından biridir (Morison ve Meier 2004; Yıldırım 

2017). Kanser, günümüzde pek çok gelişmiş ülkede en çok ölüme neden olan hastalıklar 

arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer almakta ve dünyadaki tüm 

ölümlerin %22,3’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de ise yüz binde 55,77 oranında görülmekte ve 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
132 

bildirilmeyen vakalar göz önüne alındığında, daha yüksek bir oranda olduğu tahmin 

edilmektedir. Kanser tanı olanaklarının gelişmesi, toplumda sağlık kuruluşlarından yararlanma 

bilincinin ve olanaklarının artması ile her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir 

(Tarakçıoğlu 2016; Tuncer 2017). 

Kanser tedavisinde amaç, diğer hastalıklarda olduğu gibi hastalığın tümüyle ortadan 

kaldırılması veya yaşam süresinin uzatılmasıdır. Kanserde tedavide yol alınmış olmasına 

rağmen, ne yazık ki tedavi sonucu her zaman olumlu sonuçlanmayabilir (Yıldırım 2017; Arslan 

2017). Tıp alanındaki gelişmeler sonucunda, bazı kanser olgularında, tedavi şansı yakalanmış 

olsa da, tedavi sürecinde yaşam süresi uzatılarak kanser kronik bir süreç kazanmıştır. Tedavi 

edici yaklaşımların mümkün olmadığı durumlarda, hastanın sıkıntısını azaltıp, yaşam kalitesini 

artırmaya yönelik iyileştirici yaklaşımlar uygulanır. Tedavi edici yaklaşımların sonlandığı 

hastalarda başta olmak üzere; tanı anından itibaren tedavi süresince ya da ölüm anına kadar olan 

süreçte hasta ve yakınlarının fiziksel, psikososyal ve ruhani gereksinimlerinin karşılanmasında 

palyatif bakımın önemi büyüktür (Morison ve Meier 2004; Saatçi 2014). 

Kanser tanısı konan bir hastada, kanserin hayati organlara yayılması ve kanser alanının 

büyümesi önemli bir aşamadır. Bu dönem “ileri evre kanser” şeklinde adlandırılmaktadır 

(Kabalak 2013). İleri evre olarak bilinen bu dönemde, kanser tedavi seçenekleri daha da sınırlı 

olmaktadır. Bu durumda hasta ve ailesi için bakımın temel odağı artan gereksinimlerle paralel 

olarak palyatif bakımdır (Morison ve Meier 2004; Kabalak 2013; Arslan 2017). Palyatif bakım 

ciddi hastalığı olan kişilerde hastalığa bağlı oluşabilecek semptomları önlemek, hastayı 

rahatlatmak ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik multidisipliner bir bakımdır (Tarakçıoğlu 

2016; Saatçi 2014). 

Palyatif bakım uygulamaları sadece yaşamın son döneminde yapılan bakım olmayıp 

hastalık evresine bakılmaksızın erken dönemden itibaren tıbbi bakıma hem küratif hem de 

yaşam süresini uzatıcı tedaviye entegre edilmesi gereken bir tedavi şeklidir. Köken aldığı 

"Palliate (Palliare)" latince kökenli bir kelime olup, koruyucu ya da kapsayıcı anlamındadır. 

İngilizcede "Palliative" hafifletici, yatıştırıcı, geçici çare anlamında kullanılır (Kabalak 2013). 

Palyatif bakımın amacı acıyı hafifletmek, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve onurlu bir 

şekilde ölmesini sağlamak iken, hospis modeli daha çok ölüm sürecinin kalitesini arttırmak ve 

ölüm sırasındaki en iyi bakımı vermeyi içermektedir. Hospis bakım anlayışında da ölüm normal 

bir süreç olarak kabul edilir ve semptom kontrolü ile bireyin huzurlu ölmesini sağlar (Batchelor 

2010; Borasio 2011). Palyatif bakım hasta ve ailesinin tanı konduğu andan itibaren tüm hastalık 
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süresince almayı hak ettiği bir bakımdır. Bu nedenle tüm kanser hastaları düzenli aralıklarla 

palyatif bakım gereksinimleri açısından değerlendirilmelidirler (Borasio 2011; Saatçi 2014). 

3. Kemoterapi Tedavisi Gören ve Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Semptom 

Yönetimi 

Son yıllarda kanser görülme sıklığının artmasıyla kemoterapinin ağır yan etkilerine 

bağlı oluşan semptomları hafifletmeye yönelik hemşirelik bakım uygulamaları hız kazanmıştır. 

Hemşirelik bakımında kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan komplikasyonları önleme, 

semptomları erken dönemde belirleme ve semptom kontrolü önem taşımaktadır (Borasio 2011; 

Uysal 2015). 

Kanser hastalarının biyopsikososyal bir varlık olarak sosyal çevreleri ve aileleri ile 

birlikte bütüncül değerlendirilerek özellikle tıbbi ve psikososyal sorunların çeşitliliği göz önüne 

alınarak semptomların değerlendirilmesi önemlidir. Semptom yönetiminde hemşirelik 

girişimlerinin yaşamsal olduğu göz önünde tutulmalı ve kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan yan 

etkiler hafifletilmelidir. Bu girişimlerin yoksunluğu veya eksikliğinde az sayıda hastanın 

tedavisini sürdürmede istekli olacağı bilinmektedir (Sucaklı 2014; Kasım ve Özkara 2014). 

Kanserli hastalar, eğitim ve danışmanlığa her zamankinden daha fazla gereksinim 

duymaktadırlar. Hemşireler hastaların sağlıklarını yeniden kazanmaları ve korumaları için 

sağlık bakımına yönelik uygulamaları ile ilgili öğrenmelerine yardım etmeli ve hastaların 

gereksinimlerini saptadıktan sonra bakımını bireyin sınırlılıkları ile baş edebileceği, mevcut 

yeteneklerini geliştirebileceği biçimde düzenlemeli ve bireyi kendi bakımına dahil etmelidir 

(Saatçi 2014). Bunun için öncelikle hastaların yaşadıkları semptomları gidermeye/azaltmaya 

yönelik kendi yaptığı uygulamaların belirlenmesi önemlidir. Kemoterapi alan hastaların 

semptomlarının giderilmesine/azaltılmasına ilişkin kendi yaptığı uygulamaları belirlemek, 

hastaların bireysel bakım ve tedavilerinin planlanmasına, bireyin özbakım yapabilme 

yeteneğine ve tedaviye uyumuna katkı sağlayacaktır (Aslan ve ark 2006; Kasım ve Özkara 

2014; Yıldırım 2017). 

Palyatif bakım hastalarının en önemli kısmını oluşturan son dönem kanser hastaları, 

hastalığın kendisinden veya kemoterapi tedavisinden kaynaklanan ağrı, yorgunluk, bulantı, 

kusma, anksiyete, uyku bozukluğu ve depresyon gibi birçok semptomdan dolayı sıkıntı 

yaşamaktadır. Bu semptomların yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler 

kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntemlerde ilaçlar, nonfarmakolojik yöntemlerde ise periferal 

ve kognitif yöntemler uygulanmaktadır. Periferal yöntemlerde, sıcak-soğuk uygulamalar, 

akupunktur, aromaterapi, refleksoloji, akupressure, masaj ve reiki yer alırken; kognitif 
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yöntemlerde, müzik terapi, hayal kurma, dua etme, progresif gevşeme teknikleri, dikkati başka 

yöne çekme ve terapötik dokunma yer almaktadır (Sucaklı 2014; Uysal ve ark 2015; 

Tarakçıoğlu 2016; Becker ve ark 2017) 

4. Kemoterapi Tedavisi Alan Bireylerde Semptomlara Yönelik Palyatif Yaklaşımların 

Uygulandığı Çalışmalar 

Kwekkeboom ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada; hemşirelerin farmakolojik 

olmayan uygulamalardan dikkati başka yöne çekme, müzik, gevşeme teknikleri ve hayal 

kurmanın kullanılma durumuna bakılmıştır. Hemşirelerin %82’sinin gevşeme, %80’inin 

dikkati başka yöne çekme, %54’ünün müzik dinleme ve %40’ının da hayal kurma tekniğini 

kullandıkları saptanmıştır (Kwekkeboom 2008). 

Hintistan ve ark. (2012) yaptığı çalışmada, hastaların kemoterapi semptomlarıyla baş 

etme durumunu değerlendirmişlerdir. Hastaların semptomlarla baş etmede %86,3’ünün ilaç 

içtiği, %36,3’ünün masaj yaptırdığını, %34’ünün sıcak uygulama ve %29,5’inin soğuk 

uygulama yaptığı belirlenmiştir (Hintistan ve ark 2012). 

Blyth ve ark. (2005) kronik ağrılı hastaların kendi kendine uyguladıkları ağrıyla baş 

etme yöntemlerini değerlendirdikleri araştırmada, hastaların %23,4’ünün sıcak veya soğuk 

uygulama yapmayı tercih ettiğini belirlemiştir (Blyth 2005). 

Deng ve ark. (2004) lösemi hastalarında masaj uygulamasının anksiyete düzeyi üzerine 

etkisini inceledikleri çalışmada; çalışma grubundaki 18 hastaya 30 dakika boyunca masaj; 

kontrol grubundaki 17 hastaya ise sadece standart tedavi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 

masaj uygulanan hastalarda anksiyete düzeyi kontrol grubundaki hastalara göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur (Deng 2004). 

Falkensteiner ve ark. (2011) yaptığı çalışmada; masaj tedavisinin, hastaların 

%87,3’ünde 18 saate kadar sürecek bir ağrı azalması sağlayabildiği saptanmıştır. Masaj 

tedavisinin maliyetsiz ve noninvaziv müdahale olduğu, hastaları olumlu etkilediği ve paşyatif 

dönemdeki kanser hastalarında ağrı, anksiyete ve depresyon düzeyinin azaltılmasında etkili 

olduğu belirlenmiştir (Falkensteiner 2011). 

Kutner ve ark. (2008) yaptığı çalışmada, orta şiddette ağrı yaşayan ileri evre kanser 

tanısı konulmuş 380 bireyde kemoterapi tedavisine bağlı ağrı düzeyi ve semptom sıkıntısını 

azaltarak yaşam kalitesini iyileştirmek için masajın uygulamasının etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla hastalara iki hafta boyunca altı kez 30 dakikalık masaj uygulamışlardır. Terapötik 

masajın, yaşamın sonunda kanser hastalarının ağrı düzeyini ve semptomlarını %82 oranında 

azalttığı ve yaşam kalitesini geliştirdiği saptanmıştır (Jean 2008). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kutner%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18794556
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Afşar ve Pınar’ın (2003) yaptıkları çalışmada; ayaktan kemoterapi tedavisi alan 112 

hastanın ağrıyla baş etme yöntemlerinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Bireylerin ağrıyla baş 

etme yöntemlerine ilişkin özellikleri incelendiğinde; hastaların %88,4’ünün analjezik 

kullanma, %83’ünün yatıp/dinlenme, %62,5’inin doktora gitme, %42’sinin masaj, %26,8’inin 

sıcak-soğuk uygulama ve %15,2’sinin dikkati başka yöne çekme yöntemini kullandığı 

belirlenmiştir (Afşar ve Pınar 2013). 

Mundy ve arkadaşlarının (2008) yaptığı çalışmada, gevşeme egzersizlerinin kemoterapi 

tedavisine bağlı ağrı düzeyinin azaltılmasında %72 oranında etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 

Gevşeme egzersizlerinin kemoterapi tedavisine bağlı semptom olan uykusuzluğun 

azaltılmasında da etkili olduğu bulunmuştur. Hastaların  bu egzersizleri her yerde ve her zaman 

kendi kontrollerinde yapabildikleri için tercih ettikleri saptanmış olup hastaların kendi günlük 

aktivitelerini yapabilme becerisini geliştirmelerine de olanak sağladığı bulunmuştur. (Mundy 

ve ark 2008). 

Lin ve ark. (2011) yaptığı çalışmada, kemoterapi tedavisi alan 98 hasta randomize olarak 

kontrol, müzik ve sözel rahatlama terapisi olarak üç gruba ayrılmıştır. Müzik terapisi grubuna 

30 dakika müzik dinletisi, sözel rahatlama grubuna 30 dakika rehberlik gevşeme eğitimi ve 

kontrol grubuna ise sadece standart hemşirelik bakımı uygulanmıştır. Müzik ya da sözlü 

rahatlama terapisi uygulamasından sonra hastaların %78’inde anksiyetenin azaldığı 

saptanmıştır (Lin 2011). 

Bradt ve ark. (2011) çalışmasında, müzik terapisinin anestezi ihtiyacını, iyileşme ve 

hastaneye yatış süresini azalttığı saptanmış olup kanserli kişilerde anksiyete, ağrı ve yorgunluk 

düzeyini azalttığı saptanmıştır. Ayrıca, müziğin kan basıncı, nabız ve solunum hızı üzerinde de 

olumlu etkisi olduğu bulunmuştur (Bradt 2011). 

Alimi ve ark. (2003) düzenli ağrı tedavisine rağmen, ağrısı devam eden 90 hastada 

akupunktur uygulamasının etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; çalışma grubuna 

doğru akupunktur noktalarına uygulama yapılırken, diğer iki kontrol grubuna ise yanlış noktaya 

akupunktur ya da yanlış noktaya basınç uygulanmıştır. Tedavi grubunda iki ay içinde ağrı 

düzeyinde %36 oranında azalma olurken, diğer iki kontrol grubunda ağrı olmuş ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (Alimi 2003). 

Shin ve ark. (2016), masaj ve aromaterapi masajının, kemoterapi tedavisine 

bağlı semptomları hafifletmek için kullanımını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, Ağustos 

2015 tarihine kadar olan veritabanları ve deneme kayıtlarını araştırılmıştır. Çalışmaya toplam 

1274 katılımcı dahil edilmiştir. On üç çalışmada (14 rapor, 596 katılımcı) hem aramoterapi 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
136 

uygulaması hem de masaj yapılmıştır. Altı çalışmada (yedi rapor, 561 katılımcı) 

aromaterapi masajı yapılmamış, sadece masaj yapılmıştır. İki çalışmada (117 katılımcı) ise 

masaj ve aromaterapi yapılmamıştır. Aromaterapi ile masaj uygulamasının hastalarda 

kemoterapi tedavisine bağlı semptomları (ağrı, anksiyete, depresyon ve stres) hafifletmek için 

kullanılacağı sonucuna varılmıştır (Shin ve ark 2016). 

5. Sonuç 

Kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarında yaşam kalitesi, hastalığın tanısından, bu 

tanının kişisel anlamından, hastalığın fiziksel etkilerinden, farklı sağaltım biçimlerinin yakın ve 

uzun dönemli yan etkilerinden, hastanın mental sağlığından, başa çıkma mekanizmalarından ve 

aile/toplumun tepkisinden büyük ölçüde etkilenir. 

Kansere yakalanmış olmaya verilen duygusal tepkiler normal sınırlardan uzaklaşarak 

patolojik hale geldiğinde, hastanın yaşam kalitesini düşürmekte, hastalıkla mücadelesinde onu 

güçsüz bırakmakta ve tedavi ile ilgili doğru kararlar almasını engelleyerek tedaviye uyumunu 

bozmaktadır. Palyatif bakımın amacı hasta ve ailesinin yaşam kalitesini yükseltmek 

olduğundan, hemşire mümkün olduğunca hastanın günlük yaşantısını sürdürebilmesine 

yardımcı olmalı, bu nedenle acı çekmeye neden olan semptomları yönetmeli ya da 

yönetilmesine yardım etmelidir.  
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Çilek Islahında Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler 

Ebru KAFKAS9 

 Salih KAFKAS1 

ÖZET  

 

Çilek (Fragaria × ananassa Duchesne) insan sağlığı ve beslenme açısından önemli bir meyve 

türü olup üretimi ve tüketimi son yıllarda giderek artan eğilim göstermektedir. Bu popülaritenin 

çileğin heterozigoti özelliği göstermesi, adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ve insan sağlığı 

ve beslenme açısından karbonhidrat, vitamin, mineral ve hastalıklara karşı koruyucu özelliğe 

sahip içeriklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Klasik ve modern ıslah yöntemleri yeni 

çeşit geliştirebilmek için genetik çeşitlilik yaratılmasında fayda sağlamaktadır.  Son yıllarda 

biyoteknolojik yöntemler kullanılarak verimli ve aromalı çilek çeşitleri geliştirilmiştir. Türler 

arası melezleme, tür içi melezleme gibi ıslah yöntemlerinin biyoteknolojik yöntemler ile 

yapılması büyük öneme sahiptir. Bu derlemede çilek ıslahında kullanılan biyoteknolojik 

yöntemler konusunda yapılan bazı araştırmalar sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Çilek, ıslah, biyoteknoloji 

APPLIED METHODS in STRAWBERRY BREEDING 

ABSTRACT 

Strawberry (Fragaria × ananassa Duchesne) is one of the most popular fruit that its 

productiona and consumption increases year by year recently. This popularity may be due to 

having highly heterozygous characteristic, high adaptation ability, a good source health 

benefit compounds such as crabohydrates, vitamins, minerals, protect against an important 

diseases. Classical and modern breeding methodologies are useful to create new genetic 

variability for the improvement of new strawberry genotypes. Recently, biotechnological 

applications provide to improve higly yield and rich in flavour strawberry genotypes. 

Breeding systems, interspesific hybridization, intergeneric hybridization using 

biotechnological methods have a big importance. In this paper, it was aimed to present some 

of the results on applied methods in strawberry breeding  

                                                 
9 1*University of Çukurova, Facultyof Agriculture, Deparment of Horticulture, 01330, Balcalı, Adana TURKEY 
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Introduction 

Strawberries are belong to genus Fragaria and this genus has a basic chromosome number of x 

= 7. Commercilaly cultivated strawberries (F x ananassa) are octoploid (2n = 8x = 56). (Staudt 

1989; Staudt 2009). In addition, artificial triploid (2n = 3x = 21), tetraploid, pentaploid (2n = 

5x = 35), octaploid, decaploid (2n = 10x = 70), 16-ploid, and 32-ploid plants have been reported 

previously by several authors (Hummer et al. 2009). Strawberries can be grown in various 

climatic conditions including temperate and tropical climate and mostly in European and 

American continents. Strawberry fruits have a big importance due to their enthuastic flavor and 

consumed as fresh or many industrial purposes. The strawberry (Fragaria x ananassa Duch) F. 

chiloensis (from Chile) crossed by chance with male plants of F. virginiana (from eastern North 

America) and it is cultivated commercially (Gil-Ariza et al., 2009). Due to the crossing 

advantages many strawberry breeding programs have been developed to improve new cultivars 

for more tasty, flavorful long shelf life and firmer fruits (Capocasa et al., 2008; Faedi et al., 

2000). However, both producer and consumer standards have changed substantially in recent 

years. For this reason, the main objectives of a breeding program vary according to the country 

demands and problems in cultivation area and the utilization of fruit for fresh market or 

industrial purposes. Due to the request by the consumers the increasement of nutritional value 

mainly total antioxidant capacity (TAC) of strawberry fruits has been mostly studied in recent 

years. Both quality parameters, like firmness, color, soluble solid content and titratable acidity 

and antioxidant attributes, like TAC and total phenolic content are good tools to describe the 

nutritional quality of the fruit. Forthis reason germplasm (cultivars, selections and wild species) 

sources were screened interms of these parameters. Obtained results indicated that the effect of 

the genotype on strawberry nutritional quality is stronger than that of the cultivation conditions. 

However, they implied that commercial cultivation did not show a high range of variation of 

fruit nutritional quality, particularly for the nutritional parameters. The study of offspring 

originating from different cross combinations showed that fruit nutritional quality can be 

considered an inheritable trait and that the variability of fruit nutritional quality among 

commercial cultivars can be improved by breeding. F. virginiana spp. glauca seems to be an 

important genetic source of the fruit nutritional quality (Capocasa et al. 2008a, 2008b, 2009). 

Flavor is also one of the most desired fruit quality characteristic of strawberry. There are many 

reports on sensorial evaluation of cultivars grown in different environmental conditions. Geno-

types with low flavoring rating are often critisized as "not sweet enough", thus linking flavor 
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to sweetness. Instrumental analysis confirmed that typically these selections have low soluble 

solids content and/or high titratable acidity, thus explaining their lack of sweetness (Jouquand 

et al. 2008). Volatile biosynthesis and its contribution to fruit eating quality is very complex, 

and is influenced by many factors, such as genome, harvest maturity, and postharvest handling 

and storage (Kafkas et al., 2005). In Turkey, cross breeding programme were mostly done using 

local varieties due to their distiunguish flavor traits previously. Among them ‘Ereğli’ cv. in 

Zonguldak, ‘Arnavutköy’ cv. in İstanbul, ‘Karşıyaka’ cv. in İzmir provinces and Osmanlı in 

Central Anatolia in the surroundings of Ankara (Dokuzoğuz, 1963) and local cultivars such as 

‘Yalova-15’, ‘Yalova-104’, ‘Yalova-110’, Ebru’, ‘Kaşka’, ‘Sevgi’ were improved by the 

Turkish breeders (Kafkas, 2016).  

Breeding Techniques 

It was previously reported that there are more than 40 strawberry breeding programs in 

theworld, wherein considerable genetic variation in the available germplasm is of great 

economic interest (Chandler et al., 2012). Breeding success is depend on the accessibility to 

breeding resources and genetic variations. The strawberry cultivars was identified by the 

examination of variation in morphological or physiological characteristics such as leaf, flower, 

fruit parameters, and flowering habit (Dale, 1996; Nielsen and Lovell, 2000). However, such 

methods are not satisfied if genetic and phenotypic variations between cultivars are minimal. 

For this reason, DNA markers were developed to identification of cultivars, facilitate analysis 

of linkage mapping and genetic diversity (Chambers et al., 2013; Congiu et al., 2000; Degani 

et al., 2001; Garcia et al., 2002; Govan et al., 2008; Isobe et al., 2013; Kunihisa et al., 2003; 

Tyrka et al., 2002). The genotyping results provide a molecular basis for future breeding 

programs and facilitate the development of novel strawberry cultivars with increased genetic 

diversity. However, inbreeding has also been used occasionally as a method for evolving new 

strawberry cultivars. All octaploid Fragaria speciesare interfertile. Mostly F. chiloensis and F. 

virginiana have been used extensively in cultivated strawberry improvement. Some of the 

distinguished characteristics such as winter hardiness and day-neutral characteristics in 

Fragariassp.glauca, resistance to red stele root-rot (Phytopthora fragaria Hickman) disease, 

strawberry aphid, two spotted spider mite, virüs tolerance, high photosynthetic rate fruit size 

and firmness in Fragaria chiloensis. Besides this the incorporation of these characteristics into 

cultivated strawberry is not easy task as some undesirable characters such as smaill in size, 

partial fertility, soft fruit pulp, black seeds, susceptibilaty to leaf diseasesand dull fruit color are 

also inherited in the progeny. Forthis reason, native octoploid species should be used for 
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strawberry breeding programs to raise at least 3-4 generations by outbreeding or backcrossing 

to obtain a progeny of the desired characteristics and requireda large population (Bringhurst 

and Voth, 1981). Previously hybridization between Fragaria and Potentilla has been attempted 

but most hybrids died or were all sterile. Most of the plant and also fruit characteristics are 

inherited quantitaively in strawberries (Zaman et al., 2018). Addiditive, dominance and 

epistatic components may act in the expression of the particular character. Molecular markers 

have been explored in strawberry since the 1980’s but in recent years the development of high-

throughput sequencing technologies has increased the amount of genomic data in Fragaria 

species (Chambers et al., 2013 and 2014). 

Mutations are known as sudden heritable changes in the genetic material of an organism and in 

turn in its characters that are not derived from genetic segregation or recombination (Van 

Harten, 1998). Mutations may be naturalor induced and may ocur at the chromosome level or 

at gene or molecule level or may take place involving the cytoplasm or cytoplasmic organelles 

like plastids. Mutagensare the agent use to induce mutation and ethly methane sulphonate 

(EMS) is the most commonly used chemical potent mutagen under in vitro and in 

vivoconditions. To increasethegenetic diversityofstrawberries, somaclonal variation and cross 

breeding techniques have widely been reported;  however,  studies related to in  vitro mutation  

on  strawberries  are  very  limited. Recently, Adak and Kaynak (2016) studied that optimum 

EMS treatments for inducing mutations on selected strawberry cultivars (Osmanli, Camarosa, 

Festival) for plant development. According to their results, explant survival rates, number of 

shoots, number of roots, root length and number of leaves decreased when EMS concentrations 

and durations were increased. For explant survival rate, a maximum of 0.4% EMS concentration 

with 60 minutes; and for multiplication and rooting, a maximum of 0.2% EMS concentration 

with 60–90 minutes were determined as the best treatments. The authors implied that  

‘Camarosa’ was determined to be the most sensitive cultivar.  

Fingerprinting-technologies  

Different DNA fmgerprinting-technologies and strategies have been reported in strawberry and 

most of them were based on the using of randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) 

markers. One of the earliest reports was reported by Degani et al. (1998); Harrison et al. (2000); 

Degani et al. (2001; 

 Tyrka et al. (2002); Korbin et al. (2002); Kuras et al. (2004); Arnau et al. (2003); Carrasco et 

al. (2007); Debnath et al. (2008); Gonzalez et al. (2009a).  
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The first linkage map was performed in F vesca and consisting of 75 RAPD and 5 isozyme 

markers. And then another map was constructed by Sargent et al. (2004) using an interspecific 

cross F vesca x F. nubicola which is the first strawberry map on SSR markers. Sargent et al. 

(2006b) added new SSR markers and expanded the map to a reference map with a total of 182 

markers. Gonzales et al. (2009b) isolated a full-length cDNA (FcAATJ) from F chiloensis fruit 

which displayed the three motifs characteristic of most alcohol acyltransferases (AATs). In 

another study, the FaGAST gene which affects plant growth has been isolated and identified by 

de la Fuente et al. (2006).   

Micropropagation 

First micropropagation of strawberry studies initiated by Boxus (1974) and nowadays this 

technique is widely used in commercial laboratories in worldwide. detailed description of the 

methodology of meristem culture, virus elimination and shoot proliferation using different type 

of explants is given by Debnath and Teixeira da Silva (2007;Mercado et al. (2007b); Kafkas et 

al., 2000; Ayvaz and Kafkas, 2011) and recently large-scale liquid cultures in a bioreactor 

system started to use to increase shoot multiplication(Debnath 2008, 2009). A reproducible and 

efficient protoplast to plant-system has been developed by Nyman and Wallin (1992) using 

leaf- and petiole-derived protoplasts. And the only report on protoplast fusion between F x 

ananassa and F. vesca was reported by Walli), (1997). 

The production of haploid plants by anther or micro-spore culture of anther culture in 

strawberry was less successful. Plant regeneration was obtained by Niemirowicz-Szczytt et al. 

(1983) and Owen and Miller (1996), but this technique was also never used in the pre-breeding 

process. 

Genetic transformation have been made in strawberry by several authors Nehra et al. 1990; 

James et al. 1990, El-Mansouri et al. 1996; Haymes and Davis 1998; Kafkas, et al., 2000; 

Alsheikh et al. 2002; Zhao et al. 2004; Oosumi et al. 2006; Mezzetti et al. 2002; Mezzetti 2003 

and Mezzetti and Constantini, 2006; Mathews et al. 1995; Puite and Schaart 1996; Martinelli 

et al. 1996; du Plessis and Brand 1997; Barcelo et al. 1998; Ricardo et al. 2000; Mezzetti 2003; 

Gruchala et al. 2004; Nyman and Wallin 1988; Cordero de Mesa et al.,2000; Schaart 2004; 

Hanhineva and Karen-lampi 2007; Husaini, 2010. 

Transformation studies in strawberry are focused on modification of several traits, like insect 

resistance (Graham et al. 2002), virus resistance (Finstad and Martin 1995), against fungal 
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resistance (Chalavi et al. 2003; Schestibratov and Dolgov 2005; Vellicce et al. 2006; Mercado 

et al. 2007a), herbicide resistance (du Plessis and Brand 1997; Morgan et al. 2002), abiotic 

stress (Owens et al. 2002; Wang et al. 2004; Houde et al. 2004; Owens 2005; Khammuang et 

al. 2005; Husaini and Abdin 2008), fruit quality and development (Mathews et al. 1995; Kafkas 

et al., 2000; Jimenez-Bermudez et al. 2002; Mezzetti et al. 2002, 2004; De La Fuente et al. 

2006; Lunkenbein et al. 2006; Palomer et al. 2006; Park et al. 2006; Santiago-Domenech et al. 

2008),  

A s conclusion, strawberries are delicious and popular berry fruit in the world due to having 

health benefit compounds and breeders or biotechnologists should be concernto improving 

nutritional quality which improve the defense mechanism in the human body. In addition, they 

also should consider to global warming and greenhouse effects, identification of genotypes 

resistant to biotic and abiotic stresses factors.  
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Bazı Üzümsü Meyvelerin Beslenme Ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi 

Ebru KAFKAS* 

 Selçuk ÖZTÜRK**
 

Gülşah ÖZTÜRK*** 

ÖZET 

Üzümsü meyveler en sağlıklı meyve grubundan olup son yıllarda üretimi ve tüketimine olan 

talep her geçen yıl artış göstermektedir. Üzümsü meyvelerden çilek, böğürtlen, ahududu, 

maviyemiş, dut sadece kendilerine özgü lezzetleri nedeniyle değil içermiş oldukları faydalı 

besin içerikleri nedenleriyle tercih edilirler. Bu meyveler insan sağlığı ve beslenme için gerekli 

olan C vitamini gibi vitaminler, mineraller, potasyum, lif, polifenolik ve antosiyaninler gibi 

fitokimyasal bileşikler içerirler. Mavi, mor, kırmızı gibi içermiş oldukları doğal renk maddeleri 

nedenleriyle antioksidant ve polifenol kaynağıdırlar. Üzümsü meyveler insan sağlığı için 

özelikle, insanların kilo kaybetmesi yada obezite, kanser, kalp, Alzhemier hastalıklarını 

engelleme gibi büyük öneme sahiptir. Bu makalede, bazı üzümsü meyvelerde insan sağlığı ve 

beslenme ile ilgili yapılan araştırma sonuçları tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Uzümsü meyveler, sağlık, beslenme.   

Nutritiononal Importance and Health Benefits of Some Berries 

Abstract 

Berries are one of the healthiest edible fruits and their production and consumption trend 

increases year by year in all over the world recently. Berries such as strawberries, blackberries, 

raspberries, blueberries, mulberries are not only delicious and contain a wide spectrum of 

beneficial ingredients provide a number of impressive health benefits, also. They provide 

essential vitamins and minerals like vitamin C and potassium, nutrients such as fiber, and 

polyphenol phytochemical compounds such as anthocyanins for human health and 

nutrition. Due to the having natural pigments blue/purple/reddish color berries are packed with 

antioxidants and polyphenols.  They have a myriad of health benefits that can help people to 

lose weight or prevent obesity, help fight diseases such as cancer, heart disease, Alzheimer’s 

disease, etc. In this paper it was aimed to summarized the results of previous studies on 

nutritional importance and health benefit of berries. 

Keywords: Berries, health, nutrition.  
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INTRODUCTION 

Berry fruits especially small ones are consumed due to their attractive colour, special taste and 

are considered as one of the richest sources of natural antioxidants. The term 'berry fruits' 

commonly encompass the so-called 'soft fruits', primarily strawberry, currants, gooseberry, 

blackberry, raspberry, blueberry, and cranberry. It is well documented that great differences in 

the phytochemical profile occur among genotypes/cultivars of the same species, including soft 

fruits (Cantin et al., 2012). Berries have a high level of antioxidant capacity against free radicals, 

such as superoxide radicals, hydrogen peroxide, hydroxyl radicals, and singlet oxygen and free 

radicals through the induction of lipid peroxidation play an important role in senescence and 

ageing process (Masia, 1998). 

 Consumption of fruits including berries are associated with a reduced risk of many diseases 

mediated by oxidative stress and inflammation such as certain cancers, cardiovascular health 

and neurodegenerative diseases, etc. (Halliwell, 1989; 1994). Small fruits which are including 

strawberries, mulberries, blackberries, raspberries and blueberries are popular fruits and 

consumed not only as fresh and processed in many forms such as cakes, marmaledas, jellies, 

beverages, yogurts and jams, also. They are rich in in essential vitamins, minerals, fibers and 

phytonutrients and having low in calories, sodium, fat with zero cholesterol that preferred by 

the consumers. Most berries contain sugars such as glucose, fructose and sucrose which 

contribute to their sweetness and they aso contain carotenoids, including components that are 

precursors of vitamin A. The levels of some vitamins are nutritionally-significant and 

raspberries and strawberries can supply approx. 15-18 % RDA for folate/100g. Berries are best 

known for their accumulation of antioxidant components (mainly polyphenols, carotenoids and 

vitamin C) and have amongst the highest antioxidant capacity of commonly-eaten foods 

(Halvorsen et., 2006). They contain a wide variety of phenolics and including hydroxybenzoic 

and hydroxycinnamic acid derivatives, anthocyanins, flavonols, flavanols, condensed tannins 

(proanthocyanidins) and hydrolyzable tannins (Machiex et al., 1990) and grouped as 

hydrolyzable tannins [ellagitannins (ETs), gallotannins (GTs), and ellagic acid (EA)], 

anthocyanins, flavonols, hydroxycinnamic acid derivatives and their esters, and flavanols 

(catechins). Berry beverages providing more than 1 mg total polyphenols per serving (Jimenez 

et al., 2012). We also conducted a detailed phytochemical investigation to identify the phenolics 

present in several fruits including berries using liquid chromatography (LC) methods in our lab 

(Koşar et., 2004; Kafkas and Kafkas, 2017). Anthocyanins, water-soluble pigments, known as 

flavonoids are glycosylated polyhydroxy and polymethoxy derivates of 2-
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phenylbenzopyrylium (flavylium) salt and resonsible for the the colours of innumerable edible 

fruits (Qin et al., 2010). During the last two decades, there has been an increasing interest in 

phenolic phytochemicals and potent antioxidants against cardiovascular and certain forms of 

cancer diseases (Chen et al. 2006; Qin et., 2010).  The pigments impart the attractive red-purple 

and blue colors to berry fruits and many vegetables and are known mostly as cyanidin (Cy), 

delphinidin (Dp), malvidin (Mv), pelargonidin (Plg), peonidin (Peo) and petunidin (Pt); among 

these aglycons, Cy is the most common ones. We previously reported major anthocyanins 

present in strawberries are based on Plg and Cy aglycons (Kafkas and Kafkas, 2017). Chiang 

and Wrolstad, (2006), reported that total anthocyanin content ranged from 70.3 to 201 mg/100 

g with a mean of 137 mg/100 g in blackberries. In another study reported by Qin et al (2010) 

and the same authors implied that the richest anthocyanins in mulberry pigment are cyanidin 3-

O-rutinoside and cyanidin 3-O-glucoside, respectively.  

Flavonols (kaempferol, quercetin and myricetin and isorhamnetin) are pale yellow, poorly 

soluble substances present in flowers and leaves of at least 80% of higher plants including 

berries. It is previously reported that human bioavailability of flavonoids differs significantly 

depending on the type of glycosides that these molecules possess. Flavonols occur in foods 

usually as O-glycosides, D-glucose being the most common sugar residue. Other sugar residues 

are D-galactose, L-rhamnose, L-arabinose, D-xylose and D-glucuronic acid. The preferred 

binding site for the sugar residue is C3 and less frequently the C7 position (Herrmann 1976, 

1988). The flavonols present in strawberries are quercetin and kaempferol derivatives (Seeram 

et al., 2006; Koşar et al., 2004; Kafkas and Kafkas, 2017). Katsube et al. (2006), reported that 

quercetin 3-(6- malonylglucoside), which is a flavonol glucoside was detected in mulberry 

leaves. which improves the hyperglycemic state by reducing the oxidative stress in the liver. In 

another study, quercetin derivative swere detected in blackberry and blueberries, also (Cho et 

al., 2005).  

Mulberry species are generally consumed fresh and as mulberry juice and mulberry wines and 

also used as a folk remedy especially in China (Nomura 1999; Liu et al. 2001).   

Ascorbic acid, carotenoids, vitamin E and phenolic compounds are the most widespread 

antioxidants in the plant kingdom. Although all of them are represented in berry fruits, ascorbic 

acid and especially phenolics are the most abundant Ascorbic acid is particularly abundant in 

some berries such as blackcurrant and strawberry, whereas most other berries show moderate 

concentrations. Common carotenoids (xanthophylls and carotenes) found in other fruit species 
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such as lutein and β -carotene, lycopene, α-carotene, β-cryptoxanthin, neoxanthin, cis –and 

trans-violaxanthin, 5,6-epoxylutein and zeaxanthin have also been identified in berry fruits. 

However, their concentration in berry fruits is at a relatively low concentration (Hakala et al., 

2003). According to the previous reports, 30% of the total antioxidant capacity (TAC) in 

strawberries is provided by vitamin C content and varies among cultivars and also ripening 

stage and tissue specificity (Koşar et al., 2004). Pulp of immature strawberry fruit consist rougly 

twice as much ellagic acid as red fruit pulp and, higher concentration was found in achenes 

compared to fruit pulp and leaf tissue. As a result of previous reports berries are rich in health 

related phytochemical compounds and their consumptin has a big importance.  
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Tip 2 Diyabetin Tedavisinde Metabolik Cerrahi Ve Hemşirelik Bakımı 

Canan KANAT*  

Gülay ALTUN UĞRAŞ** 

ÖZET 

Tip 2 diyabet; obezite, glukoz intoleransı, dislipidemi, hipertansiyon gibi arteosklerotik 

risk faktörleri ile karakterize bir klinik tablo olup metabolik sendrom olarak adlandırılmaktadır. 

İnsülin direnci veya insülin eksikliği ile ortaya çıkan Tip 2 diyabet; metabolik sendromun ortaya 

çıkmasına yol açan temel mekanizmadır. Tip 2 diyabetin cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi 

edilmesine metabolik cerrahi adı verilmektedir. 

Metabolik cerrahi, bariyatrik cerrahiyi de içine alan daha geniş kapsamlı bir tedavi 

seçeneğidir. Amerikalı cerrahlar tarafından 1950’li yıllarda uygulanan bariyatrik cerrahi sonrası 

hastalarda, zayıflama ile birlikte, tip 2 diyabetin hızla düzelmeye başladığı veya ilaç 

kullanımının azaldığı saptanmıştır. İlaçla kontrol edilemeyen, izlemi yapılamayan hastalarda; 

bariyatrik cerrahiye benzer tekniklerle yapılan metabolik cerrahi ile olumlu sonuçlar 

alınabilmektedir. Metabolik cerrahinin hedefleri; kalori kısıtlaması, kilo kontrolü, mide boşalım 

hızını arttırma, ghrelin düzeyini azaltma, sindirilmemiş besinlerin erken dönemde ileal mukoza 

ile temasını sağlama, glukoz-bağımlı insülinotropik polipeptit (GİP) yanıtını ve glukagonun 

etkisini düzenleme, hepatik ve periferik insülin direnci ile hepatik glukoz üretiminde azalmayı 

sağlamaktır. Uygulanan cerrahi girişim ile ciddi emilim bozukluklarına yol açmadan bu 

hedeflere ulaşılabilmektedir. Bu hedeflere ulaşılmasında cerrahi girişim sonrası uygulanan 

hemşirelik bakımının rolü de önemli bir yer tutmaktadır.  

Metabolik cerrahi sonrası uygulanan hemşirelik bakımı, bariyatrik cerrahi sonrası 

uygulanan hemşirelik bakımı ile aynı olmakla birlikte; ağrı kontrolü, solunum, hareket, 

beslenme ve boşaltım aktiviteleri, glisemik kontrol ile yara bakımı üzerine odaklanmaktadır. 

Hastaların yaşayabileceği güçlükler ve bu güçlüklerle baş edebilmeleri için uygulanan 

bireyselleşmiş, bütüncül bir hemşirelik bakımı; hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasında 

oldukça önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, Metabolik cerrahi, Hemşirelik bakımı 

METABOLIC SURGERY AND NURSING CARE IN TREATMENT 

OF TYPE 2 DIABETICS 

ABSTRACT 
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Clinical picture characterized by arteosclerotic risk factors such as type 2 diabetes, 

obesity, glucose intolerance, dyslipidemia, hypertension is called the metabolic syndrome. 

Type 2 diabetes associated with insulin resistance or lack of insulin; is main mechanism leading 

to emergence of metabolic syndrome. Treatment of type 2 diabetes using surgical methods is 

called metabolic surgery. 

Metabolic surgery is more comprehensive treatment option, involve bariatric surgery. 

In 1950s American surgeons found, type 2 diabetes was rapidly recovering or drug use 

decreased with attenuation of patients after bariatric surgery. In patients who cannot be 

controlled with medication or cannot be followed up; with metabolic surgery, done with help 

of techniques similar to bariatric surgery, positive results can be obtained. The goals of 

metabolic surgery are calorie restriction, weight control, increase gastric emptying rate, 

decrease ghrelin level, contact of undigested food with ileal mucosa in early period, regulate 

glucose-dependent insulin-transpeptic (GIP) response and glucagon and decrease hepatic and 

peripheral insulin resistance and decrease hepatic glucose production. These goals can be 

reached without serious absorption problems with surgical intervention. The role of nursing 

care after surgery is also important in reaching these goals. 

Nursing care applied after metabolic surgery is the same as nursing care applied after 

bariatric surgery and focuses on pain control, respiratory, mobilization, feeding and excretory 

activities, glycemic control, and wound care. An individualized, holistic nursing care, can be 

applied to difficulties of patients and to cope with these difficulties; is important in increasing 

quality of life of patients. 

Key Words: Type 2 diabetes, Metabolic surgery, Nursing care 

 

1. GİRİŞ  

Metabolik sendrom; dünyada ve ülkemizde erişkin toplumun yaklaşık üçte birini 

etkileyen, yaşla birlikte görülme sıklığı artan, morbidite ve mortalite artışına neden olan 

toplumsal bir sağlık sorunudur (Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2009). 

Metabolik sendromu önlemek amacıyla bariyatrik cerrahiye benzer tekniklerin kullanıldığı 

metabolik cerrahi, günümüzde hızla artmakta ve tip 2 diyabetin tedavisinde etkili bir yöntem 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Pok ve Lee 2014).  

2. METABOLİK SENDROM 
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Tip 2 diyabet, obezite, glukoz intoleransı, dislipidemi, hipertansiyon gibi arteosklerotik 

risk faktörleri ile karakterize klinik tablo; metabolik sendrom olarak adlandırılmaktadır (TEMD 

2009, Erayman ve ark. 2015). Metabolik sendrom; insülin direnci sendromu, ölümcül dörtlü, 

polimetabolik sendrom, sendrom X gibi farklı terimlerle de tanımlanabilmektedir ( TEMD 

2009). İnsülin direnci ve bir kompansasyon mekanizması olan hiperinsülinemi; bu sendromu 

oluşturan önemli mekanizmalardır (İslamoğlu ve ark. 2008).  

Metabolik sendrom; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde giderek artan bir 

sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir (Balkan 2013). Ülkemizde 87 ilde gerçekleştirilen bir 

çalışmada;  20 yaş ve üzerindeki erişkinlerde metabolik sendrom görülme sıklığı %33,9 olarak 

saptanmıştır. Bu araştırmada kadınlarda %39,6 olan metabolik sendrom sıklığı, erkeklerde %28 

olarak tespit edilmiştir (Kozan ve ark. 2007).  

Abdominal obezite, insilin direnci, dislipidemi, hipertansiyon metabolik sendromun tanı 

kriterlerini oluşturmaktadır. Türkiye Endrokrinoloji ve Metabolizma Derneği’ne (TEMD) göre; 

metabolik sendrom tanısı için Tip 2 diyabet, bozulmuş glukoz toleransı veya insülin 

direncinden en az biri veya hipertansiyon (sistolik kan basıncı >130, diyastolik kan basıncı >85 

veya antihipertansif kullanıyor olmak), dislipidemi (trigliserid düzeyi >150 mg/dl veya HDL 

düzeyi erkekte <40 mg/dl, kadında <50 mg/dl), abdominal obeziteden (Beden kitle indeksi >30 

kg/m2veya bel çevresi erkeklerde >94cm, kadınlarda >80cm) en az ikisinin bulunması 

gerekmektedir (Çakmak ve Aşık 2016; Balkan 2013 ).  

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre metabolik sendrom tanısı konulabilmesi için; 

hiperinsülinemi veya açlık kan şekeri (AKŞ >110 mg/dl) veya oral glukoz tolerans testi (OGTT) 

(2. saat AKŞ >200 mg/dl) ile beraber; abdominal obezite (Beden kitle indeksi>30 kg/m2 veya 

bel-kalça oranı kadın >0,8, erkek >0,9), dislipidemi (Trigliserit > 150 mg/dl veya HDL düzeyi 

erkekte < 35 mg/dl, kadında <39 mg/dl), hipertansiyon (sistolik kan basıncı > 130, diyastolik 

kan basıncı >85 veya antihipertansif kullanıyor olmak) veya mikroalbuminüri (>30mg/g) gibi 

kriterlerden en az ikisinin bulunması gerekmektedir (Alberti ve Zimmet 1998).  

3.  TİP 2 DİYABET VE TEDAVİSİ  

Metabolik sendromun ortaya çıkmasına yol açan temel mekanizma tip 2 diyabettir 

(İslamoğlu ve ark. 2008). Tip 2 diyabet; insülin direnci ve insülin sekresyon bozukluğu olarak 

tanımlanmaktadır (Campos ve ark. 2016). 
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Tip 2 diyabetin tedavisinde; yaşam tarzı değişiklikleri, glisemik hedefler, oral 

antidiyabetikler, kısa/orta/uzun etkili insülin salgılatıcılar ve insülin uygulamaları 

kullanılabilmektedir (Ulusal Diyabet Konsensus Grubu 2017). Bu yöntemlerinin kullanıldığı 

hastaların sadece %27’sinde tedavi amacına (HbA1c <%7)  ulaşılabilmektedir (Campos ve ark. 

2016). İlaç ve diğer tedavi seçeneklerine karşın remisyon sağlanamayan hastaların tedavisinde 

cerrahi tedavi yöntemi kullanılabilmektedir (Pok ve Lee 2014).  

4. METABOLİK CERRAHİ 

Amerikalı cerrahlar tarafından 1950’li yıllarda uygulanan bariyatrik cerrahi sonrası 

hastalarda, zayıflama ile birlikte, tip 2 diyabetin hızla düzelmeye başladığı veya ilaç 

kullanımının azaldığı saptanmıştır (Taşkın ve ark. 2010). İlaçla kontrol edilemeyen, izlemi 

yapılamayan hastalarda; bariyatrik cerrahiye benzer tekniklerle yapılan metabolik cerrahi ile 

olumlu sonuçlar alınabilmektedir (Taşkın ve ark. 2010; Pok ve Lee 2014). Glisemik, metabolik 

ve kardiyometabolik kontrolü sağlamak amacıyla cerrahi yöntemler kullanılarak 

gastrointestinal sistemin fizyolojisinin ve anatomisinin değiştirilmesi olarak tanımlanan 

metabolik cerrahi (Pok ve Lee 2014); bariyatrik cerrahiyi de içine alan daha geniş bir tedavi 

seçeneğidir  (Çelik 2016). 

Metabolik cerrahide; Roux-en-Y Gastrik Bypass (RYGB), Sleeve Gastrektomi (SG), 

Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Band (LAGB) ve Biliopankreatik Diversiyon (BPD) 

yöntemleri kullanılabilmektedir (Rubino ve ark. 2016). Metabolik cerrahide SG %49, RYGB 

%43, LAGB ise %6 oranlarında tercih edilmektedir (Schauer ve ark. 2016). 

Metabolik cerrahide en sık tercih edilen yöntem olan SG’de; midenin büyük kurvaturu 

çıkartılarak mide tüp haline getirilmektedir. Bu uygulama ile midenin hacmi azaltılmaktadır. 

RYGB’da ise; midenin proksimalinde mideden ayrı küçük bir mide poşu bırakılmaktadır. 

Proksimal jejunumun roux kısmı buraya, biliopankreatik kısmı ise jejunuma anastomoz 

edilmektedir (Akyolcu ve ark. 2017). Uygulanan cerrahi girişim ile ciddi emilim bozukluklarına 

yol açmadan bazı hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu hedefler; kalori kısıtlaması, kilo 

kontrolü, mide boşalım hızını arttırma, ghrelin düzeyini azaltma, sindirilmemiş besinlerin erken 

dönemde ileal mukoza ile temasını sağlama, glukoz-bağımlı insülinotropik polipeptit (GİP) 

yanıtını ve glukagonun etkisini düzenleme, hepatik ve periferik insülin direnci ile hepatik 

glukoz üretiminde azalmayı sağlamaktır (Çelik 2016; Pok ve Lee 2014; Scopinaro 2014). Bu 

hedeflere ulaşılmasında cerrahi girişim sonrası uygulanan hemşirelik bakımının rolü önemlidir.  
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5. METABOLİK CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI 

 Metabolik cerrahi sonrası uygulanan hemşirelik bakımı, bariyatrik cerrahi sonrası 

uygulanan hemşirelik bakımı ile aynı olmakla birlikte; ağrı kontrolü, solunum, hareket, 

beslenme, boşaltım aktiviteleri, glisemik kontrol ile yara bakımı üzerine odaklanmaktadır 

(Brethauer ve ark. 2015, Aydın ve Bulut 2014). 

5.1.Ağrı Kontrolü  

 Cerrahi girişim sonrası ağrı kontrolünün sağlanabilmesi için ağrının kapsamlı bir 

şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Grindel ve Grindel 2006). Ağrı düzeyi, ağrı skalaları 

kullanılarak düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir (Aygin ve Açıl 2015, Mulligan ve ark. 

2009; Elrazek ve ark. 2014). Ayrıca ağrıyı arttırabilecek mesane distansiyonu, kötü pozisyon 

gibi sorunların varlığı kontrol edilmelidir (Aydın ve Bulut 2014). Ağrı, ilk 24-48 saatte (Aydın 

ve Bulut 2014; Güçlü ve ark. 2018) hasta kontrollü analjezi (HKA) ile kontrol altına alınmalıdır 

(Güçlü ve ark. 2018). Özellikle opioid kullanımı gerektiğinde, sürekli infizyon yerine HKA 

tercih edilmeli, hasta uyku apnesi ve solunum depresyou gelişimi açısından izlenmelidir. 

Kullanılacak ilaç dozu hastanın beden ağırlığına göre ayarlanmalıdır (Thorell ve ark. 2016). 

Opioidler solunum komplikasyonlarına yol açabileceği için nonsteroid antieflamatuvar 

analjezikler de tercih edilebilmektedir. Ağrının kontrol altına alınması, hastaların erken 

ambulasyonunu ve hareketliliğini arttırmakta, spirometre kullanımını ve derin solunum öksürük 

egzersizlerine daha etkin bir şekilde katılımını sağlayarak pulmoner sorunların azalmasını 

sağlamaktadır (Mulligan ve ark. 2009; Nightingale ve ark. 2015).  

5.2. Havayolu Yönetimi 

 Cerrahi girişim sonrası hastalarda nefes darlığı, balgam, öksürük, balgam ve taşikardi 

gibi sorunlar yaşanabilmektedir.  Bu sorunları önleyebilmek ve etkin havayolu yönetimi 

sağlayabilmek için cerrahi girişim öncesi dönemde hastaya öğretilen derin solunum öksürük 

egzersizleri yaptırılmalı (Koçaşlı ve Öztekin 2010), oksijen saturasyonunun düştüğü 

durumlarda oksijen tedavisi uygulanmalı (Thornton ve ark. 2017; Hamad ve ark. 2017), yatak 

başı 30º-45º yükseltilmeli (Thornton ve ark 2017; Nightingale ve ark. 2015), hastanın boynu 

düz tutulmalı (Usta ve Çavdar 2013), hasta spirometre kullanımı ve erken ambulasyon için 

teşvik edilmeli (Aydın ve Bulut 2014), biriken sekresyonların atılımını kolaylaştırmak için sıvı 

alımı arttırılmalı (Hamad ve ark. 2017) ve öksürürken ameliyat yerinin yastıkla desteklemesi 

hakkında hasta bilgilendirilmelidir (Aydın ve Bulut 2014).  

5.3. Hareket Aktivitesi  
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 Cerrahi girişim sırasında ve sonrasında uzun süreli hareketsizliğe bağlı hastalarda, 

derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli, solunum yetmezliği gibi sorunlar 

görülebilmektedir (Aygin ve Açıl 2015). Bu sorunların önlemek için erken mobilizasyon 

sağlanmalı, bacak egzersizleri konusunda hasta cesaretlendirilmeli (Dolgun ve Yavuz 2009), 

gün içerisinde en az 3 kez yatak dışı hareketler yaptırılmalı (Kocaşlı ve Öztekin 2010), 

antiembolik veya kompresyon çorap giymesi sağlanmalı, düşük molekül ağırlıklı heparin 

uygulamaları yapılmalıdır (Aydın ve Bulut 2014; Hamad ve ark. 2017). Hemşire DVT belirti 

ve bulgularını yakından izlemelidir. DVT riskinin azaltılması için mekanik ve farmakolojik 

yöntemler bir arada kullanılmalıdır. Farmakolojik yöntem olarak düşük molekül ağırlıklı 

heparin tercih edilmektedir (Thorell ve ark. 2016). DVT’den kuşkulanıldığında hastanın alt 

ekstremiteleri ultrason ile değerlendirilmeli ve özellikle uzun süren cerrahi girişim sonrası D-

dimer testi yapılmalıdır (Elrazek ve ark. 2014). 

5.4. Beslenme Aktivitesi 

 Cerrahi girişim sonrası anastomoz kaçağını önlemek amacıyla üst gastrointestinal 

sistem kontrolü sağlanıncaya kadar hastanın oral besin alımı durdurulmaktadır (Aygin ve Açıl 

2015). Anastomoz kaçağı bulgusuna rastlanmayan hastaya su ve şekersiz sıvı gıdalar 

verilebilmektedir (Aydın ve Bulut 2014). Sıvı diyetten sonra protein içeren sulu gıdalara 

geçilebilmektedir (Dolgun ve Yavuz 2009, Koçaşlı ve Öztekin 2010). Nazogastrik tüp (NG) 

bulunan hastalarda; NG tüpten gelen drenaj kontrol edilip kaydedilmeli, tüp hekim istemi 

olmadan drene edilmemelidir (Akyolcu ve ark. 2017). Dumping sendromunun gelişmesini 

önlemek için hasta şekerli gıdaklardan uzak durması, az az sık sık yemesi, yavaş yiyip iyice 

çiğnemesi, öğün aralarında ve yemekten önce sıvı alması ancak yemeklerle birlikte sıvı 

almaması gerektiği hakkında bilgilendirilmelidir (Dolgun ve Yavuz 2009; Kocaşlı  ve Öztekin 

2010).  

5.5. Boşaltım Aktivitesi 

 Cerrahi girişim öncesi uzun süreli açlık, cerrahi girişim sırası ve sonrasında uzun 

süreli hareketsizlik, sıvı diyet uygulamaları, ağrıyı kontrol altına almak için kullanılan 

analjezikler ve uzun süreli yatak istirahatine bağlı böbreğe giden kan akımının azalması ile 

cerrahi girişim sonrası hastalarda konstipasyon gelişebilmektedir (Aydın ve Bulut 2014). 

Ayrıca kullanılan analjezikler ve yatak istirahati böbreklere giden kan akımını azaltarak üriner 

retansiyona da yol açabilmektedir. Bu sorunların önlenebilmesi için hastanın erken 

mobilizasyonu ve hareketli olması sağlanmalı, yeteri sıvı alımı desteklenmeli ve mobilizasyonu 

sağlanamayan hasta sürgü kullanımına cesaretlendirilmelidir (Arı ve Yılmaz 2016). 
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5.6. Glisemik Kontrol 

 Cerrahi girişim sonrası hastanın kan glukoz düzeyi sık aralıklarla ölçülerek 

izlenmelidir (Thornton ve ark. 2017; Thoreel ve ark. 2016). Hastanın insülin gereksinimi 

değişebileceği için ölçüm değerlerine göre insülin dozunda yeniden düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir (Hamad ve ark. 2017; Mechanick ve ark. 2013). Glisemik kontrolün 

sağlanabilmesi için HbA1c’nin ≤ %6,2, açlık kan şekerinin ≤ 110 mg/dl, tokluk kan şekerinin 

≤180 mg/dl olması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için hastalara dekstroz 

içermeyen sıvılar ve düşük şeker içerikli sıvı besin destekleri verilmelidir (Thornton ve ark. 

2017; Thorell ve ark. 2016). Hipoglisemi riski açısından da hasta yakından izlenmelidir (Thorell 

ve ark. 2016, Elrazek ve ark. 2014).  

5.7.Yara Bakımı 

 Cerrahi girişim sonrası olası komplikasyonların önlenebilmesi amacıyla cilt ve yara 

bakımı sağlanmalıdır (Aygin ve Açil 2015). Yara yeri enfeksiyonu cerrahi girişim sonrası sık 

rastlanan komplikasyonlardan biridir. Kanlanmanın adipoz dokuda daha az olması, aşırı 

nemlenme gibi faktörler enfeksiyona yol açabilmektedir (Barth ve Jenson 2006). Bu 

komplikasyonun önlenebilmesi için; sık yara izlemi ve uygun yara bakımı yapılmalı, yeterli 

sıvı desteği sağlanmalı, derin solunum ve öksürük egzersizleri yaptırılarak oksijenasyon 

arttırılmalı, cilt ve kıvrımları temiz ve kuru tutulmalıdır (Aydın ve Bulut 2014). 

6. SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde tip 2 diyabetin tedavisine yönelik uygulanan metabolik 

cerrahinin önemi giderek artmaktadır. Metabolik cerrahinin hedeflerine ulaşabilmesi için 

gerekli olan multidisipliner ekip çalışmasında, hemşirelik bakımının yeri dikkat çekmektedir. 

Hastaların yaşayabileceği güçlükler ve bu güçlüklerle baş edebilmeleri için uygulanan 

bireyselleşmiş, bütüncül bir hemşirelik bakımı; hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasında ve 

metabolik cerrahinin hedeflerine ulaşabilmesinde oldukça önemlidir. 
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Standardize Yağış İndisi Kullanılarak Silifke (Mersin)’de Kuraklık 

Analizi 

Murat KARABULUT10 

 Yakup KIZILELMA11 

 Muhammet TOPUZ12 

 

ÖZET 

Uzun yıllar birçok disiplin tarafından iklim üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve 

günümüzde de çeşitli hesaplamalar yoluyla iklim ve onu oluşturan sistemler incelenmektedir. 

Söz konusu iklimin özellikle değişimi ve olası sonuçlarının etki faktörleri önemli çevresel 

problemler arasındadır. İklim değişiminin somut sonuçları arasında yer alan kuraklık, diğer 

birçok doğa kaynaklı afetlerden daha tehlikeli olabilmektedir. Kuraklık diğer doğa kaynaklı 

afetlere göre daha yavaş gerçekleştiği ve etkisinin daha uzun sürmesi nedeniyle sürekli 

izlenmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak çeşitli mekânsal 

ve istatistiksel araçlar kullanılarak kuraklığın boyutu, frekansı ve etki alanı tespit 

edilebilmektedir. Son yıllarda birçok ülke doğa kaynaklı afetlerde erken uyarı sistemleri üzerine 

ciddi yatırımlar yapmaktadır. Dünya genelinde 31 çeşit doğa kaynaklı afetin 28’i meteorolojik 

kaynaklı afetlerden oluşmaktadır. Söz konusu afetlerin çeşitleri ve önem sıralamaları bölgeden 

bölgeye farklılık gösterse de Türkiye’de özellikle Akdeniz bölgesinde kuraklık ilk sırayı 

almaktadır. Çalışma alanı olarak belirlenen Silifke de Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde 

yer almaktadır. Bu açıdan kuraklığa karşı hassas bölgeler arasında yer almaktadır. Silifke’de 

kışları ılık, nemli ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçen tipik Akdeniz iklimi hüküm 

sürmektedir. Bu çalışmada 1970-2010 meteorolojik ölçüm periyodunda Thornthwaite iklim 

sınıflandırma yöntemine göre iklim tipi belirlenmiştir. Daha sonra sıcaklık ve yağışların olası 

gidişatını belirlemek için lineer regresyon modeli, kurak dönemleri ortaya koymak için standart 

yağış indisi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; yağışlarda pozitif yönlü bir trend 

gözlemlenmiştir. Standardize yağış indisi sonuçlarına göre ölçüm periyodu boyunca en kurak 

geçen yıl 1999 yılı olurken, 2001 yılı şiddetli yağışların olduğu yıl olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SPI, Silifke, Kuraklık, İklim Değişimi, Trend Analizi 

Abstract 
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Numerous researches on climate have been done by many disciplines for many years. 

Climate and the systems that make it up are also investigated through various calculations 

today. The potential consequences of climate change are important environmental problems. 

Drought, which is a result of climate change, can be more dangerous. The drought has to be 

continuously monitored, both because of its slow realization and its longer duration. Drought 

size, frequency and impact area can be determined depending on the developments in 

technology today. In recent years many countries have been making serious investments on 

early warning systems about nature-related disasters. 28 of the 31 natural disasters in the 

world are meteorological. Although there are differences about type and the ranking of 

importance of natural disasters from region to region, especially drought takes first place in 

the Mediterranean region in Turkey. Silifke, which is the study area, is located in the Adana 

subregion of the Mediterranean region which is among the drought-sensitive regions. Silifke 

is warm, humid and rainy in winters and hot and dry in summer with typical Mediterranean 

climate. In this study; The Thornthwaite climate classification method, the linear regression 

model and the Standardized precipitation index (SPI) were applied to the long-term (1970-

2010) data of the Silifke meteorological station. According to the results of the study; A 

positive trend was observed in precipitation. According to the SPI results, the driest last year 

was the year 1999, while the year 2001 was determined as the wet year. 

Key Words: SPI, Silifke, Drought, Climate Change, Trend Analysis 

1. GİRİŞ 

Türkiye bulunduğu coğrafi ve özel konum itibariyle yıllık toplam yağışlarının yaklaşık 

1/3’ini kış mevsiminde almaktadır. Diğer yandan yağışlarının en az düştüğü aylara yaz 

mevsiminde rastlanmaktadır. Yağışlardaki bu farklılaşmanın birçok nedeni olmakla beraber 

bunun temel sebepleri arasında; genel hava kütleleri ve buna bağlı olarak meydana gelen cephe 

sistemleri sayılabilir (Türkeş, 1996, Türkeş, 1998). Bunun yanında mevsimlere göre hava 

kütlelerinin mekânsal olarak yer değiştirmesi ve termik koşullara bağlı olarak küçülüp 

büyümesi nedeniyle çeşitli büyük basınç sistemlerinin etki alanına girmektedir (Türkeş, 2010). 

Bu da mevsimlere göre yağışlarda farklılaşmalar meydana getirmektedir. Yaz mevsiminde 

tropikal kökenli hava kütlelerinin etkinliğini artırmasına bağlı olarak Azor yüksek basıncı 

güçlenerek etki alanını genişletir. Diğer yandan güneydeki kara kütlelerinin ısınmasına bağlı 

olarak Basra alçak basınç sistemi meydana gelir. Bu durum iki büyük sistem arasında kalan 

Akdeniz havzasında denizel tropikal ve karasal tropikal hava kütlelerinin etkinliğini artırır. 

Gelişen bu hava kütlelerine bağlı olarak etkili olan kuzey ve kuzeybatı yönlü rüzgârlar 
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Türkiye’nin kuzeyinin yağışlı diğer bölgelerinin ise kurak geçmesine neden olmaktadır (Türkeş 

ve Erlat, 2003). Ayrıca, Türkiye’nin iklimini belirleyen diğer bir husus da topografik şartlar 

oluşturmaktadır. Ortalama yükseltisi 1100 m. olan Türkiye’nin etrafının denizlerle çevrili 

olmasının yanında kuzeyde, Kuzey Anadolu dağ sistemi ve güneyde Toros dağlarının varlığı 

nemli hava kütlelerinin bu dağların yamaçlarına bol miktarda yağış bırakmasını sağlamaktadır. 

Ancak bu hava kütlelerinin iç bölgelere ulaşırken bu dağ sistemini aşıp adyabatik olarak 

ısınması sonucu karakterinin değişmesiyle bu bölgelerin kurak bir iklime sahip olmasına neden 

olmaktadır. Subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde meydana gelen Akdeniz iklimi olarak 

adlandırılan büyük bir iklim bölgesi içinde yer alan Türkiye’de coğrafi ve özel konumu 

itibariyle çeşitli iklim tipleri meydana gelmiştir (Türkeş, 2010).  

Önceki çalışmalara göre, dört türlü kuraklıktan söz edilebilir.  Bunlar;  meteorolojik, 

hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik kuraklık olarak sıralanabilir (Akbaş, 2014). 

Meteorolojik kuraklık, herhangi bir alanda uzun yıllar ortalamadan önemli ölçüde yağış 

azalması (% 25'ten fazla) olarak tanımlanabilir.  Hidrolojik kuraklık ise yeraltı suyu, baraj, göl, 

akarsu ve nehirlerdeki su seviyesinin azalmasına neden olan uzun süreli meteorolojik 

kuraklıklar sonucu meydana gelir.  Diğer taraftan tarımsal kuraklık sağlıklı bitkilerin fenolojik 

dönemleri boyunca toprak neminde eksiklik meydana geldiğinde ortaya çıkar. Öte yandan 

sosyo-ekonomik kuraklıkta meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklıkların sosyo-ekonomik 

sonuçlarının niteliğine işaret eder (Wilhite ve Glantz, 1995). Bu etkiler de enflasyon artışı, 

kıtlık, kitlesel göçler ve siyasi istikrarsızlıkları içerebilir. 

Akbaş (2014)’e göre; iklimsel değişkenler ve iklim ile ilişkili süreçler arasındaki 

ilişkinin anlaşılmasında kolaylık sağladığı için kuraklık indisleri kuraklığın ölçülmesi ve 

izlenmesinde yararlı yöntem ve yaklaşımlar olarak kabul edilir. Son yıllarda, birçok çalışma 

Türkiye'de yağış ve kuraklık koşullarının mekânsal ve zamansal değişimlerini konu almıştır 

(Türkeş, 1996; Türkeş vd., 2009). Bu çalışmaların sonuçları, yıllık ve kış mevsimi yağış 

miktarının, 1970'lerden başlayarak Türkiye'nin birçok bölgesinde azalan eğilimi temsil ettiğini 

göstermiştir. Türkeş vd. (2009), Akdeniz bölgesinin kış aylarında önemli ölçüde azalan yağış 

eğilimine maruz kaldığını tespit etmiştir. Bütün bu sonuçlar, Türkiye'de Akdeniz Bölgesinin 

doğu kesiminde yer alan çalışma alanının, kısa veya uzun zaman dilimlerinde güçlü kuraklık 

koşullarını en çok yaşanma ihtimali olan alanlar arasında olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çalışmada, standardize yağış indisi kullanılarak Silifke’de kuraklık durumu (1970-2010) 

incelenmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOT 

Çalışma alanı olan Silifke’ye ait iklim verileri 1970-2010 yılları arasındaki 41 yıllık 

verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 19,1 ᵒC’dir. En sıcak ay 28,0 ᵒC ile Ağustos, en soğuk ay 

ise 10,2 o C ile Ocak ayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma alanında yıllık toplam 555,6 mm 

yağış düşmektedir. Yağışın maksimum olduğu ay Aralık (121,9 mm) olurken, en az yağış 0,9 

mm ile Ağustos ayında meydana gelmiştir (Şekil 1).  

Silifke meteoroloji istasyonundan alınan 1970-2010 yıllarına ait sıcaklık ve yağış 

verileri kullanılarak çalışma alanı için çeşitli klimatolojik analizler yapılmıştır. Öncelikle 

çalışma alanının Thornthwaite iklim sınıflandırma yöntemine göre iklim tipi belirlenmiştir. 

Daha sonra sıcaklık ve yağışların aylık, yıllık ve mevsimlik olası gidişatını belirlemek için 

Lineer Regresyon modeli, kurak dönemleri ortaya koymak için Standart Yağış İndisi (SPI) 

yöntemi kullanılmıştır.  

 

Şekil 1. Çalışma alanında yağış ve sıcaklıkların aylara göre dağılışı 

2.1. Thornthwaite Yöntemi 

Thornthwaite iklim sınıflandırması sıcaklık ve yağışın beraber ele alınması ve bunların 

birbirleriyle etkileşimini ortaya koymaktadır. Bu yöntemde iklimler dörder harfle ifade edilir 

bu harflerin her biri ayrı bir iklim elemanı olarak kabul edilir. Thornthwaite yöntemi, iklimleri 

önce yağışla evapotranspirasyon arasındaki münasebete dayanarak, nemli iklimler ve kurak 

iklimler diye iki büyük grupta toplamıştır. Nemli iklimleri, nemlilik derecesine göre altı iklim 

tipine, kurak iklimleri de kuraklık derecelerine göre üç iklim tipine ayırmıştır (Dönmez, 1984). 
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2.2. Lineer Trend Analizi 

Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla değişken arasındaki ilişkinin yönü 

ve gücü ortaya koymak için Regresyon analizi etkili bir yöntemdir. Bunun yanında çalışmayla 

ilgili kestirimler yapabilmek amacıyla oluşturulan matematiksel bir model ile karakterize edilen 

bir tekniktir (Karabulut, 2012). Çalışma alanındaki istasyona ait sıcaklık ve yağış değerleri 

kullanılarak mevsimlik ve yıllık bazda regresyon modelleri oluşturularak çizgisel trendleri 

analiz edilmiştir. Böylece, uzun dönemler boyunca çalışma alanındaki istasyonlarda sıcaklık ve 

yağış verilerine ait değerlerin artma veya azalma gösterip göstermediği kolaylıkla 

izlenebilmiştir. 

2.3.Standart Yağış İndisi (SPI) 

Son yıllarda birçok bilim adamı tarafından kuraklık analizlerinde sıklıkla kullanılan 

standart yağış indisi, McKee (1993) tarafından geliştirilmiştir. Standart yağış indisi aşağıdaki 

eşitlik kullanılarak hesaplanır. 

𝑺𝑷𝑰 =
𝑿𝒊 − 𝑿𝒐𝒓𝒕

𝑺𝒔𝒑
 

Burada: Xi herhangi bir dönemde kaydedilen yağışı, Xort serinin ortalamasını, Ssp ise serinin 

standart sapmasını ifade ederken, belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan 

farkının standart sapmaya bölünmesiyle standart yağış indisi elde edilir ve bu yöntem ile 

herhangi bir mekânda, belirli bir zamanda kuraklık ve nemlilik durumunun anormalliğini tespit 

etmek için kullanılabilmektedir (Pamuk vd, 2004). SPI’de negatif değerler kurak devreyi, 

pozitif değerler ise nemli dönemi ifade etmektedir. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

İklim sisteminin karmaşık yapısı ve sürekli bir devinim içinde olması nedeniyle yıllarca 

merak konusu olmuştur (Karabulut, 2008). Bu nedenle İklim sistemini ve karakterini anlamak 

için son yıllarda modern teknikler vasıtasıyla birçok araştırmacı tarafından çeşitli modeller ve 

teknikler geliştirilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma alanı için çeşitli iklim analizleri 

yapılmıştır. 1970-2010 ölçüm periyodunu kapsayan 41 yıllık sıcaklık ve yağış verileri 

kullanılarak Thornthwaite metoduna göre iklim tipi belirlenmiştir. Buna göre; C1, B4, s2, b4 

harfleriyle ifade edilen kurak (az nemli), dördüncü derecede mezotermal, su fazlası kış 

mevsiminde ve çok kuvvetli, okyanusal karaktere yakın iklim tipi olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca Silifke istasyonu için hazırlanan su bilançosuna göre; Mart ayından Eylül ayına kadar 

geçen sürede toprakta su eksikliği yaşanırken, Eylül ayından sonra yağışların artması ve 
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buharlaşmanın azalmasına bağlı olarak toprakta su birikmeye başlamaktadır. Bu durum Ocak 

ayına kadar devam etmektedir ve Ocak ayından Mart ayına kadar toprakta su fazlası olmaktadır 

(Şekil 2). 1970-2010 periyodu boyunca sıcaklıklarda en yüksek değer 20,8 ᵒC ile 2010 yılında 

gerçekleşirken, 1992 yılı ölçüm periyodu boyunca en düşük (17,6 ᵒC) yıl olmuştur (Şekil 3). 

Diğer taraftan yıllık toplam yağışların 1970-2010 yılları arasındaki dağılışı incelendiğinde 

maksimum yağışların gerçekleştiği yıl 1007,7 mm’ lik değerle 2001 yılı olurken, en az yağışın 

düştüğü yıl 300,5 mm ile 1999 yılı olmuştur. Aynı zamanda çalışma alanındaki yağışların 

mevsimsel dağılışına bakıldığında, tipik Akdeniz iklim karakteri göstermektedir. Yıllık toplam 

yağışların % 55’ lik kısmı (306,4 mm) kış mevsiminde gerçekleşirken, sadece % 2’ lik kısmı 

(10,8 mm) yaz mevsiminde gerçekleşmiştir (Şekil 3). 1970-2010 yıllarındaki sıcaklık verileri 

kullanılarak oluşturulan regresyon modeline göre sıcaklık ve yağışlarda pozitif yönde bir 

trendin olduğu tespit edilmiştir. Sıcaklıklarda 1.04 ᵒC/41 bir artış tespit edilirken, yağışlarda 

8,57 mm/41 bir artış gerçekleşmiştir (Şekil 5).  

 

Şekil 2. Silifke su bilançosu diyagramı 

 

Şekil 3. 1970-2010 yılları arasında toplam yağışların mevsimsel dağılışı 

19% 2%

24%55%

İlkbahar Yaz

Sonbahar Kış
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Şekil 4. 1970-2010 yılları arasındaki sıcaklıkların dağılışı 

 

Şekil 5. 1970-2010 yılları arasındaki yağışların dağılışı 

3.1.Standart Yağış İndisi (SPI): Silifke istasyonunda kurak dönemleri belirlemek kullanılan 

standart yağış indisine göre; yıllık toplam yağışlarda 22 farklı yılda negatif, 19 farklı yılda 

pozitif değerlere rastlanmıştır. Özellikle 1999 yılı negatif değerlerde maksimum (-1,55: şiddetli 

kuraklık) seviyedeyken, 2001 yılı pozitif değerlerde maksimum (2,75: çok şiddetli yağışlı) 

seviyede olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6).  
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Şekil 6. 1970-2010 periyodunda SPI değerlerinin dağılışı 

Mevsimlik yağışların SPI değerine göre, İlkbahar ve Kış mevsiminde: 22 farklı yılda negatif, 

19 farklı yılda pozitif, Yaz mevsiminde: 27 farklı yılda negatif, 14 farklı yılda pozitif ve 

Sonbahar mevsiminde ise 23 pozitif yıla karşı 18 negatif yıl tespit edilmiştir. İlkbahar 

mevsiminde negatif değerlerde maksimum yıl 1989 (-0,87: normale yakın kuraklık) olurken,  

pozitif değerlerde maksimum yıl 1972 (1,34: orta şiddetli yağışlı) olmuştur. Yaz mevsimine 

bakıldığında; 27 negatif yıl içerisinden en kurak geçen yıl 2000 (-0,38: normale yakın kurak) 

olmuştur. 14 pozitif yıl içerisinden en yağışlı geçen yıl 1999 (1,80: çok yağışlı) olmuştur. 

Sonbahar mevsimine gelindiğinde; en kurak geçen yıl 1977 (-0,91: normale yakın kuraklık) en 

yağışlı geçen yıl 2006 (1,59: çok yağışlı) olarak tespit edilmiştir. Kış mevsimindeki yağışlar 

göz önüne alındığında en kurak yıl 1972 (-0,98: normale yakın kuraklık) olurken, 1981 yılı en 

yağışlı (1,71: çok yağışlı) yıl olmuştur (Şekil 6.). 

4. SONUÇ 

Türkiye bulunduğu coğrafi ve özel konumu nedeniyle birçok alt iklim tipi oluşmuştur. 

Özellikle farklı mevsimlerde farklı basınç sistemlerinin etkisi altında kalması ve kısa mesafede 

topografik şartların değişmesi alt iklimlerin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. İklimde 

normal olmayan salınımların meydana gelmesi, tüm canlıların olumsuz yönde etkilenmesine 

neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda iklim sistemi ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaların 

sayısı giderek artmaktadır. Geleceğe yönelik planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi için 

iklimle ilgili çalışmaların artması ve gerekli kurumlarca desteklenmesi bu bağlamda önem arz 

etmektedir.  

Silifke meteoroloji istasyonundan alınan 1970-2010 yıllarına ait sıcaklık ve yağış 

verileri kullanılarak belirlenen iklim tipine göre C1, B4, s2, b4 harfleriyle ifade edilen kurak (az 

nemli), dördüncü derecede mezotermal, su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli, okyanusal 

karaktere yakın iklim tipi olarak tespit edilmiştir. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı 

geçen tipik Akdeniz iklimi karakterine sahip çalışma alanında, uzun yıllar yağış trendleri 

incelenmiştir. Buna göre yağışlarda pozitif yönlü bir trend tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma 

alanına ait mevsimlik ve yıllık toplam yağış değerlerinde, standart yağış indisi kullanılarak 

kurak geçen yılları tespit edilmiştir.  41 yıllık yağış değerlerinde en kurak geçen yıl 1999 yılı 

olurken, 2001 yılı şiddetli yağışların olduğu yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Farklı Ortam Koşullarının Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine 

Etkisi 

 

                                                          Hüseyin Fırat KAYIRAN1 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ2 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, soğuk ortam ve deniz suyu gibi farklı çevre koşullarının hibrit kompozit 

malzemelerin mekanik davranışları üzerine etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Karbon, E-

cam ve aramid fiberlerin farklı kombinasyonları ve matris olarak da Araldite LY1564/Aradur 

3486 epoksi reçine sistemi kullanılarak tabakalı hibrit kompozit plakalar üretilmiştir. Hibrit 

kompozit numuneler 90 ve 150 gün olmak kaydıyla oda koşulları, soğutucu ve Akdeniz 

suyunda bekletildikten sonra elastisite modülleri ve kopma mukavemetleri belirlenmiştir. 

Deneyler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda farklı ortamların tabakalı hibrit kompozit 

plakaların mekanik davranışları nasıl etkilediği araştırılmıştır. En yüksek E1 elastisite modülüne 

sahip numune ve en düşük E1 elastisite modülü sahip numuneler belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda, soğuk ortamda bekletilen numunelerin mekanik özelliklerinin oda koşullarında 

bekletilen numunelerin mekanik özelliklerine göre arttığı, deniz suyu ortamında bekletilen 

numunelerin mekanik özelliklerinin ise oda koşullarında bekletilen numunelerin mekanik 

özelliklerine göre azaldığı belirlenmiştir. 

 

Keywords: Hibrit kompozit, Elastisite modülü, Soğuk ortam etkisi, Deniz suyu etkisi 

 

Effect of Different Environmental Conditions on Mechanical Properties of 

Hybrid Composite Materials 

ABSTRACT 

In this study, the effects of different environmental conditions such as cold environment and 

sea water on mechanical behavior of hybrid composite materials were investigated 

experimentally. Layered hybrid composite plates were produced using different combinations 

of carbon, E-glass and aramid fibers and resin as matrix. The elasticity modules and tensile 

strengths of the hybrid composite samples were determined after waiting for 90 and 150 days, 
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in room conditions, cold environment and Mediterranean water. In the light of the data obtained 

from the experiments, it was investigated how different environments affect the mechanical 

behavior of layered hybrid composite plates. Specimens with the highest E1 modulus of 

elasticity and samples with the lowest E1 modulus of elasticity were determined. As a result of 

the study, it was determined that the mechanical properties of the samples kept in cold 

conditions increased according to the mechanical properties of the samples kept in room 

conditions, and the mechanical properties of the samples which were kept in seawater 

environment decreased according to the mechanical properties of the samples kept in room 

conditions. 

 

Keywords: Hybrid composite, Elasticity modulus, Cold environment effect, Seawater effect 

 

13. GİRİŞ 

 

Kompozit malzemeleri genel olarak, iki veya daha fazla malzemenin makroskobik yapıda bir 

araya getirilmesiyle yeni bir malzemenin yapılması olarak tanımlanabilir. Burada asıl amaç, 

kullanılan malzemelerin birbirlerinin zayıf kalan yönlerini iyileştirmek ve istenilen yönde daha 

üstün özellik sağlayan bir malzeme elde etmektir. Kompozit malzemelerin günümüz 

teknolojisinde önemli bir konuma sahiptirler. İki veya daha fazla malzemenin bir araya 

getirilmesiyle oluşan kompozit malzemelerin oluşturulmasındaki asıl amaç, kullanılan 

malzemelerin birbirlerinin zayıf kalan özelliklerini iyileştirmek ve istenilen yönde daha üstün 

özellik sağlayan bir malzeme elde etmektir. Hibrit kompozitler, iki veya daha fazla farklı fiber 

takviyesinin aynı matris içinde bulunduğu kompozi malzeme grubudur. Bu malzemeler yüksek 

mukavemetli ve darbe yüklerine karşı dirençleri yüksek olan malzemelerdir. Kompozitlerin 

gürültü titreşim ve tokluk karakteristikleri metallere göre daha iyidir. Kompozitler metallere 

göre daha fazla titreşim sönümlerler. Bundan ötürü uzay araçları ve uçak sistemlerinde 

kullanılırlar (Sanjay, 2001). Literatürde kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin 

incelenmesiyle ilgili çalışmalar mevcuttur; yapılan bir çalışmada, farklı malzemelere sahip 

hibrit kompozitlerde çatlağın mekanik davranışlarına etkisinin analizi yapılmıştır. Tabakalı 

hibrit kompozit malzemelerin mekanik karekterizasyonu oda koşullarında incelenmiştir. 

                                                 
*Dr.Hüseyin Fırat KAYIRAN, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Mersin İl Koordinatörlüğü, e-
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Yapılan çekme testleri EN 2597 standartına uygun olarak yapılmıştır. Belirlenen numune 

gruplarının çekme dayanımı, çekme modül değerleri, düzlem içi kayma dayanımı belirlenerek, 

literatür ile karşılaştırılmıştır (Demirel, 2007). Yapılan başka bir çalışmada, cam elyaf poliester 

kompozitlerde elyaf doğrultusunun uygulanan yük karşısındaki etkisi araştırılmıştır. Uygulanan 

yüke parelel konumdaki elyaf yönlenmesinde çekmeye karşı dayanımın fazla olduğunu ve en 

iyi aşınma dayanımının parelel konumda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Kayıran (2018) yapmış 

olduğu çalışmada, farklı ortam şartlarına maruz bırakılan hibrit kompozit malzemelerin 

burkulma davranışlarını araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; deniz suyunda bekletilen 

malzemelerin burkulma yüklerinin oda koşullarına göre azaldığı, soğuk ortamda bekletilen 

malzemelerin burkulma yüklerinin ise oda koşullarına göre arttığı belirlenmiştir Öndürücü 

(2012) tarafından yapılan çalışmada, pim bağlantılı örgü cam epoksi prepreglerin dayanımları 

üzerine deniz suyunun etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Laboratuvar ortamında 1 yıl 

boyunca deniz suyunda bekletilen pim bağlantılı prepreglerde bağlantı bölgesinde oluşan yatak 

mukavemetleri ve hasar modları belirlenmiştir. Deniz suyunda bekletilen numunelerin yatak 

mukavemetlerinin kuru numunelerin yatak mukavemetlerine göre önemli ölçüde düştüğü 

gözlenmiştir. Ünal vd., (2018) tarafından yapılan çalışmada; çekme ve eğilme yükleri altındaki 

cam/karbon/cam fiber takviyeli epoksi matris kompozit laminatların mekanik davranışı üzerine 

nanokil ilavesinin etkileri araştırılmıştır. Çalışma için üç farklı ağırlık oranında nanokil içeren 

elyaf takviyeli hibrit kompozitler üretilmiştir. Üretilen bu hibrit kompozitlere ait bazı mekanik 

özellikleri elde etmek için tek eksenli çekme ve üç-nokta eğme deneyleri uygulanmıştır. Bu 

çalışmanın sonucunda, epoksi reçineye nanokil ilavesinin mekanik davranışı olumlu olarak 

etkilediği görülmüştür. Okutan ve Karakuzu (2003) yapmış oldukları çalışmada, E-

cam/epoksiden oluşan [0/45]s ve [90/45]s istifleme dizilimlerine sahip hibrit kompozitlerin 

mekanik özelliklerini incelenmişlerdir. 20 farklı geometrik boyuta sahip numune kullanılmıştır. 

Numunelerin delik açısına göre kenar uzaklığı ve genişliği değiştirilerek elde edilen sonuçlar 

literatür ile karşılaştırılmıştır. Aktaş ve Karakuzu (2009) tarafından, cam-epoksi kompozit 

plakaların mekanik özelliklerine sıcaklığın etkilerini araştırılmıştır. Tabakalı kompozit plakalar 

250 kPa sabit basınçta sertleştirildikten sonra, oda sıcaklığına soğutularak bu plakaların 

mekanik özelliklerine sıcaklığın etkileri incelenmiş ve sıcaklığın artmasıyla gerilme 

değerlerinin azaldığı görülmüştür. Altan (2009) tarafından yapılan çalışmada, farklı sıcaklık ve 

nem etkisine maruz kompozit malzemeler için oda sıcaklığında ve iki farklı nem oranında 

yapılan deneyler sonucu; nemli ortamda elde edilen elastisite modülünde oda şartlarında elde 

edilen elastisite modülüne nazaran biraz düşüşlerin olduğu belirlenmiştir. Oda sıcaklığının 
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üstündeki sıcaklıklarda ise bu düşüşlerin arttığı tespit edilmiştir. Sıcaklığın artmasıyla mekanik 

özelliklerinin çok fazla değiştiği rapor edilmiştir.  

 

Gu (2009) yapmış olduğu çalışmada, deniz suyu içerisine maruz bırakılan cam/polyester 

kompozitlerin mekanik davranışlarını incelemiştir. Çalışmanın sonucu olarak, deniz suyuna 

konulan numunelerin deniz suyunda kalma sürelerinin artması ile hem matris hem de ara 

yüzeylerinde bozulmalar görüldüğü rapor edilmiştir. Örçen ve Gür (2011) yaptıkları çalışmada, 

8 tabakalı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepreglerin mekanik özellikleri üzerine 

çevre şartlarının etkisini araştırmışlardır. Önce kuru şartlardaki numunelerin mekanik 

özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra numuneler deniz suyu içerisine 3 ay ve 6 ay süre ile 

bırakılmıştır. Her aşamanın sonunda numunelerin mekanik özellikleri belirlenmiş ve kuru 

şartlarda elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. En yüksek elastisite modül değeri kuru 

haldeki numunelerde elde edilirken; numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri arttıkça, 

elastisite modül değerlerinde genel olarak düşüşler olduğu görülmüştür. Torabizadeh (2013), 

statik yük altındaki farklı oryantasyon açılarına sahip tek yönlü cam fiber takviyeli polimer 

kompozitlerin farklı sıcaklıklardaki (25°C, - 20°C ve -60°C) mekanik davranışlarını 

incelemiştir. Çalışma sonucu olarak, düşük sıcaklıkların kompozitin hasar moduna önemli 

etkisi olduğu belirtilmiştir. Sayman vd. (2009), sırf cam/epoksi, sırf karbon/epoksi ve 

karbon/cam hibrit kompozitlerin sıcak ortam (90°C), soğuk ortam (-50°C) ve oda koşullarında 

tam delinme gerçekleşene kadar ağırlık düşürme darbe test cihazında darbe testleri yapılarak 

bu malzemelerin farklı ortam koşullarındaki darbe davranışları incelenmiştir. Testlerin 

yapıldığı tüm koşullarda; dış tabakalarda karbon, iç tabakalarda cam takviyeli karbon/cam hibrit 

kompozitlerin hem rijitlik hem de darbe direnci açısından sırf karbon ve sırf cam takviyeli 

kompozitlere göre daha üstün olduğu belirtilmiştir. Kompozit malzemeler uygulama 

alanlarında farklı iklim koşullarında kullanıldıklarından, farklı ortam şartlarına ve sıcaklık 

değişimlerine maruz kalabilmektedirler. Günümüzde kullanım alanı hızla artmakta olan 

tabakalı kompozit malzemelerin düşük sıcaklık ortamlarındaki mekanik davranışını doğru 

tanımlamak büyük önem taşır. Bundan dolayı bu çalışmada, soğuk ortam koşullarının hibrit 

kompozit malzemenin mekanik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneyler için, üç farklı 

fiber karbon dimi, E-cam dimi ve aramid dimi ve matris olarak da epoksi reçine kullanılarak 12 

tabakalı hibrit kompozit plakalar üretilmiştir. Hibrit kompozit plakalar 90 gün oda koşullarında, 

90 gün soğutucuda (-18 °C), 90 gün Akdeniz suyu, 150 gün soğutucuda (- 18 °C) ve 150 gün 

Akdeniz suyunda bekletilmişlerdir. Bekleme süreleri dolduktan sonra numuneler bekletildikleri 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
178 

ortamlardan çıkarılarak E1 elastisite modülleri ve kopma mukavemetleri belirlenmiştir. Elde 

ediler deneysel veriler ışığında, farklı ortamların ve istifleme geometrisinin hibrit kompozitlerin 

mekanik özelliklerine etkileri araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, fiber olarak dimi (twill) dokuma karbon kumaş, dimi (twill) dokuma E-cam 

kumaş, dimi (twill) dokuma aramid kumaş fiberler ve matris olarak da Araldite LY1564 / 

Aradur 3486 epoksi reçine sistemi kullanılarak 12 tabakalı hibrit kompozit plakalar 

kullanılmıştır. Hibrit kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi üzerine farklı 

fiber kombinasyonlarının, farklı istifleme dizilimlerinin ve farklı ortam koşullarının etkileri 

araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan tabakalı hibrit kompozit plakaların üretimi Fibermak 

Mühendislik firması tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Hibrit kompozitler, simetrik [(0/90)3]s ve simetrik olmayan [(0/90)6]as yönlenme açılarında 

dizayn edilerek 400mm x 400mm ebatında plakalar halinde üretilmiştir. Üretilen hibrit 

kompozit plakalardan burkulma deneyinde kullanılmak üzere ASTM standartlarına uygun 

olarak 20mmx200mm ölçülerinde profesyonel kesme makinesi yardımıyla numune kesimi 

yapılmıştır. Hibrit kompozit plakaların mekanik davranışlarına farklı ortam şartlarının etkisini 

araştırmak için numuneler gruplara ayrılmıştır. Her bir grup numune oda koşulları, Akdeniz 

suyu ve soğutucu ortamlarında belirli sürelerde bekletilmiştir. Tablo 1.’de bu çalışma için 

belirlenen farklı ortam koşulları ve bekleme süreleri verilmiştir. 

 

Tablo 1.Farklı ortam koşulları ve bekleme süreleri 

Grup Ortam Koşulları Bekleme 

No  Süreleri 

1. grup Oda koşulları 90 gün 

2. grup Akdeniz suyu 90 gün 

3. grup Soğutucu (-18 °C) 90 gün 

4. grup Akdeniz suyu 150 gün 

5. grup Soğutucu (-18 °C) 150 gün 
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Numunelerin farklı ortam koşullarındaki bekleme süreleri tamamlandıktan sonra bekletilmeden 

çekme deneyleri yapılmıştır. 

2.1. Hibrit Kompozit Plakaların Üretimi 

 

Hibrit kompozit malzemelerin üretiminde fiber olarak dimi (twill) dokuma karbon, dimi (twill) 

dokuma E-cam, dimi (twill) dokuma aramid olmak üzere üç farklı fiber ve matris malzemesi 

olarak da Araldite LY1564 / Aradur 3486 epoksi reçine sistemi kullanılmıştır. Hibrit kompozit 

malzemede kullanılan fiberlerin genel özellikleri Tablo 2.’de verilmiştir. 12 tabakalı hibrit 

kompozit plakalar sıcak presleme yöntemiyle üretilmiştir.  

 

Tablo 2. Hibrit kompozit malzemede kullanılan fiberlerin genel özellikleri 

Mekanik özellikler Karbon E-Cam Aramid 

Ağırlık (g/m2) 245 300 300 

Çekme dayanımı (MPa) 3800 2306 3000 

Elastisite modülü (GPa) 240 81.50 112 

Şekil değiştirme oranı (%) 1.60 2.97 2.40 

Yoğunluk (g/cm3) 1.78 2.58 1.44 

 

Hibrit kompozitlerin kısa gösterimleri ve dizilim açıları Tablo 3.’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Hibrit kompozitlerin oryantasyon açıları ve istifleme dizilimleri 

Konfigürasyonlar İstifleme Malzeme dizilim açıları 

 dizilimi  

C12 [(0/90)3]s [0C/90C/0C/90C/0C/90C]s 

CG [(0/90)3]s [0C/90C/0G/90G/0C/90C)s 

CAG [(0/90)3]s [0C/90C/0A/90A/0G/90G)s 

CAG* [(0/90)3]as [0C/90C/0A/90A/0G/90G/0C/90C/0A/90A/0G/90G] 

GAC [(0/90)3]s [0G/90G/0A/90A/0C/90C)s 

 

Tablo 3’de C: Karbon fiber A: Aramid fiber, G: Cam fiber, s: Simetrik, as: Antisimetrik 

istifleme dizilimini, istifleme dizilimini ve *: antisimetrik konfügürasyonu ifade etmektedir.  
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2.2. Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

 

Hibrit kompozit numunelerin çekme deneyleri Dokuz Eylül Üniversitesi Kompozit Malzeme 

Araştırma Laboratuvarında bulunan 100 kN’luk Shimadzu AG-X çekme test cihazı kullanılarak 

yapılmıştır (Şekil 2). Çekme deneyi esnasında elde edilen veriler bir veri aktarım cihazı 

yardımıyla bilgisayara aktarılmıştır. Şekil 1’de hibrit kompozit deney numuneleri 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Hibrit kompozit deney numuneleri 

 

Hibrit kompozitlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Shimadzu AG-X çekme test cihazı kullanılmıştır (Şekil 

2). Test cihazı ±100 kN yük kapasitesinde olup, -70 °C ila +350 °C sıcaklık aralıklarında test 

yapılmasını sağlayabilen bir çevresel kabine sahiptir. Deney numunelerine oda sıcaklığında 2 

mm/dk hız ile yük uygulanarak ASTM standartlarına uygun olarak hazırlanan deney 

numunelerinin mekanik özellikleri belirlenmiştir. Şekil 2’de deneyler için kullanılan Shimadzu 

AG-X çekme test cihazı verilmiştir. 
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Şekil 2. Deneyler için kullanılan Shimadzu AG-X çekme test cihazı 

 

Deney esnasında numuneler çenelerden kaydığı için uç kısımlarına kompozit başlıklar 

yapıştırılmıştır. Şekil 3’te çekme deneyi sonucunda hibrit kompozit numunede oluşan 

deformasyon görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.Çekme deneyi sonrası hibrit numunede oluşan deformasyonlar 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Deneysel numuneler mekanik özellikleri belirlenmeden önce hassas terazi ile tartılarak 

malzemelerin yaş ve kuru ağırlıkları ile ortalama nem tutma oranları belirlenerek Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Hibrit kompozit numunelerin nem oranları 
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Ortam 

Koşulları 

Nemlilik oranları (%) 

C12 CG CAG CAG* GAC 

S90 5,550 2,560 34,62 4,350 1,160 

S150 12,11 5,290 38,54 7,250 3,650 

AD90 16,66 10,25 56,62 8,630 14,81 

AD150 30,00 19,53 64,60 13,40 16,22 

 

Her bir deney için 3’er adet numune kullanılmış ve elde edilen sonuçların ortalaması alınmıştır. 

Çekme deneyi sonucunda her bir grup numune için elde edilen E1 elastisite modülleri Tablo 

5.’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Hibrit kompozit numunelerin E1 elastisite modülleri 

Ortam 

Koşulları 

E1 elastisite modülleri (GPa) 

C12 CG CAG CAG* GAC 

O90 68,64 50,70 39,47 38,59 35,08 

S90 72,15 55,62 42,50 40,62 37,87 

S150 75,83 66,10 41,47 42,39 39,75 

AD90 60,99 43,21 35,49 35,27 31,61 

AD150 59,02 40,96 33,64 34,11 26,62 

 

Her bir grup numune için elde edilen kopma mukavemetleri Tablo 6.’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Hibrit kompozit numunelerin kopma mukavemetleri 

Ortam 

Koşulları 

Kopma mukavemeti (MPa) 

C12 CG CAG CAG* GAC 

O90 882,45 651,81 507,43 496,13 451,01 

S90 927,60 715,08 546,40 522,23 486,88 

S150 974,89 849,80 533,15 544,99 511,05 

AD90 784,10 555,52 456,27 453,45 406,38 

AD150 758,78 526,59 432,48 438,54 342,23 
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Şekil 4’te bütün ortamlar için hibrit kompozit malzemelerin nem oranları karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 4. Hibrit kompozit numunelerin nem oranları 

 

Farklı ortamlarda bekletilen hibrit numunelerin nem oranları karşılaştırıldığında; 90 gün 

Akdeniz suyunda bekletilen numunelerden CAG’nin en yüksek nem oranına sahip olduğu, 90 

gün soğutucuda bekletilen numunelerden CG’nin ise en düşük nem oranına sahip olduğu 

görülmektedir (Şekil 4). Şekil 5’te 90 gün soğutucuda bekletilen hibrit kompozit numunelerin 

E1 elastisite modülü değerleri grafik olarak verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Hibrit kompozit numunelerin E1 elastisite modülleri 

 

Şekil 5’ten görüldüğü üzere; soğuk ortamda bekletilen hibrit kompozit numunelerin E1 elastisite 

modüllerinin diğer ortamlara nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Deniz suyunda 
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bekletilen hibrit kompozit numunelerin E1 elastisite modüllerinin ise diğer ortamlarda 

bekletilen hibrit kompozit numunelerin E1 elastisite modüllerinden daha düşük olduğu 

görülmektedir. 150 gün soğutucuda bekletilen CG’nin en yüksek elastisite modülüne sahip 

olduğu, 150 gün Akdeniz suyunda bekletilen GAC’ın ise en düşük elastisite modülüne sahip 

olduğu görülmektedir.  

 

Soğuk ortamda bekletilen hibrit numunelere ait E1 elastisite modüllerinin diğer ortamlara göre 

daha yüksek olduğu, bu nedenle hibrit kompozit numuneler soğuk ortamda bekletildiklerinde 

soğuk ortamın kompozitin dayanımını artırdığı sonucuna varılmıştır. Deniz suyunda bekletilen 

hibrit numunelere ait E1 elastisite modüllerinin ise diğer ortamlara göre daha düşük olduğu, 

dolayısıyla kompozit malzemeler deniz suyunda bekletildiklerinde kompozitin dayanımının 

azaldığı sonucuna varılmıştır. 150 gün bekletilen numuneler için, soğuk ortamda 

bekletildiklerin de E1 elastisite modüllerinin oda koşullarına göre arttığı, deniz suyunda 

bekletildiklerinde ise E1 elastisite modüllerinin oda koşullarına göre azaldığı görülmektedir. Bu 

sonuç literatür ile de örtüşmektedir.  

 

Mourad vd., (2010) tarafından yapılan çalışmada, fiber takviyeli polimer (FRP) malzemelerinin 

deniz suyu ve sıcak ortamdaki dayanıklılığı araştırılmıştır. Deniz suyu ve sıcaklığının 

cam/epoksi ve cam/poliüretan kompozit malzemelerin yapısal özelliklerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, cam/poliüretan kompozitin gerilme mukavemeti oda 

sıcaklığında deniz suyuna maruz kaldıktan sonra% 31 azaldığı görülmüştür. Örçen ve Gür 

(2011) tarafından yapılan çalışmada da, cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit 

malzemeler deniz suyu içerisinde 3 ay ve 6 ay süre ile bekletilmiştir. Yapılan bu çalışma 

sonucunda en iyi mekanik özellik değerlerinin kuru haldeki numuneler için elde edildiği ve 

malzemelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri arttıkça mekanik özelliklerinde genel olarak 

azalmaların meydana geldiği rapor edilmiştir. Şekil 6’da hibrit kompozit numunelerin kopma 

mukavemetleri karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 6. Hibrit kompozit numunelerin kopma mukavemetleri 

 

Şekil 6’dan görüldüğü üzere, tüm ortamlar için CG’nin kopma mukavemeti en yüksek, 

GAC’nin kopma mukavemeti ise en düşüktür. Soğuk ortamda bekletilen hibrit numunelere ait 

kopma mukavemetlerinin diğer ortamlara göre daha yüksek olduğu, deniz suyunda bekletilen 

hibrit numunelere ait kopma mukavemetlerinin ise diğer ortamlara göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada, 3 farklı (dimi karbon kumaş, dimi E-cam kumaş ve dimi aramid kumaş) fiber 

içeren 12 tabakalı hibrit kompozit plakaların mekanik davranışı üzerine farklı ortamların (oda 

koşulları, Akdeniz suyu ve soğutucu), farklı fiberlerin (karbon, E-cam, aramid) ve farklı 

oryantasyon açılarının mekanik özellikler üzerine etkileri deneysel olarak araştırılmış ve 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:  

 

 İstifleme diziliminin, farklı fiber ve oryantasyon açılarının hibrit kompozit malzemelerin 

mekanik davranışlarına doğrudan etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Deniz suyunda bekletilen hibrit kompozit numunelerin oda koşullarında bekletilen 

numunelere göre E1 elastisite modüllerinin ve kopma mukavemetinin azaldığı 

belirlenmiştir 
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 Soğuk ortamda bekletilen hibrit kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin, oda 

koşullarında bekletilen malzemelerin E1 elastisite modüllerinin ve kopma 

mukavemetlerine nazaran daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

 Bütün ortam koşulları için; en yüksek mekanik özelliklerin 150 gün soğutucuda bekletilen 

numunelerde, en düşük mekanik özelliklerin ise 150 gün Akdeniz suyunda bekletilen 

numunelerde görülmüştür. 

 Simetrik dizilişli [(0/90)3]s hibrit kompozit numuneler ile antisimetrik dizilişli [(0/90)3]as 

hibrit kompozit numunelerin E1 elastisite modül değerleri karşılaştırıldığında; Simetrik 

dizilişli malzemelerin E1 elastisite modülünün antisimetrik dizilişli malzemelerin E1 

elastisite modülüne göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 Nemin ve tuzlu suyun hibrit kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini ve dayanımını 

olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Kompozit malzeme uzun süre nemli ortamda 

bulunması sonucu su emer. Bu emilen su neticesinde kompozit malzemede şişme ve kalıcı 

şekil değiştirmeler oluşur. Fiber matris arasına yerleşen tuzlu suyun korozif etkisi 

nedeniyle matriste mikro bozunmalar, fiber-matris arayüzeyinde zayıflamalar 

oluştuğundan mekanik özelliklerde düşüş meydana gelebileceği kanaatine varılmıştır. 
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Parabolik Sıcaklık Dağılımına Maruz Bir Diskin Isıl Gerilme Analizi 

                                                          Hüseyin Fırat KAYIRAN1 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ2 

ÖZET 

Bu çalışmada, diskin iç yüzeyinden dış yüzeyine kadar olan bölgede parabolik artan sıcaklık 

dağılımına maruz iki farklı diskteki ısıl gerilme analizi yapılmıştır. Disk-I dökme demir, Disk-

II seramik malzemeden oluşmaktadır. İki farklı disk için çözüm yapılmıştır. Elastisite 

modülünün sıcaklıkla değişmediği kabul edilerek diskin radyal yönünde meydana gelen ısıl 

gerilmeler hesaplanmıştır. Farklı sıcaklık değerlerinde seçilmiş parabolik sıcaklık dağılımı 

uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda sıcaklığın parabolik olarak artmasıyla birlikte 

radyal ve teğetsel gerilme değerlerinde artışların olduğu gözlenmiştir. Radyal yer 

değiştirmelerin diskin en iç ve en dış kısmında daima sıfır olduğu, diskin iç kısmına yakın 

bölgelerinde en yüksek değerini aldığı gözlenmiştir. Seramik diskte meydana gelen gerilme 

değerlerinin, dökme demir diskte meydana gelen gerilme değerlerine göre daha fazla olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Disk, Isıl Gerilme, Parabolik sıcaklık dağılımı 

 

Thermal Stress Analysis of a Disc Subject to Parabolic Temperature 

Distribution 

ABSTRACT 

In this study, thermal stress analysis was performed on two different discs exposed to the 

parabolic increased temperature distribution in the region from the inner surface of the disc to 

the outer surface. Solutions were made for two different disks. One of the discs is made of 

ceramic material and the second disc is made of cast iron material. The thermal stresses in the 

radial direction of the disc were calculated, assuming that the modulus of elasticity did not 

change with temperature. Selected temperature distributions of different values have been 

applied. As a result of this study, it was observed that there was an increase in radial and 

tangential stress values with parabolic increase in temperature. It has been observed that the 

radial displacements are always zero in the inner and outer part of the disc, and have the highest 

value in the regions close to the inner part of the disc. It was concluded that the stress values on 

the ceramic disc were higher than the stress values of the cast iron disc. 

Keywords: Disc, Thermal Stress, Parabolic temperature distribution 
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1.GİRİŞ 

M14akine elemanları çalışma esnasında ısındıkları için sıcaklığa dayalı gerilme analizi büyük 

önem arz eder. Sıcaklık malzeme davranışını önemli ölçüde etkileyen durumlardan biridir. Her 

malzemenin sıcaklık karsısında gösterdiği eğilimler farklıdır. Sıcaklığın artması veya azalması 

ile makine parçalarında istenmeyen ölçüde gerilmeler oluşabilir. Bu durumda makine 

parçasında kalıcı hasarların oluşması olası bir durumdur.  Düzensiz soğumadan iç gerilmelerin 

oluşma ihtimali olduğundan bu durum dikkate alınmıştır. Bu çalışma sıcaklık etkisine maruz 

bir diskte oluşan termal gerilmelerin belirlenmesi ile ilgilidir. Diskler genelde ağır sanayi olmak 

üzere, mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri, ışıklandırma sistemleri, güneş enerjisi sistemleri, 

iş makineleri, vinç, forklift şanzıman ve fren kavrama bronz diskleri, kâğıt balataları ve çelik 

pleytleri olmak üzere birçok alanda kullanılırlar (Gülgeç ve Türkbaş, 2002). Otomobillerde fren 

disk malzemeleri olarak dökme demirler kullanılmaktadırlar Günümüzde disk ve kampana 

olmak üzere iki çeşit fren sistemi bulunmaktadır. Disk fren sistemi daha çok otomobil ve hafif 

ticari araçlarda kullanılmaktadır. Dökme demir malzemeler, dövme çelik ve temper dökme 

demir gibi diğer birçok metal alaşımına göre yüksek dayanım ve tokluk gibi üstün özellikleri 

sebebiyle günümüzde endüstrinin vazgeçilmez malzemelerinden birisidir (Fatahalla, Huseyin 

ve Bahi. 1996). Yapılan literatür araştırmasında fren diskleri üzerine meydana gelen hasarların 

büyük bir kısmı frenleme esnasında disk üzerinde oluşan ısı sebebiyle meydana geldiği tespit 

edilmiştir (Yavuz, Erdoğan ve Erçetin, 2014). Genel olarak literatürde disklerle ilgili farklı 

çalışmalar yapılmıştır İki farklı malzemenin birleşiminden oluşan bimateryal bir disk için ısıl 

gerilme analizini bilgisayar programı geliştirilerek analitik olarak incelemiştir. Yapılan 

çalışmada diskler için optimum sıcaklıklar belirlenerek, elastisite modülünün sıcaklıkla 

değiştiği ve değişmediği varsayılarak analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar kendi 

aralarında karşılaştırılmıştır (Kayıran, 2012). Yapılan başka bir çalışmada, termal çatlaklar 

incelenmiştir. Hasar sebebi olarak termo mekanik yorgunluk sebebiyle hasar meydana geldiğini 

tespit edilmiştir (Bagnoli, Dolce, Bernabei, 2009). Bir motosiklete ait fren diskinin hasarı 

incelenerek, yüksek sıcaklık nedeniyle malzeme iç yapısında bozulmalar ve dolayısıyla 

hasarların meydana geldiği belirlenmiştir (Boniardi, D'Errico, Tagliabue, Gotti, Perricone 

2006). Frenleme esnasında sürtünme katsayısındaki değişimi disk yüzeyindeki temas 

bölgelerinin içine doğru ısıdaki periyodik değişiminden kaynaklandığını belirlenmiştir 
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(Anderson, 1992). Üç boyutlu bir model ile havalandırılmış disk freninde termal gerilim 

analizli yapmışlardır. Maksimum ısıl gerilmenin oluştuğu bölge tayin edilerek, gerçek bir disk 

freninde yorulma çatlakları araştırılmıştır (Kim ve Seok, 2008).Yapılan başka bir çalışmada, 

kompozit köprülerin ısıl yükler altındaki davranışı araştırılmıştır (Adhami, 2017). Seramik fren 

balatasının sürtünme, yüzey karakteristikleri ve kayma karakteristiklerini belirlenmiştir (Hee 

ve Filip, 2005). Seramik metal şeridin üst bölgesinde oluşan sıcaklık ve termal gerilmelerin 

belirlenen sınır koşullarındaki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların, frenleme sırasında 

sürtünme elemanlarının ısıl çatlamasının modelleme yapılarak çözüme ulaşılabileceği 

sonucuna varılmıştır (Yetvtushenko ve Kuciej, 2010). Disklerin performanslarını sıcaklık 

dağılımını ve gerilmeler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek için bir adet tam disk ve üç adet 

havalandırılmış rotor incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, disklerin çok yüksek çalışma 

koşullarında güvenle kullanılabileceği, kanatlı disklerin rotora göre daha iyi bir çözüm olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır (Baron, Ingrassia, Nigrelli, Ricotta, 2015). Fonksiyonel 

derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dikdörtgen profilli dairesel bir kanatçıktaki ısıl 

gerilmeler araştırılmıştır (Yıldırım, 2017). Cam elyaf takviyeli disk fren balatalarının 

özelliklerini incelemişlerdir. Üretilen numunelerde sürtünme katsayısını ve aşınma direncini 

artırmak için seramik katkı olarak SİC kullanılmıştır (Mutlu ve Öner, 2002). Diskler, havacılık, 

uçak sistemleri başta olmak üzere, insansız hava araçları, enerji gibi alanlarda farklı malzemeler 

olarak kullanılmaktadır. Diskler kullanım alanına göre çalıştıkları sıcaklıklarda farklılık 

göstermektedir.  

 

Bundan ötürü bu çalışmada, sıcaklık etkisine maruz kalan bir diskte oluşan ısıl gerilme analizi 

çalışması yapma gereği duyulmuştur. İki farklı disk modellenmiştir. Disklerin iç yüzeyinden 

dış yüzeyine kadar olan bölgede sıcaklığın parabolik olarak arttığı varsayılmıştır. I. Disk dökme 

demir malzeme olarak kullanılırken, II. diskin tamamı seramik olarak belirlenmiştir. İki farklı 

çözüm yapılarak elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde belirlenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmada, dökme demir ve seramik malzemeden oluşan iki farklı diske parabolik 

artan fonksiyona sahip ısı yükü uygulanarak, disklerde oluşan radyal, teğetsel ve radyal yer 

değiştirme durumlarının sıcaklık etkisiyle değişimleri nümerik olarak incelenmiştir. Isıl gerilme 

analizi 20 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C, 100 °C, 200 °C sıcaklık değerleri için uygulanmıştır.  
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2.1. Analitik Çözüm 

 

İnce bir disk için σz = 0 genel denge denklemi (Timoshenko ve Goodier, 1970) 

 

r(dσr)i 

dr
+ (σr)i−(σθ)i = 0       (i = 1)                                                                              (1) 

 

şeklinde verilmektedir. (1) nolu denklemde, r herhangi bir noktadaki diskin yarıçapı, σr radyal 

gerilme, σθ ise teğetsel gerilmeyi ifade etmektedir. Burada disk malzemesi i=1 olarak 

alınmıştır. Şekil 1’de Isıl gerilme analizine maruz bir disk verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1. Isıl gerilme analizine maruz bir disk 

 

εri =
du

dr
                                                                                                                                       (2) 

εθi =
u

r
                                                                                                                                         (3) 

 

Burada u, radyal yöndeki yer değiştirmedir. εr, radyal şekil değiştirmeyi, εθ teğetsel yöndeki 

şekil değiştirmeyi ifade eder.  Şekil değiştirme-gerilme bağıntısı (Timoshenko ve Goodier, 

1970); 

 

εri =
1

Ei

( σri − υiσθi) + αiTr                                                                                                     (4) 
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εθi =
1

Ei

( σθi − υiσri) + αiTr                                                                                                    (5) 

σri=
F

r
                                                                                                                               (6) 

 

σθi=
dF

dr
                                                                                                                                            (7) 

 

şeklindedir. (6) ve (7) nolu denklemler, (4) ve (5) nolu denklemlerinde uygulanırsa; 

 

εri =
1

Ei
( 

F

r
− υi

dF

dr
) + αiTr                                                                                                       (8) 

 

εθi =
1

Ei
( 

dF

dr
− υi

F

r
) + αiTr                                                                                                     (9) 

 

elde edilir. Uzama için uygunluk denklemi; 

 

r
d εθi

dr
+ εθi − εri = 0                                                                                                              (10) 

 

olarak elde edilir. Gerilme fonksiyonunun F olarak tanımlanabildiği denge denklemi ve (1-7) 

arasındaki denklemler kullanılarak (11) genel denklemi elde edilir. 

 

r2
d2F

dr2
+ r

dF

dr
− F = −r2αiEiTr

′                                                                                             (11)  

 

Diskler birbirinden farklı olduğu için he bir disk için i=1 olarak alınmıştır. T0 ilk sıcaklık 

değerini, Tr
′  ise radyal yöndeki herhangi bir noktanın sıcaklık değerini göstermektedir 2 

 

2.2. Parabolik artan sıcaklık dağılımına maruz disk 

 

Diskin iç yüzeyinde Tr = 0 °C dış yüzeyde Tr = T0’dır. Sıcaklığın diskin iç yüzeyinden dış 

yüzeyine doğru parabolik olarak artması durumunda denklem (12) nolu denklem kullanılmıştır. 
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Parabolik artan sıcaklık dağılımı altında meydana gelen gerilmelerin yayılışını bulmak için 

denklem (11)’de gösterilen diferansiyel eşitlik kullanılır. Denklem (11)’de Tr
′ yerine konularak 

özel çözüm yapılır. Şekil 2’de parabolik artan sıcaklık dağılımına maruz bir disk görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Parabolik artan sıcaklık dağılımına maruz disk 

 

Tr =  T0

(a2 − r2)

(a2 − b2)
                                                                                                                  (12) 

 

T′
r =

dT

dr
= −

2rT0

(a2 − b2)
                                                                                                      (13) 

 

Gerilme analizi için denklem (11)’de Tr
′  yerine koyulursa  

 

r2
d2F

dr2
+ r

dF

dr
− F = −r2Eiαi

−2rT0

(a2 − b2)
                                                                           (14) 

 

F = C1r1 + C2r−1 + Air
3                                                                                                     (15) 

 

olarak elde edilir. Radyal ve teğetsel gerilmeler, 

 

σr = C1 + C2r−2 + Air
2 =

F

r
                                                                                              (16) 
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σθ = C1 − C2r−2 + 3Air
2 =

dF

dr
                                                                                         (17) 

 

Radyal ve teğetsel gerilmeler yukarıdaki gibi yazılır.  r = a durumunda σr =

0,  r=b durumunda σr = 0 sınır koşulları kullanılarak, C1, C2 integrasyon sabitleri ve son terim 

Ai aşağıdaki gibi tayin edilir: 

 

Ai =
EiαiT0

4(a2 − b2)
                                                                                                                    (18) 

 

C1 = −Ai(a2 + b2)                                                                                                                (19) 

 

C2 = Ai(a2b2)                                                                                                                        (20) 

 

olarak bulunur, u, radyal yer değiştirme aşağıda (21)’deki gibi elde edilir; 

 

(Ur)i  = [
1

Ei
(C1r(1 − i) −

C2

r
(1 − i) + Ai r

3(3 − i)) + αirT]i                         (21) 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Dökme demir ve seramik malzemeli diskler için, parabolik artan sıcaklık dağılımları altında 

disklerin iç yüzeyden dış yüzeye doğru oluşan ısıl gerilmeler incelenmiştir. Disk sabittir ve 

boyutları a=20 mm, b=100 mm olarak alınmıştır (Şekil 1). Elastisite modülünün sıcaklıkla 

değişmediği (sabit kaldığı) varsayılmıştır. Disk malzemelerinin mekanik özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  

 

Tablo.1 Disklerin mekanik özellikleri (Shanmugam ve Wang, 2007; Ashby, 2016) 

Disk No Disk malzemeleri Elastisite Modülü 

(GPa) 

𝐈𝐬ı𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐥𝐞ş𝐦𝐞 

 𝐊𝐚𝐭𝐬𝐚𝐲ı𝐬ı 

(𝟏/°𝐂) 

Poisson 

Oranı 

I Dökme demir (Lamel 

grafitli) 

120 11x10-6 
0,3 
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II Seramik 

 

151 10x10-6 
0,17 

   

Şekil 3.’te dökme demir diskte oluşan radyal gerilmeler yer almaktadır.  

 

 

Şekil 3. Dökme demir diskte oluşan radyal gerilmeler 

 

Şekil 4.’te seramik diskte oluşan radyal gerilme yer almaktadır. 

 

 

Şekil 4. Seramik diskte oluşan radyal gerilmeler 
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Şekil 3 ve Şekil 4’te görüldüğü üzere, 20 °C sıcaklıkta dökme demir diskte oluşan radyal 

gerilme diskin en iç bölgesinde (r=20,8 mm), 0,496 MPa oluşurken, seramik diskte aynı 

bölgede 0,568 MPa olarak radyal gerilme belirlenmiştir. Daha yüksek sıcaklıklarda ise örneğin 

200 °C sıcaklık için dökme demir diskin en iç bölgesinde (r=20,8 mm) radyal gerilme 4,962 

MPa iken, seramik diskte yine aynı bölgede 5,670 MPa olarak belirlenmiştir. Diskin r=45 mm 

bölgesinde radyal gerilmenin en yüksek değerde olduğu görülmüştür. 200 °C sıcaklık için 

dökme demir diskte 43,97 MPa radyal gerilme oluştuğu, seramik diskte yine aynı bölgede 50,30 

MPa radyal gerilme belirlenmiştir. Şekil 5.’de seramik diskte oluşan teğetsel gerilme, yer 

almaktadır.  

 

 

Şekil 5. Seramik diskte oluşan teğetsel gerilmeler 

Şekil 6.’da dökme demir diskte oluşan teğetsel gerilme verilmiştir.  
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Şekil 6. Dökme demir diskte oluşan teğetsel gerilmeler 

 

Şekil 5 ve Şekil 6’dan görüldüğü üzere, sıcaklık artıkça, seramik ve dökme demir disklerde 

oluşan teğetsel gerilmelerinde arttığı görülmüştür. Teğetsel gerilme disklerin iç bölgesinden dış 

yüzeye doğru, r= 61.6 mm bölgesine kadar çekme gerilmesi şeklinde olup, r=62,4 mm 

bölgeden, disk dış yüzeyine kadar basma gerilmesi şeklindedir. Örneğin 20 °C sıcaklıkta, diskin 

r=20,8 mm bölgesinde, seramik diskte oluşan gerilme 14,43 MPa iken, dökme demir diskin 

aynı bölgesinde oluşan gerilme değerinin 12,61 MPa olduğu belirlenmiştir. 200 °C sıcaklıkta, 

r=20,8 mm seramik bölgesinde oluşan teğetsel gerilme 144,297 MPa olurken, dökme demir 

diskte aynı bölgede teğetsel gerilme değeri 126,14 MPa olarak belirlenmiştir. 

 

Diskin iç bölgesinden, dış bölgelerine doğru r=61,6 mm bölgesine kadar teğetsel gerilme çekme 

gerilmesi şeklindedir. Diskin r=62,4 mm bölgesinden dış kısmına kadar basma gerilmesi 

şeklinde artış gösterdiği görülmüştür. 200 °C sıcaklıkta dökme demir diskin dış bölgesinde -

132 MPa teğetsel gerilme oluştuğu, seramik diskin aynı bölgesinde teğetsel gerilmenin-151 

MPa olduğu görülmüştür. Şekil 7’de 100 °C sıcaklıkta disklerde meydana gelen teğetsel 

gerilmeler verilmiştir. 

 

 

Şekil 7. 100 °C sıcaklıkta disklerde meydana gelen teğetsel gerilmeler 
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Şekil 7’de Disk-I (dökme demir), Disk-II’nin (seramik) iç bölgesinde oluşan teğetsel 

gerilmenin, disklerin dış bölgesinde oluşan teğetsel gerilmelere göre daha az olduğu 

görülmektedir. Şekil 8’de dökme demir diskin radyal yönünde meydana gelen yer değiştirme 

grafik halinde verilmiştir. 

 

 

Şekil 8. Dökme demir diskte oluşan radyal yöndeki yer değiştirmeler 

 

Şekil 9’da seramik diskin radyal yönünde meydana gelen radyal yer değiştirme grafik halinde 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Seramik diskte oluşan radyal yöndeki yer değiştirmeler 
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Disk I’in dış bölgesinde (dökme demir diskte), 20 °C sıcaklıkta 0,011 mm radyal yer değiştirme 

oluşurken, Disk II’nin (seramik diskte) 20°C sıcaklıkta dış kısmında oluşan radyal yer 

değiştirme 0,010 mm olduğu görülmüştür. Yüksek sıcaklıklar için örneğin, 200 °C sıcaklıkta 

Disk-1’in 80 mm bölgesinde oluşan radyal yer değiştirme 0,068 mm iken, Disk-2’nin iç 

kısmında 0,064 mm yer değiştirme olduğu görülmüştür. Disk-I’in diskin dış kısmında oluşan 

radyal yer değiştirme 0,109 mm olduğu, Disk-II’nin dış kısmında oluşan radyal yer 

değiştirmenin ise 0,099 mm olduğu görülmüştür. Uygulanan farklı değerlerdeki sıcaklıklar 

nedeniyle elde edilen gerilme sonuçlarının birbirinden tamamen farklı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Literatürde bu sonucu desteklemektedir.  

 

Yapılan bu çalışmada elde edilen bulguların literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Örneğin; yapılan başka bir çalışmada; sıcaklık etkisine maruz bir diskte oluşan termal 

gerilmeler incelenmiştir. Sıcaklık değişimiyle birlikte diskte oluşan ısıl gerilmelerin değiştiğini 

gözlenmiştir. Diskin iç ve dış yüzeylerindeki radyal gerilmeler sıfır olarak belirlenmiştir. 

Yapılan bu çalışmada da benzer olarak, disklerin iç ve dış yüzeylerindeki radyal gerilmeler sıfır 

olduğu belirlenmiştir (Çallıoğlu ve Karakaya, 2008 ). Yapılan başka bir çalışmada kompozit 

disk üzerindeki en düşük ısıl gerilmelerin 60 °C sıcaklık için oluştuğu, en yüksek gerilmelerin 

ise 270 °C sıcaklık etkisinde iken elde edildiği belirlenmiştir (Şen ve Akyüz, 2013). 

 

5. SONUÇ 

 

Yapılan bu çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

 Dökme demir ve seramik diski oluşturan malzemelerin elastisite modülleri ve termal 

genleşme katsayıları farklı olduğu için oluşan gerilmeler birbirinden farklı çıkmıştır.  

 Sıcaklığın artmasıyla gerilme değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir.  

 Her iki disk için oluşan teğetsel gerilmelerin radyal gerilmelere göre daha fazla büyüklükte 

olduğu belirlenmiştir. 

 Tüm sıcaklık dağılımları için; radyal gerilme diskin en iç ve en dış kısmında sıfırdır.  

 Radyal gerilmeler çekme gerilmesi şeklinde oluşmuştur.  

 Radyal gerilmeler diskin iç kısmına yakın bölgelerinde en yüksek değerini alır. 

 Teğetsel gerilmeler, diskin en iç kısmından orta bölgeye kadar çekme gerilmesi şeklinde, 

orta kısımdan dış bölgeye doğru ise basma gerilmesi şeklinde meydana gelmiştir.  
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 Seramik diskte iç bölgesinde oluşan radyal gerilme, dökme demir diske göre % 14,51 

oranında fazladır.  

 Seramik diskin dış bölgesinde oluşan radyal gerilme, dökme demir diske göre % 12 oranında 

fazladır. 

 Seramik diskin dış bölgesinde oluşan teğetsel gerilme, dökme demir diske göre % 14,1 

oranında fazladır.  

 Dökme demir diskin en dış kısmında meydana gelen radyal yer değiştirmelerin seramik 

diske göre yaklaşık olarak %10 olduğu görülmüştür.  

 Sıcaklık arttıkça ortaya çıkan radyal yer değiştirmenin de artış gösterdiği belirlenmiştir. 

 Disklerde oluşan radyal yer değiştirmelerin birbirine yakın olduğu görülmüştür.  

 

Yapılan bu çalışma ile seramik diskin, dökme demir diske göre ısıl gerilmeye daha dayanıklı 

olduğu kanaatine varılmıştır. Günümüz teknolojisinde sıcaklıkları sönümlemeye karşı fren 

disklerinde ve diğer yüksek sıcaklık gerektiren alanlarda tercih sebebi olabilecekleri sonucuna 

varılmıştır. 
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Poecilia Reticulata (Peters,1859) Balıklarında Görülen Dactylogyrus Sp. 

Parazitinin Enfestasyonu Ve Tedavisi 

 

Dr Öğr. Üyesi Cafer Erkin Koyuncu15 

 

Özet 

Bu araştırma, Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında Mersin İlinde bir akvaryum 

işletmesinde Poecilia reticulata (Poecilidae) balıklarında görülen ani ölümlerin nedenini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Balıkların deri, yüzgeç ve solungaç dokularından alınan 

parazitler laboratuvarda incelenmesi sonucunda ölümlere neden olan etmenin Dactylogyrus sp 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada 50 balık incelenmiş olup, bunlardan 40 adeti’nin parazit 

ile enfeste olduğu saptanmıştır. Ayrıca parazitin morfolojik özellikleri ve balıklarda 

oluşturduğu semptom’lar incelenmiştir. Enfeksiyonun tedavisinde Chloramin-T (7-15 mg/l, 30 

dak )banyo uygulaması etkili olmuştur. Uygulama sonrasında mortalitenin durduğu 

gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: 

Poecilia reticulata, Dactylogyrus sp Mortalite, Chloramin T 

 

Abstract 

The Infestation Of Dactylogyrus sp. In The Aquarium Fishes (Poecilia Reticulata) 

(Peters,1859) In Mersin District And Its Treatment 

This study were conducted between March-July 2017 in order to find out the reason of 

instant mortality of Poecilia reticulata (Peters, 1859) fishes in some of the aquarium facility in 

Mersin district. The fish skin, fins and gill parasites from tissues to the cause of death as a result 

of the laboratory examination of Dactylogyrus sp. have been identified. The study examined 

50 fish, of which 40 were found to be infested with the parasite period is . We also examined 

the parasite morphlogy and fish formed symptoms. Fish were succesfully treated with 

Chloramin T After Chloramin-T (7-15 mg/l, 30 dak )  applications the mortality stopped 

Key Words:  Poecilia reticulata, Dactylogyrus sp. Mortality, Chloramin T 

                                                 
15 Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri fakültesi yetiştiricilik bölümü öğretim üyesi. Balık hastalıkları ve parazitoloji.  
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33169-Mersin / TÜRKİYE,  
Tel: (0324) 361 00 01/ 12038 13, Faks: (0324) 3413025, GSM: 0505 672 65 56,  

E-posta: ekoyuncu@mersin.edu.tr 
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Özellikle son yıllarda ülkemizde akvaryum balıkçılığı hızla gelişen, önemli bir iş kolu 

durumuna gelmiştir. Ülkemizin  her kentinde akvaryum balıkları satan çok sayıda işletme, 

amatör ve  profesyonel akvaryum yetiştiricileri bulunmaktadır. Poecilidae familyası, akvaryum 

balıkları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle  Poecilia reticulata (Poecilidae) türü 

üzerinde çalışmalar giderek artmaktadır. (Koyuncu, ve Cengizler, 2002). 

Su ürünleri yetiştiricilik koşulları genel olarak parazit populasyonlarındaki artışa neden 

olabilmektedir.  Balık yetiştiriciliğin yapıldığı su ortamının kirliliği, balıkların direncini 

azaltarak ve yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olarak parazitlerin yayılmalarını 

desteklemektedir. Yetiştiricilik koşullarında bulaşmanın kolaylaşması, stresin artması ile ilgili 

olarak balıkların  bağışıklığın azalması gibi nedenlerle daha ciddi sorunlar yaratmaktadırlar. 

Özellikle solungaç ve derilerinde Dactylogyrus sp   sayıca artmakta ve yüksek mortaliteye 

neden olmaktadır (Egusa, 1992). 

Balıkların Monogenean grubu parazitlerinden Dactylogyrus  cinsine ait türler hem 

tatlısu ve deniz balıklarının en önemli patojenleri arasındadırlar. (Koyuncu, 2009). 

Dactylogyrus enfeksiyonuna karşı, trichlorphon (0,2 mg/l, 0,4 mg/l 6 saat),  formalin (250-330 

mg/l), malaşit yeşili (0.1-0.15 ppm / 12-24saat), potasyum permanganat (2-4 mg/l, 1 saat),  

Chloramin-T (7-15 mg/l, 30 dak ), bakır sülfat (0.5 mg/l, 30 dak) levamisol (50 ml/l, 2 saat) 

mebendazole (1 mg/l, 24 saat) betadine (50 mg/l, 30 dak) çeşitli araştırmacılar tarafından 

kullanılmış ve etkili bulunmuştur (Egusa, 1992; Stoskoph,1993 ; Dörücü ve Mutlu 2008). 

Yapılan bu araştırmada; Poecilia reticulata balıklarında görülen Dactylogyrus sp    

ektoparaziti ve bu parazitin balıkta yaptığı semptomlar ile hastalığın tedavisi amaçlanmıştır. 

Bu araştırma Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında Mersin Bölgesinde akvaryum 

balıkları yetiştiriciliği yapan bir işletmede Poecilia reticulata  balıklarında % 90,6 mortalite ile 

seyreden hastalığın nedenini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.   

İşletmede havuz suyunun, sıcaklığı (°C), pH ve oksijen (mg l¹־) tayinleri Orbego Hellige 

marka su parametresi ölçeri ile ölçülmüştür. 

Parazitolojik çalışmalar için, ölümü takip eden 30 dakikada sonrası muayene için uygun 

olmadığından ilk önce balıklar işletmede incelenmiştir. Daha sonra  işletmedeki 10 havuzdan 

ortalama ağırlıkları 1,25-2,24 gr. olan 10’ar adet Poecilia reticulata balığı taşıma kaplarına 

alınarak, kısa sürede Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları 

laboratuvarı’na getirilmiştir. 
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  Laboratuvara getirilen balık bireylerinin vücutları; vücut yüzeyi, yüzgeçler ve 

solungaçlar olmak üzere 3 bölgeye ayrılmıştır. Balıkların vücut yüzeyinden alınan kazıntı  

preparatlar üzerine bir lamel kapatılarak mikroskopta incelenmiştir. Daha sonra yüzgeçlerden 

alınan kazıntı preparatlar mikroskopta bakılmıştır. Dıştan içe doğru 1,2,3,4 olarak 

numaralandırılmış solungaç yaprakları işlem sırasına göre  bir makasla kesilip ortam  suyu 

bulunan saat camlarına konarak mikroskopta incelenmiştir. İncelenen  parazitler % 70’lik etil 

alkolde tespit edilmislerdir.  Hazırlanan preparatlardan tespit edilen parazitlerin  ölçümleri ve 

fotoğrafları  Nikon (H550L) faz kontras mikroskopta çekilmiştir. 

  Parazitin tür teşhisi ve morfolojik kriterleri taksonomik anahtarlardan ve makalelerden  

faydalanılarak yapılmıştır (Bykhoskaya-Pavlovskaya, 1962); Bauer, 1969); Kabata, 1985); 

Dove ve Ernst 1998). 

 Tedavi için 100 lt hacminde tanka alınan balıklara Chloramin-T (7-15 mg/l), 30  dakika 

süreyle 2-3 gün banyo uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonrası vücut yüzeyi, yüzgeçler ve 

solungaçlar  sürme preparatlar hazırlanarak incelenmiştir. 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İşletmede mayıs  ayının sonuna kadar balıklarda günde 3-5 adet olan normal ölüm 

sayısının bir anda haziran ayında 20-50 adete çıkması şikayeti üzerine hastalık belirlendi. Beş 

gün sonra balıklarda günlük ölüm sayısı ortalama 100  adete ulaştığı görülmüştür. 

Ölümlerin yoğun olduğu günlerde işletmenin havuzlarında yapılan ölçümlerde suyun 

sıcaklığının ortalama 24-27,5°C, pH ‘ın ortalama 7-7,8, sudaki erimiş oksijen miktarı ise 

ortalama 4,4-4,8 mg/lt olarak belirlenmiştir. 

İşletmede yapılan klinik muayenede balıkların hareketlerinde yavaşlama solungaç 

flamentlerinin kenarların grileştiği ve operkulumların açık olduğu bu şekilde yüzdükleri 

gözlendi. Balıkların derilerin lekelendiği,  koyu bir renk aldığı ve mavimsi siyah mukus 

tabakasıyla da kaplandığı tespit edildi. Günlük yapılan yemlemede balıkların yem almadıkları 

ve zayıf oldukları belirlendi. Balıkların dorsal yüzgeçlerinin proksimale yaklaştığı,  kuyruk 

yüzgeçlerinde erimeler ve pullarında dökülmeler tespit edilmiştir. Ölmek üzere olan balıkların 

vücut yüzeyinden yüzgeçler ve solungaçlarından hazırlanan preparatlar mikroskop altında 

incelendiğinde bir görüş sahasında (X10) ortalama 1-10 Dactylogyrus sp  görüldü. Parazitin iğ 

şeklinde olduğu vücudunun ön kısmında iki loptan meydana geldiği  ve vücut kısmının ön 
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ucunda iki  tane  kasılabilir emiciye sahip olduğu görülmüştür. Vücudunda göz lekeleri 

bulunmadığı tespit edilmiştir  (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Dactylogyrus sp   (Ölçek:50 µm) 

 

Tedavi amacıyla Chloramin-T (7-15 mg/l, 30 dak. süreyle (pH:7, 25°C) 2-3 gün 

daldırma banyo şeklinde uygulanmıştır. Tedavi süresince tanklar havalandırıldı ve balıklar bir 

gün öncesinden aç bırakılmıştır. Uygulama sırasında ilaçtan kaynaklanan toksiteye 

rastlanılmamıştır. Tedavi sonrasında balıklardan hazırlanan preparatlar mikroskop altında 

incelenmiş ve herhangi bir parazit görülmemiş ve bir hafta süresince balıklar takip edilmiştir.  

Balık yetiştiriciliği sektöründe önemli paya sahip ülkelerdeki Dactylogyrus sp  

enfeksiyonlarında balık larvalarını önemli derecede etkilendiği bilinmektedir. Türkiye’de ise 

Dactylogyrus sp  cinsi patojenlerin coğrafi yayılımı ve konak çeşitliliği giderek artmaktadır.  

Su kalitesinin yüksek tutulması,  havuzların ve yem artıklarının temizlenmesi ile 

parazitlerin kontrolünde oldukça önemlidir. Balıklara uygun yemleme yapılmalı ve yem 

artıkları ve balık dışkıları dipten hemen uzaklaştırılmalı, su sirkulasyonu iyi yapılmalı ve 

gerektiği kadar havalandırılmalı, en önemlisi işletmeye giren su mutlaka filtreden geçirilmelidir 

(Woo,1995). Parazitlerin görüldüğü ayda işletmede suyun iyi havalandırılmadığı ve işletmede 

filtrenin bulunmadığı gözlemlenmiştir.  

Bir yaşın altındaki sazan balıklarından alınan örneklerinde 10'luk büyütmede bir görüş 

sahasında ortalama 5-20 Dactylogyrus sp  . parazitin görülmesi durumunda tedavinin yapılması 
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gerektiğini bildirilmiştir (Schaperclaus, 1991). Yapılan bu araştırmada Poecilia reticulata 

balıkları deri ve solungaçlarından alınan preparatlarda ortalama 1-10adet parazit görülmüştür.  

Dactylogyrus sp enfestasyonunda balıkları tedavi amaclı çeşitli kemoterapötikler 

kullanılmaktadır. Yapılan  bu araştırmada Chloramin-T (7-15 mg/l), konsantrasyonunda 30  

dakika  süreyle 2-3 gün banyo şeklinde uygulanmış ve parazite etkili olduğu görülmüştür.  

Yapılan bu araştırmada Mersin bölgesinde akvaryum balıkları yetiştiriciliği yapan bir 

işletmede Poecilia reticulata balıklarında ani mortaliteye neden olan Dactylogyrus sp  

ektoparaziti tespit edilerek ve balıkların tedavi yapılmıştır. 
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Turunçgil Üretim Alanlarında Fusarium solani’ nin neden olduğu  Kök 

Çürüklüğü ve Solgunluk Hastalığı 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Hatay ilinin Samandağ, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde Turunçgil 

bahçelerinde görülen solgunluk ve kök çürüklüğü etmenini belirlemek için sörvey 

yürütülmüştür. Ağaçların kök bölgesinden alınan örneklerden laboratuvar koşullarında PDA 

besi yerinde izolasyonlar yapılmıştır. Besi yerinde gelişen funguslar ışık mikroskobu altında 

incelenmiş ve morfolojik özelliklerine göre tanımlanan 20 izolat, Fusarium solani olarak teşhis 

edilmiştir. Moleküler teşhis için fungal kültürlerin tek spor izolatlarının genomik DNA 

izolasyonlarından sonra rDNA ITS bölgesi ve elongation faktörü (TEF 1-α) için, sırasıyla 

ITS1/ITS4 ve TEF1/TEF2 primerleriyle PCR çalışmaları yapılmıştır. NCBI blast sonuçlarına 

göre örnekler, Fusarium solani olarak tanılanmıştır. Patojenisite denemeleri için, elde edilen 

Fusarium solani izolatlarından hazırlanan spor süspansiyonları, sağlıklı 6-8 aylık mandarin 

fidanlarının köklerine pipetleme yöntemi ile inoküle edilmiştir. Kontrol bitkilerine saf su 

uygulanmıştır. İnokulasyondan 6 ay sonra mandarin fidanlarının yapraklarında sararma ve 

dökümler tespit edilmiştir. Ayrıca köklerde kahverengileşme şeklinde renk değişimleri 

gözlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Fusarim solani, turunçgil, kök çürüklüğü, solgunluk, patojenisite 

16Root rot and wilt disease caused by Fusarium solani in Citrus orchards 

Abstract 

In this study, a survey was conducted to determine the causal agent (s) of wilt and root rot in 

the citrus orchards of Samandağ, Arsuz, Erzin and Dörtyol districts of Hatay province. Samples 

taken from the root zone of the trees were isolated on PDA medium under laboratory conditions. 

The fungi developed in the medium were examined under light microscope and 20 isolates 

identified according to their morphological characteristics were identified as Fusarium solani. 

After genomic DNA isolation of single spore isolates of fungal cultures for molecular 

diagnostics, PCR studies were performed with ITS1/ITS4 and TEF1/TEF2 primers for rDNA 

ITS region and elongation factor (TEF 1-α), respectively. According to the results of the NCBI 

blast, the samples were identified as Fusarium solani. For pathogenicity tests, spore suspensions 

prepared from Fusarium solani isolates obtained were inoculated by pipetting method into the 

roots of healthy 6-8 month old mandarin seedlings. Control plants sprayed with distilled water. 
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**Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antakya-Hatay 

 Sorumlu yazar: senerk31040@gmail.com (Şener Kurt) 
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Six months after inoculation, yellowings and defoliations were detected in the leaves of 

mandarin seedlings. Also, vascular discoloration were observed in the root. 

Key Words: Fusarim solani, citrus, root rot, wilt, pathogenicity  

 

 

1. GİRİŞ 

Turunçgil (Citrus spp) bitkileri, ekonomik dış satım değerleri ve yerel tüketimlerinden dolayı 

birçok tropik ve subtropikal ülkede yetiştirilen en önemli meyve türlerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir. Turunçgiller, dünyada en fazla yetiştirilen ve tüketilen meyve grubu olup, 8,9 

milyon ha alanda 138 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. Turunçgil üretiminde ilk sırayı 29 

milyon tonla Çin almakta olup, bu ülkeyi 20 milyon tonla Brezilya ve 8 milyon ton ile Meksika 

izlemektedir. Ülkemiz, 4 milyon tonla turunçgil üretiminde yedinci sırada yer almaktadır (FAO, 

2016).Tarım ve kırsal kalkınma planlarında stratejik ürün olarak değerlendirilen turunçgiller 

(Citrus spp), ekonomik ihracat değerleri ve yerel tüketimleri nedeniyle Türkiye’ de önemli bir 

meyve konumundadır. Yaş meyve sebze ihracatı içerisinde ise turunçgillerin payı yaklaşık %37 

düzeyindedir (AKIB, 2017).Türkiye turunçgil üretiminin %47’si portakal, %28’i mandarin, 

%19’u limon ve %6’sı altıntop (greyfurt) tur. Ürün bazında; mandarin üretiminde, ülkemiz 4. 

sırada, altıntop ve limonda 8. ve portakalda ise 10. sırada yer almaktadır.  

Turunçgillerin yetiştiriciliğini sınırlayan pek çok hastalık ve zararlı bulunmasına karşın; 

özellikle göçüren (Tristeza) hastalığı (CTV) hala önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, 

son yıllarda dünyanın önemli turunçgil merkezlerinde epidemi yapan yeşillenme 

(Huanglongbin, HLB) de ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Anonim, 2016). Ülkemizde 

turunçgil üretim alanlarında son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlayan farklı kök 

çürüklükleri ve solgunluk belirtileri, turunçgil tarımının geleceği açısından bazı endişeleri de 

beraberinde getirmektedir. Son yıllarda gerek yeni tesis edilen bahçelerde gerekse yetişkin 

ağaçlardan oluşan bahçelerde özellikle portakal ve mandarin türlerinde yoğun kurumalara ve 

solgunluklara rastlanmakta, ileri düzeyde bu tür hastalıklardan dolayı ağaçların sökümü ile 

sonuçlanan kayıplar ortaya çıkmaktadır (Baysal-Gürel ve Çınar, 2015). 

Turunçgil türleri, hem fidanlıklarda hem de bahçede kök çürüklüğü hastalığından etkilenerek, 

verimde düşüş gösterebilmektedir. Fusarium, dünyanın ekonomik olarak en yıkıcı ve türce 

zengin mikotoksijenik bitki patojenleri gruplarından birisini oluşturur (Aoki ve ark., 2014). Bu 

fungusun üretmiş olduğu toksik ikincil metabolitler, tarımsal biyogüvenlik ve gıda güvenliğinin 
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yanı sıra bitki, insan ve hayvan sağlığı için önemli bir tehdit unsurudur (O’Donnell ve ark., 

2015). Bunlar içerisinde Fusarium solani, turunçgillerde kuru kök çürüklüğü kompleksine 

neden olan fungal bir patojendir (Bender ve Menge, 1984). F. solani (Mart.) Appel & Wollenw. 

Emend. Snyd. & Hans. (teleomorph Nectria haematococca), verimlilik üzerinde büyük bir 

etkiye sahip olup, turunçgil dahil geniş bir konukçu bitki dizisine (Nemec,1975) saldıran, dünya 

çapında yaygın toprak kaynaklı bir fungustur. Bu patojen, toprakta birkaç yıl canlı kalabilen, 

rüzgar, ekipman ve su ile dağılabilen bir tür kompleksi olup, sebze, süs bitkileri ve tarla 

bitkilerini içine alan farklı bitki türlerini hastalandırabilmektedir (Al-Sadi ve ark., 2015). 

Bununla birlikte F. solani tür kompleksi (FSSC), fırsatçı bir patojen şeklinde davranarak 

bitkiler dışında insan ve hayvanlarda yüzeysel mukozlara neden olabilmektedir (Zhang ve ark., 

2006; Tuxbury ve ark., 2014; Chehri ve ark., 2015). Buna karşılık böyle önemli bir fungus 

grubunun taksonomik durumu hala çok karmaşık olup, yeni ortaya çıkan türlerin birçoğu ılıman 

ve subtropik bölge kökenlidir. 

Fusarium kök çürüklüğü ve kuru çürüklük, biyotik veya abiyotik stres altında bitkileri yavaş 

yavaş etkileyen, turunçgil ağaçlarının yıkıcı hastalıklarıdır (Yaseen ve D'Onghia, 2012). Birçok 

Fusarium türünün, söz konusu hastalıkların etmenleri olduğu ve bunların tanılarının son derece 

güç olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmada, Fusarium türleri, İtalya, Tunus, Yunanistan ve 

Mısır'daki ticari turunçgil bahçeleri ve fidanlıklarından toplanmıştır. Elde edilen Fusarium 

türleri (F. solani, F. oxysporum ve F. proliferatum) morfolojik ve moleküler karakterizasyona 

göre tanımlanmıştır. Turunçgillerde kuru kök çürüklüğü (DRR) hastalığına neden olan toprak 

kaynaklı fungus Fusarium solani, aşırı sulama, toprak sıkışması, nematodlar ve bazı kök 

zararlanmalarının neden olduğu stres koşulları altındaki ağaçları enfekte eden zayıflık patojeni 

olarak kabul edilmektedir (Marais, 2015). Şu anda bu hastalığın önlenmesi için bilinen etkili 

bir kimyasal fungisit uygulaması bulunmamaktadır.  

Bu çalışmada, Hatay ilinin Samandağ, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde turunçgil 

bahçelerinde görülen solgunluk ve kök çürüklüğü etmenini belirlemek için çalışmalar 

yapılmıştır. 
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2. METOD  

2.1 Fusarium türlerinin  hastalıklı bitkiden izolasyonu  

Hatay ilinin Samandağ, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde 2017 yılında yürütülen sörveyler 

sırasında hastalıklı bitkilerin kök ve gövde örneklerinden Fusarium türlerini izole etmek için 

bitki dokuları, akan çeşme suyu altında yıkanmıştır. Enfeksiyon nedeni ile oluşmuş klorotik 

veya nekrotik dokuları içeren bitki parçaları, steril bir bistüri ile kesilmiştir. 1-2 mm 

büyüklüğündeki bu bitki parçaları, % 75’lik etanol’ de 1 dakika yüzeyden steril edilmiştir. 

Dezenfekte edilen bu doku parçaları, steril distile suda çalkalanıp steril kurutma kağıtlarında 1-

2 saat kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan doku parçaları, genel besi ortamı olan Patates Dekstroz 

Agar (PDA; Merck, Darmstadt, Germany) içeren petrilere aktarılmıştır. Besi ortamlarına, 

bakteriyel bulaşmaları önlemek için 50 μgml-1 konsantrasyonunda streptomisin sülfat 

eklenmiştir. Hastalıklı bitki dokularından alınan ve yüzey sterilizasyonu yapılmış 1-2 mm 

büyüklüğündeki parçalardan 9 cm’lik her bir petriye 5 parça aktarıldıktan sonra, petriler 

27°C’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. İnkubasyondan sonra her bir izolatın aktif olarak gelişen 

kolonilerinden hifsel diskler alınarak, aynı konsantrasyonda antibiyotik içeren 6 cm’ lik PDA 

petrilerine aktarılıp ve 27°C’de 5 gün inkübe edilmiştir. Daha sonra tüm izolatların tek spor 

kültürleri hazırlanarak ve patojenisite kaybını önlemek için kuru filtre kâğıdında geliştirilerek 

teşhisleri yapılıncaya kadar zarf içerisinde -20°C’de, mineral yağda PDA besi yerinde 12°C’de 

ve %15 gliserol içeren cryo kapaklı tüpler içerisinde spor süspansiyonu şeklinde −80°C’ de 

muhafaza edilmiştir. 

2.2. Fungal Türlerin Morfolojik Karakterizasyonu 

Pigmentasyon ve büyüme oranlarını incelemek için tüm fungal izolatlar, taze PDA içeren Petri 

kaplarına aktarılmış ve 1 hafta boyunca 25±2°C'de 12 saatlik değişimli ışık (siyah/beyaz) 

altında inkübe edilmiştir. İnkubasyon sonucu gelişen kolonilerdeki miselyum yapısı, pigment 

oluşumu ve şekli, fialidik konidioforlardaki dallanmalar, mikro ve makro konidilerin şekil, 

boyut ve bölme sayısı, klamidosporların varlığı gibi morfolojik karakterler değerlendirilmiştir. 

Rastgele seçilen 30 adet konidinin her biri makro ve mikro konidi olarak ölçülüp 

sınıflandırılmıştır. 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 konidiler ölçülerek belirlenmiştir. 
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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, DNeasy 

(250) Plant mini kit (Qiagen Inc., Valencia, CA) kullanılarak DNA izolasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Ribozomal DNA'nın ITS bölgesi için amplikonlar, evrensel fungal 

primerler ITS1 (5′-TCCGTAGGTGAACCTGCG-3′), ITS4 (5′-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′) ve EF1-728F (5'-CAT CGA GAA GTT CGA GAA GG-

3'), EF1-986R (5'-TAC TTG AAG GAA CCC TTA CC3 ') kullanılarak amplifiye edilmiştir 

(White ve ark., 1990; Carbone and Kohn, 1999). PCR, toplam 25 μl’ lik hacimde içinde bir 

termal cycler (Applied Biosystems, Singapur)’da gerçekleştirilerek ve her bir karışım, 1 x PCR 

tamponu, 0,2 μM dNTP, 0,5 μM primer, 1 U taq polimeraz (Invitrogen) ve 2μl genomik DNA 

içermektedir. ITS ve EF1 amplifikasyonları, 95°C'de 4 dakika başlangıç denatürasyonunu 

gerçekleştirmek üzere programlanmış, bunu takiben her çevrim 95°C'de 30 saniye 

denatürasyon, 55°C'de 30 saniye annealing, 72 ° C'de 90 saniye için extensiyon ve 10 dakika 

boyunca 72 ° C'de son extensiyon olacak şekilde 35 döngüden oluşturulmuştur. Amplikonlar, 

QIAxcel Gelişmiş Sistem (QIAxcel Advanced, Qiagen, Almanya) cihazı ile analiz edilmiştir. 

2.4. Patojenisite Denemeleri 

Fungusun patojen olup olmadığını doğrulamak için gerçekleştirilen bu deneme, 2017 yıllarında 

sörveyler sonucu elde edilen izolatlar ile MKÜ Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (BİSAK) laboratuvarları ve serasında yürütülmüştür. Bu çalışmada, farklı turunçgil 

bitkilerinden alınan izolatlar, bitkilerin hastalık oluşturan kısımlarına göre ayrılmıştır. 

Patojenisite çalışmaları, Hatay Fidanlı köyü Fidanlık işletmelerinden alınacak 8 aylık tüplü 

turunçgil fidanlarında serada yürütülmüştür. Her bir izolat için, her tekrarda 10 bitki olacak 

şekilde, 3 tekrarlı olarak toplam 30 bitki kullanılmıştır. 

Turunçgil bitkilerinin kök, kök boğazı ve gövdelerinden izole edilen funguslar, limon, 

mandarin, portakal ve altıntop fidanlarına inokule edilmiştir. Bu amaçla, her bir izolatın PDA 

kültürlerinden spor süspansiyonu hazırlanmıştır. Süspansiyonda homojen spor dağılımını 

sağlamak için 2 damla Tween 80 eklenecek ve hemocytometer yardımıyla 1×106 konidi/ml’ye 

ayarlanmıştır. İnokulasyondan önce bitki kökleri, steril bir bisturi ile yaralandıktan sonra, 

hazırlanmış olan konidiyal süspansiyonuna 10 dakika süreyle daldırılmıştır (Hannachi ve ark. 

2014). Her bir fidan, 0,7 litrelik steril toprak içeren ayrı bir saksı içerisine dikilmiştir. Steril saf 
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suya daldırılmış ve inokulasyon yapılmamış olan bitkiler, kontrol olarak kullanılmıştır. Tüm 

bitkiler, 24 ± 2 ° C'de ve 12 saatlik ışıklanma periyoduna sahip olan bir seraya yerleştirilmiştir.  

 

2. SONUÇLAR 

 3.1 Fusarium türlerinin  hastalıklı bitkiden izolasyonu 

Hatay ilinin Samandağ, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde 2017 yılında yürütülen sörveyler 

sırasında hastalıklı bitkilerin kök ve gövde örneklerinden Fusarium türlerinin izolasyon 

çalışmaları sonucunda krem- beyaz renkli seyrek miselli koloniler ortaya çıkmıştır. Elde edilen 

bu koloniler PDA besi yerinde alt kültürlere alınarak saflaştırılmıştır. Bu çalışmada 20 farklı 

izolat elde edilmiştir (Çizelge 3.1). 

 

Çizelge 3.1. Hatay ilinin Samandağ, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde toplanan Fusarium 

türlerine ait izolatlar 

İzolat Konukçu Lokasyon 

CFs1 Limon Arsuz 

CFs2 Limon Arsuz 

CFs3 Mandarin Samandağ 

CFs4 Limon Erzin 

CFs5 Mandarin Dörtyol 

CFs6 Limon Samandağ 

CFs7 Limon Samandağ 

CFs8 Mandarin Erzin 

CFs9 Limon Dörtyol 

CFs10 Mandarin Dörtyol 

CFs11 Limon Erzin 

CFs12 Mandarin Erzin 

CFs13 Limon Erzin 

CFs14 Limon Samandağ 

CFs15 Limon Samandağ 

CFs16 Limon Arsuz 

CFs17 Portakal Arsuz 

CFs18 Greyfurt Dörtyol 

CFs19 Limon Erzin 

CFs20 Portakal Erzin 

 

3.2. Fungal Türlerin Morfolojik Karakterizasyonu 
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Hastalık belirtileri gösteren dokulardan yapılan izolasyonlardan sonra elde edilen izolatlar, 

Fusarium tanı yöntemlerine göre morfolojik olarak tanılanmıştır (Leslie ve Summerell, 2006). 

Kültürleri genellikle seyrek miselyum ile krem beyazdır. Makrokonidiler geniş, düz, şişkin, 

çoğunlukla 5 bölmeli, uç kısımları körelmiş ve biraz yuvarlak, gagalı apikal hücre ve zayıf 

gelişmiş, ayak şeklinde bir bazal hücredir; Mikrokonidiler uzun monofialidik konidiyojen 

hücrelerden üretilen, bol, oval, elipsoid veya reniform, 0 veya 1 bölmeye sahiptir. 

Makrokonidiler 18.4-31.7 µm uzunluğunda, mikrokonidiler 15.3-24.8 µm uzunluğundadır. 

Tek, kabarcık şeklinde klamidiosporlara sahiptir. Sonuç olarak, besi yerinde gelişen izolatlar 

trinoküler araştırma mikroskobunda (NİKON Eclipse Nİ-U Model Floresan DIC Ataçmanlı 

DS-Ri2) incelenmiş ve morfolojik özelliklerine göre tanımlanan 20 izolat, Fusarium solani 

olarak teşhis edilmiştir. 

3.3. Fungal İzolatların Moleküler Karakterizasyonu 

Hastalıklı dokulardan izole edilen 20 farklı izolat Plant mini kit kullanılarak elde edilen total 

genomik DNA’lar  ITS ve EF genlerine ait primerler kullanılarak PCR çalışmaları yapılmıştır. 

PCR ürünleri QIAxcel Gelişmiş Sistem (QIAxcel Advanced, Qiagen, Almanya) cihazı ile 

analiz edilerek, ITS ve EF genlerine ait ortalama 600bp ve 550bp DNA bantları elde edilmiştir. 

Moleküler tanımlama, elde edilen dizinin, BLAST (Boratyn et al. 2013) kullanılarak Ulusal 

Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI)’de bulunan Genbank Nükleotid Veritabanı içindeki 

sekanslarla karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, izolatlar %99-100 (ITS; 

KX929306, KX343173, EF; MF972075, MF817591) arasında benzerlik oranları ile Fusarium 

solani türleri ile eşleşme göstermiştir.  

3.4. Patojenisite Denemeleri 

2017 yıllarında sörveyler sonucu elde edilen izolatlar ile MKÜ Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (BİSAK) laboratuvarları ve serasında yürütülen patojenisite 

çalışmalarında CFs4 ve CFs8 izolatları kullanılmıştır. İnokulasyondan mandarin fidanlarında 

14 gün sonra ilk sararma gözlenmiş, 6 ay boyunca sararmalar devam etmiş ve kahverengi bir 

hal alarak dökülmüşlerdir. Ayrıca köklerde kahverengileşme şeklinde renk değişimleri 

gözlenmiştir. Kontol bitkilerinde herhangi bir hastalık gözlenmemiştir. Koch postulatını 

tamamlamak için Fusarium izolatları, kök ve gövdelerden PDA besi yerini kullanarak geriye 

izole edilmiştir. Turunçgil bahçelerinden elde dilen izolatlara benzer şekilde fungus kolonileri 

izole edilmiştir. Sonuç olarak, turunçgil üretim alanlarında kök çürüklüğü ve solgunluk 

hastalığına neden olan fungusun F. solani olduğu ortaya konmuştur. 
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Sonuç olarak, bu çalışmada mandarin ve portakal başta olmak üzere turunçgil türlerinde görülen 

kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri, morfolojik ve moleküler olarak ülkemizde ilk 

kez karakterize edilmiştir. Gelecekte diğer turunçgil tür ve çeşitlerinde benzer hastalıkların 

ortaya çıkmasını önlemek için bu hastalığa dayanıklı anaç seçimine bağlı ıslah çalışmalarının 

yürütülmesi noktasında elde edilen bu verilerin esas alınması büyük önem taşımaktadır.  
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Novel Foods: Sustainable Food Process 
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ABSTRACT 

Novel food consumption in this challenging world has grown its demand. The growing 

food industry has been working to produce sustainable foods by converging food 

safety and security in precedence additional concerned by producing various type of 

foods by examining the health effect benefits to consumers and its nutritional value 

and toxicological behaviour. Consumption strategies eliminating the undesirable food 

components use fewer food additives including food preservatives by replacing them 

through the use of new advanced technologies such as (HPP) high-pressure processing, 

(HHP)high hydrostatic pressure and (PEF) Pulsed electrical field  and heat 

pasteurization are efficient methods of food production process based on food safety 

consumer health protection. The aim of this study is to enlighten the various novel 

foods and techniques used for the processing and production of sustainable and 

functional foods. 

Keywords: Novel foods, functional food, advanced technologies, sustainable, food 

security. 

Introduction: The novel foods are generally associated with exceptional properties other than 

the basic nutritional composition(Zhang, He, &. Simpson, 2018). The European Union 

Commission (EU) before 15 May 1997 novel foods and novel food ingredients consider foods 

and food ingredients that have not been used for human consumption to a significant degree. 

The novel food is defined as a food whose composition differs from the ‘original’ food and has 

not been consumed by humans to a great extent(Damsbo-Svendsen, Frøst, & Olsen, 2017). 

These novel foods and their byproducts are valuable sustainably processed by the new 

innovative food processing techniques. For sustainable food products preparation and 

production nowadays the use of new innovative techniques has great implement at the industrial 

level(van Berlo, Wallinga, van Acker, & Delsing, 2018). Sustainable food process plays a 

crucial role for balancing future demand and supply of processed food, ready to eat food by 

maintaining sustainability to ensure food supplies are affordable to the consumer(Tan, Tibboel, 

& Stieger, 2017). New innovative technologies ensuring there is adequate processing conditions 

for raw materials, packaging stability in food supplies and protecting the most susceptible 
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commencement (Verhoeckx, Broekman, Knulst, & Houben, 2016)volatility by managing the 

food system so as to mitigate the impact of climate changes. Innovative technologies are helpful 

in maintaining biodiversity and ecosystems while feeding the world. Achieving global access 

to food and ending hunger (food security for all) to access new and innovative foods(Verhoeckx 

et al., 2016). Development of new functional enrichment nutrients in the egg as fresh by genetic 

modification reduced allergen components in the processed egg products. Use of innovative 

techniques in liquid foods such as UV light unit used in reducing the bacterial load in apple 

juice/cider by restricting their activity at low-temperature, pH, and other enzymatically 

activities or inactivation by mild heat treatment before and during storage(Zhang et al., 2018). 

Therefore, the aim of this study is to focus the novel foods sustainable food process innovative 

techniques at the commercial level applied in food products.  

EC Novel Food Regulation is based on six categories where novel foods are placed.1. Covered 

by the (European Commission 1997) developed a new innovative food. 2. Foods and food 

ingredients containing or consisting of genetically modified organisms with modification or 

eliminating allergen components. 3. Foods and food ingredients produced from, but not 

containing, genetically modified organisms. 4. Foods and food ingredients with a new or 

intentionally modified primary molecular structure. 5. Foods and food ingredients consisting of 

or isolated from micro-organisms, fungi or algae.6. Foods and food ingredients consisting of or 

isolated from plants and food ingredients isolated from animals, Jones, C. (2012) except for 

foods and food ingredients obtained by traditional propagating or breeding practices and which 

have a history of safe use. s 

 

1. High-pressure processing technology (HPP): Novel food innovative technologies emerged 

as a result of consumer’s desire for healthy nutritious, convenient, ready to eat, tasty and mild 

processed food products with extended shelf life and maintained quality (Iriondo-DeHond et 

al., 2018). High-pressure equipment according to (HP, USA) is designed to process the food as 

a cold pasteurization technique by which food products, already sealed in its final package, are 

introduced into a vessel and subjected to a high level of isostatic pressure (300–

600MPa/43,500-87,000psi) transmitted by water (Picture.1). This innovative method helps the 

food to be safe from microbial contamination. High pressure is applied to end processed and 

packed food due to its nutritional consideration (Bello. et al, 2014). HPP is a safe method in 

food due to various chemical and toxicological reactions. HPP is also subjected to raw meat 

functionality and eating quality(Allirot, Maiz, & Urdaneta, 2018). HPP treatments moreover 
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control and emerging pathogens in products, this method is helpful in minimizing treatment 

time to inactivate all vegetative bacteria and destroys enzymes. Minimal impact on quality and 

nutrition. This method has been used at the commercial level and is considered economic 

process applied to various forms of food and emerged as post-lethality treatment as well 

emerged as a pretreatment before cooking. 

 

 

Picture.1: Shows commercially used High-pressure processing equipment. (Source Anonymous) 

 

 

2. High-intensity electric-field pulses:  

The pulsed electric field is the application of short pulses of high electric fields with an interval 

of microseconds and power of 1(0-80 kV/cm) depending the type of food products to be treated 

from this method(Sheikha, 2018). The processing time is calculated by multiplying the number 

of pulses with effective pulse duration applied mild, safe processing technologies Preservation 

and processes technology drying, permeabilization of cells and in various biological systems, 

including foods, biopolymers or microbial populations(Maftoonazad & Ramaswamy, 2018). 

The use of high voltage electrical field shocks results in an electric field that causes the 

inactivation of microorganisms. This technique of electric field is applied, electric current flows 

throughout the molecules of food and is moved to inactivate the contamination causing agents 

in the juices and other products because of charged molecules present and aseptically packaged 

products.  
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Picture 2. Commercially used PEF. (Source Anonymous) 

 

3. High hydrostatic pressures Technique: 

Trendy high-pressure processing technology, is applicable to the  liquid and solid foods at 

industrial level various food products are subjected to HHP pressures as high as 550-600 MPa 

for 3-15 minutes in juices 50-800 MPa for solid food 20-50 minutes is applied to kill the 

vegetative bacteria’s, yeast and mold (Zhang et al., 2018). The aim of this technique is to be to 

protect the food for the hazardous effect of bacteria and to extend the shelf life of food with its 

natural nutritional and sensory qualities. Below is the flow process sheet of HHP  (Fig.1). 

 

Hermetically sealed packed food 

 

Placed uniformly in the basket 

 

Basket placed in the HHP system 

 

Conveyed to the vessel 

 

Isostatic pressure 300-600 MPa for 3-6 minute is applied 

 

Pressure distributed to whole products 
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Kill the microbial/fungal/ mould activity 

 

Fig.1: Flow process sheet of HPP process to final products to inactivate microorganisms. 

 

4. Heat Pasteurization Techniques 

The heat pasteurization technique has been used from years to keep the food safe from 

microorganisms this processing method is applied both for solid and liquid food to kill 

pathogenic bacteria to make the food safe to eat. Kill pathogenic bacteria: reduce the 

conveyance of diseases, such as typhoid fever, tuberculosis, scarlet fever, polio, and dysentery 

(Allali, Marchal, & Vorobiev, 2010).  Foods are generally heated at various temperatures ranges 

from 65-85 of heat-processed to kill pathogenic bacteria. The pasteurization process based on 

the type of food to be processed, For example, milk is pasteurized at 161°F (72°C) for 15 

seconds the process is known as high-Temperature e-Short-Time Treatment (HTST) For 

example, milk is pasteurized at 145°F (63°C) for 30 minutes. Low-Temperature-Long-Time 

Treatment (LTLT). Steam pasteurization is also used for some foods vegetables(de Boer & 

Bast, 2018), Meat to Control or reduce harmful microorganisms freshly-slaughtered carcasses 

washed-trimmed, pressurized steam for approximately 6 to 8 seconds. The steam raises the 

surface temperature of the carcasses to 190° to 200° F (88° to 93°C) reducing pathogenic 

bacteria, such as E. coli, Salmonella, and Listeria, without the use of any chemicals to extend 

the shelf life and storage qualities.  

 

CONCLUSION:  

It is concluded from the above study HPP, HHP, PEF and HP are new food sustainable 

processing technique for the food products are becoming the growing choice of a consumer in 

terms of health and safety aspects throughout the world. Being one of the new sustainable 

innovative emerging technologies in developing countries, HPP technology offers the food 

researchers an opportunity to advance nutritionally enhanced foods novel products with 

enhanced shelf life and higher safety with better sensory and nutritional aspects. The growing 

food industry has been working to produce sustainable foods by converging food safety and 

security in precedence additional concerned by producing various type of foods by examining 

the health effect benefits to consumers and its nutritional value and toxicological behaviour. 
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New advanced technologies such as high-pressure processing and heat pasteurization are 

efficient methods of food production process based on food safety consumer health protection. 
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Using AHP for Evaluation of Public Bus Transport System in Mersin 

 

Sarbast Moslem17 

 

Abstract 

Improving public transportation has a serious impact on improving life quality in all 

cities and the demand has been captured in emerging cities, however, there are many factors of 

supply quality have been neglected in public transportation by decision makers in emerging 

cities, and to have an overall view for public demand in Mersin (Turkey). The analytic hierarchy 

process has been selected to evaluate the public bus transport situation based a dynamical 

survey. The most important factors have been detected by analyzing the collected data in order 

to improve the public bus transport supply quality and increasing public satisfaction. 

Key Words: 

Public bus transport, The analytic hierarchy process (AHP), Supply quality, Public satisfaction. 

 

INTRODUCTION  

Public transportation system has so many significant benefits like conveying many more 

people in much less space than individual vehicles, which assists to keep traffic congestion 

detract, which in turn decrease air pollution from idling vehicles, and helps riders avoid the 

stress that comes from daily driving in highly congested areas. Besides, Public transportation 

is safer and encourages healthier habits, not only in terms of the healthier lifestyle, which are 

represented by physical activity ,but also in terms of the producing less air pollution per user 

kilometer than a private car which carrying a single user (Basagaña et. Al., 2018; Boulange et 

al., 2017; Brutus et al., 2017). Improving public transportation is often the most cost-effective 

transportation improvement. However, detecting the most crucial criteria related to public 

transport supply quality would be an efficient tactic to manage transport problems. Discerning 

the criteria significance requires an efficient decision support tool to provide a better decision. 
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However, many applications have been utilized in order to select and rank the most 

important criteria in different transportation systems (Chen and Ren, 2018; Song et al., 2017; 

Aydin et al., 2015; Lie et al., 2015).  

Infallibly, the Analytic Hierarchy Process (AHP) has become one of the most popular 

multi criteria decision making method for critical decision problems. Solely, in the last ten years 

more than 29600 results can be found in most scientific databases if searching for the term 

“Analytic Hierarchy Process”. It is evident that such a popular technique has been applied 

throughout the years (since its first publication by Saaty in 1977) by many researchers from 

theoretical and practical point of view (Moslem and Duleba, 2018; Ma and Zhoa, 2018; Dožić 

et al., 2018; Kabak et al., 2018; Mavi et al., 2018). AHP was adopted in manifold fields of 

research and generalized by Vargas (1990) and Saaty (1983). Some applications were proposed, 

for example, in the field of design (Mansor et al ., 2014), in the field of finance (Noorzai et al, 

2016), in the field of education (Li, 2017), in the field of medicine (Adunlin et al,. 2015), nd 

especially in the field of economy (Ehie et al., 2016; Fan, 2017; Dao et al., 2018). In the field 

of transportation research some applications of AHP were proposed to solve the problems 

transportation projects (Li et al., 2017; Jantachalobon, 2018). Also in public transport some 

authors proposed AHP mrthod, exemplarily Nosal and Solecka (2014), Bruun and 

Vanderschuren (2017) Pedroso et al. (2018), Duleba and Moslem (2019). The purpose of the 

study is evaluating public bus transportation in Mersin (Turkey) in order to improve the supply 

quality of public transport. As a methodology AHP approach was utilized. 

 

METHODOLOGY 

 

The well-known Analytic Hierarchy Process (AHP) method 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). The aim of this work is estimating public bus transport supply quality 

criteria in Mersin. The process of using the AHP method illustrated in Fig.1. 

The pairwise comparison (PC) was structured and performed based on the hierarchical 

structure of criteria in a public bus transport development decision (See Fig. 2.) and the 
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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. 

 

 𝑎𝑗𝑖 = 1/𝑎𝑖𝑗  ,      (1) 

 

 Where  𝑎𝑖𝑖 = 1 provided, and the consistency 

 

𝑎𝑖𝑘 =  𝑎𝑖𝑗. 𝑎𝑗𝑘 .     (2) 

 

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 {𝑤1; 𝑤2;𝑤3; 𝑤4; 𝑤5 } with the 

maximum eigenvalue of five (Table 1.). 

 

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  An element is very strongly dominant 
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Very strong importance of one 

element over another 

 

 

 

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
  ,      (3) 

 

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
  .       (4) 

 

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, then eigenvector W can be conducted as :  

 

A W =  λmax W  ⟺ (A −  λmax . I) W = 0  ,   (5) 

 

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 
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 f(x1, x2, … , xh) = √∏ xk
h
k=1

h
 .    (6) 

 

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:  

 

wAi
=  

wj

w
 

wij

∑ wik
n
k=1

=  (
wj

w
 

1

∑ wik
n
k=1

) wij ,  (7) 

 

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. 

 

Figure 1: The process of applying AHP method 

 

 

 

Set up the hierarchical structure of decisions and alternatives

Creating PCM-s based on the hierarchy 

Questionnaire survey

Consistency check

Aggregation by geometric mean

Deriving weight vectors

Calculation final scores

Sensitivity analysis
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RESULTS 

 

 PC In advance of using the AHP approach to rank the twenty four criteria related to 

public transport supply quality, 100 evaluators from different groups participated in the survey 

during August and September 2017. The data was analyzed in October 2017. With respect to 

the AHP analysis, a three level hierarchy model of public transport supply quality criteria 

illustrated in Fig. 2. 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. There is no alternatives in the presented hierarchy structure. 

 

Figure 2: The hierarchical structure of criteria in a public bus transport development decision (Duleba, 2012) 

 

 

 

 The PC of the criteria was applied by using Saaty’s scale given in Table 2. The 

geometric mean was used to get the weight scores for all participants. The weights represent 

the importance of the criteria itself. The final weight scores for all levels are illustrated in Fig. 

3, 4, 5. In the first level “Tractability” was the most crucial issue for the evaluators, followed 

by “Transport quality” and “Service quality”. 
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Figure 3: Different priority ranking of criteria for Level 1 

 

 

The second level shows “Information before travel” as the most critical criteria, the 

second most important issue was “Information during travel” followed by “Physical comfort”, 

“ Perspicuity”, “Mental comfort” and “Safety of travel”, while the “Speed”, “Approachability” 

and “Reliability” were the last important criteria. 

 

Figure 4: Different priority ranking of criteria for Level 2 

 

 

The last level indicates “Limited time of use” as the most important criteria followed by 

“Need for transfer”, “Fit connection” and “Frequency of lines”. However, “Safety of stops” and 

“Directness of stops” were the last important issues for the evaluators. 
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Figure 5: Different priority ranking of criteria for Level 3 

 

 

 

CONCLUSION 

Public transportation system improvement and project decisions are critical for decision 

maker in all over the world. However, the demand detected in emerging cities. The reason of 

spotting the light on public bus transport system in Mersin is using bus are more safer than the 

using of  own car, and it makes the users more socialized and healthier psychologically. Hereby, 

sharing a conversation, safeness, and environment which are very important issues in our daily 

life. The paper aims to highlight the most important public bus transport supply quality criteria 

in Mersin in order to get more satisfaction from commuters side and attract potential users in 

the same time. AHP method was performed to solve efficiently this complex problem.  

The results spot the light on “Tractability” and “Information before and during travel” 

as the most significant criteria. While the improvement decisions was not efficient, for example 

the municipality offered the first air-conditioned smart stop service in city center in June 2018, 

in order to improve the comfort in stops, while this improvement considered as a non-efficient 

improvement from our dynamic analysis results, because the “Comfort in stop” was placed as 

7th important criteria to developed from evaluators point of view, and the new established air-

conditioned smart stop is rarely used by the commuters. For helping the decision makers to 

check the robustness throughout the process, the sensitivity analysis was applied. 
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Çift Ürün Domates Yetiştiriciliğinde Kök - ur Nematodları (Meloidogyne 

Spp.)’na Karşı Toprak Fumigasyonu 

 

Adem ÖZARSLANDAN18 

 

ÖZET 

Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) dünya genelinde sebze 

alanlarında önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı yılda çift ürün 

domates yetiştirilen seralarda kök ur nematodların mücadelesinde solarizasyon ile birlikte 

fumigant uygulamalarının nematod kontrolüne etkisini belirlemektir. Mersin Erdemli de üretici 

seralarında Haziran-Temmuz aylarında solarizasyon ile birlikte fumigant uygulaması 

yapılmıştır. Plastik örtünün kapatıldıktan 1 hafta sonra fumigant uygulamaları yapılmıştır. 

Ağustos ayı başlarında domates fidelerinin dikimi yapılarak Şubat ayı sonunda sökümü 

yapılmaktadır. Ocak ayı içerisinde ikinci ürün domates fideleri aynı sıralara dikilmektedir. 

Sonuç olarak yazın sırtları hazırladıktan sonra yapılan solarizasyon ile birlikte fumigant 

uygulamalarının her iki ürünü de koruduğu tespit edilmiştir. Sırtları hazırlamadan solarizasyon 

yapıldığında birinci ürün sonunda nematod inokulum kaynağı oluşmaktadır. Fakat bu inokum 

kaynağı ikinci ürün için dikilen domates fidelerinin küçük dönemde köklerine girmektedir. 

Fidelerin küçük  dönemde nematoda yakalandığında yaklaşık % 60-80 ürün kayıplarına neden 

olmaktadır. Sadece Solarizasyon uygulaması 0-20 cm, solarizasyon ile fumigant  uygulaması 

0-35 cm toprak derinliğindeki nematodları öldürülmektedir.  Dikim sırtları hazırlandıktan sonra 

solarizasyon ile fümigant uygulaması daha derindeki nematodları da öldürmektedir. Bundan 

dolayı çift ürün domates yetiştiriciliğinde nematod sorunu yaşanmamaktadır. İkinci ürün 

domates fide köklerinde gal indeksi sıfır veya 0-2 arasında olmaktadır. Üreticilerimize sırtları 

hazırladıktan sonra solarizasyon yapmaları ve plastik örtüden 1 hafta sonra fumigant 

                                                 

18
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uygulaması yapmaları önerilmektedir. Solarizasyon uygulamasını iyi yapmayan üreticilerin  

ikinci ürün domates dikiminde  RN’li çeşitleri dikmeleri önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kök ur nematodu, mücadele, solarizasyon, fumigasyon  

 

Soil Fumigation Against Root-knot Nematodes (Meloidogyne Spp.) in Tomato double 

Cropping  

Abstract 

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) cause significant yield 

losses in vegetable fields throughout the world. The objective of the study was to see the effect 

of fumigant applications combined with solarization to control root-knot nematodes in the 

greenhouses where double tomato cropping were carried out in Erdemli-Mersin.  Fumigant 

applications were made one week after the ground was covered with plastic for solarization in 

June-July. The tomato seedlings were planted in early August and season was terminated at the 

end of February. In January, the second crop of tomatoes seedlings was planted in the same 

row. Results showed that fumigant applications combined with solarization protect both fall 

and spring crops when beds were prepared before plastic cover. When solarization was done 

without preparing the beds first, the nematode inoculum source was apparently formed at the 

end of the first crop. But the inoculum source is infects the tomato seedlings early on planted 

for the second crop. Then, early infection cause about 60-80 % crop losses for the second 

(spring) crop. Soil borne nematodes are killed at soil depth of 0-20 cm with the solarization-

alone application, and of 0-35 cm with fumigant application with solarization. When planting 

ridges are prepared before treatments, fumigant application with solarization kills nematodes in 

deeper soil, where the gal index was zero or 0-2 in spring crop, preventing yield loss in double 

cropping. It is recommended that solorization is initiated after preparing the beds followed by  

fumigation one week post-plastic cover. Farmers who do not perform solarization well are 

recommended to plant nematode resistant varieties  in the spring tomato planting. 

Keywords: Root knot nematode, management, solarization, fumigation 
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Giriş 

Kök ur nematodlarının (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) Dünya 

genelinde çok geniş konukçu dizisinde sahip olup, sebzelerde ekonomik kayıplara neden 

olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de sebze yetiştirilen alanlarda yaygın ve ekonomik öneme 

sahip kök-ur nematod türlerinin Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, M. incognita 

(Kofoid & White, 1919) ve M. javanica (Treub, 1885) Chitwood olduğu bildirilmiştir 

(Elekcioğlu ve ark., 1994; Söğüt ve Elekcioğlu, 2000; Özarslandan ve Elekcioğlu, 2010). Kök–

ur nematodlarının dünya genelinde sebzelerde çok önemli verim kayıplarına neden oldukları ve 

bu kayıpların domateslerde % 42-54, patlıcanlarda % 30–60 oranlarında verim kaybına neden 

olduğu belirtilmiştir(Netscher ve Sikora, 1990). Dünyada nematodlardan kaynaklanan yıllık 

verim kaybının %12,3 olduğu düşünülmekte olup, bazı bitkilerde % 20’lere yaklaştığı ve 

sebzelerde ise bu oranın %80‟e ulaştığı bildirilmektedir (Sasser, 1986; Sasser ve Freckman, 

1987). Kök ur nematodlarının 5500’den fazla bitki türünde zarar yaptığı bilinmektedir (Trudgill 

ve Blok 2001).  

Seralarda toprak dezenfeksiyonu olarak kullanılan metotlardan biri solarizasyon 

uygulamasıdır. Tarımsal alanlarda 1970’li yılların ortalarında toprak kökenli patojenlere karşı 

pratiğe aktarılmış olan solarizasyon uygulaması ile ilgili ilk çalışmalar İsrail’de başlamış (Katan 

et al., 1976) olup, MeBr’ün 2015 yılında tüm dünyada yasaklanmış olmasından dolayı, 

ekolojinin uygun olduğu alanlarda toprak kökenli patojenlere ve kök-ur nematodlarına karşı 

mücadelede en popüler yöntemlerden biri olmuştur. Solarizasyonun etkinliği toprak tipine, 

toprak nemine, sıcaklık, gün uzunluğu ve güneş ışığının yoğunluğun bağlıdır(Souza, 1994). 

Sebzeciliğin yoğun yapıldığı alanların %100 kök ur nematode ile bulaşıktır. Bu 

alanlardan ekonomik ürün almak için mutlaka bitkinin olmadığı yaz aylarında toprağın steril 

edilmesi gerekmektedir.Solarizasyon tek başına kullanıldığı koşullarda nematodlara ve bazı 

toprak kökenli hastalıklara karşı yeterli düzeyde etkili olmadığıni bildirilmiştir (Chellemi ve 

ark., 1994; Fuentes ve ark., 1997). Yılmaz ve ark., (2011). Bundan dolayı toprak steril edilemsi 

aşamasında solarizasyon uygulması ile birlikte bir fumigant ilacın uygulması başarıyı 

artırmaktadır. Bu çalışmada da kök ur nematodlarına karşı solarizasyon ile birlikte 

metamsodium fumigantının azaltılan dozunun kombinasyonu ile entegre mücadele çalışması 

yapılmıştır. 
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Materyal ve Yöntem 

Denemeler, Mersin iline bağlı Erdemli ilçesinde denemeler yürütülmüştür. Denemeler 

Haziran ayının ortalarında kurulmuştur. Denemeler 2006-2007 arasında yürütülmüştür. 

Seralarda önceki yılda da domates yetiştirilmiş ve vejetasyon devresi sonunda değerlendirme 

yapılmıştır. Bitki kökleri makroskopik olarak incelenerek urlu kökler 0-10 urlanma oranına 

göre değerlendirilmiş (Barker, 1985), urlanma oranı 6 ve üzerinde tespit edilmiştir. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre, fumigant şerit parsellere uygulanacak şekilde ve her bir 

tekerrür her blok (şerit parsel) içinde alınarak kurulmuştur. Denemeler 2 karakter (1 deneme 

ilacının 1 dozu 1 kontrol) ve 4 tekerrürlü olarak 6 m x 5 m= 30 m2’lik parsellerde 

gerçekleştirilmiştir. Parseller arasında ve deneme alanının etrafında 1,5 m emniyet şeridi olarak 

bırakılmıştır. Doz dekara preparat olarak alınmış olup damla sulama ile uygulama yapılmıştır. 

Sera denemelerinde solarizasyon ile Metamsodium (500 g/lt) kombinasyonu ve kontrol 

parselinden oluşmuştur. Uygulamalardan önce sera toprağı derin işlenmiş ve bitki artıklarından 

arındırılmıştır. Dikim sırtları hazırlanıp damlama sulama boruları döşendi ve solarizasyon 

örtüsü ile kapatıldı. İlaçlama yapılmadan 4-5 gün önce iki damlama boruları arası ıslanıncaya 

kadar 4-6 saat sulama yapılmıştır. İlaçlama yapılmadan 1 gün önce toprağın sulanmıştır. Ertesi 

gün denemelerde 50 litre dekar olarak ilaçlamalar tek uygulamalı olarak yapılmıştır. Sıvı 

Metam sodium (500 g/lt) ilacı toprak gaz kaçırmayacak şekilde şeffaf plastik örtü ile 

kapatıldıktan sonra damlama sulama sistemi ile uygulanmıştır. Parseller 6 hafta süreyle plastik 

örtü kapalı şekilde bekletilmiştir. Domates fideleri Ağustos ayının 10 gibi dikimleri yapıldı. 

İkinci dikimler Ocak ayının 15 inden sonra yapılmıştır. İlk ürün değerlendirilmesi Şubat ayı 

içerisinde ikinci ürün değerlendirilmesi Mayıs ayı sonunda yapılmıştır. 

Yetiştirme dönemi sonunda kök urlanma oranları değerlendirmesinde her tekrardan 20 

bitki kökü sökülerek 0-10 ur indeksi (Barker, 1985) kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde, 

kökte hiç urlanma yok ise 0, maksimum urlanma oranında ise 10 olarak kabul edilmektedir. 

Elde edilen sonuçlara SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı 

kullanılarak Varyans Analizi yapılmış ve ortalamalar 0.05 önem seviyesinde Duncan’a göre 

karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar ve Tartışma 

Denemelerin değerlendirilmesinde sera 1’de ilk ürün sonunda üründe ekonomik zarar 

oluşturmamasına rağmen urlanma başlangıcı şubat ayında görülmüştür. Sera deneme alanında 

Solarizasyon, Solarizasyon +Metamsodium ve Kontrol uygulamalarında sırasıyla 1.05, 0 ve 5,7 
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olarak urlanam iken ikinci ürün domateslerde ise 5,75, 0 ve 7.15 olarak tespit edilmiştir. Sera 2 

deneme alanında brinci ürün yetiştiriciliğinde ise Solarizasyon, Solarizasyon +Metamsodium 

ve Kontrol uygulamalarında sırasıyla 0.5, 0 ve 6.15 olarak urlanma iken ikinci ürün 

domateslerde ise 6.20, 0 ve 7.135 olarak tespit edilmiştir(Çizelge 1). 

Çizelge 1. Çift dikim domates yetiştiriciliğinde 1. ve 2. ürün sonunda köklerdeki urlanma 

oranları  

Uygulamalar Sera -1 Sera 2 

 1.ürün 

urlanma 

oranı 

2.ürün 

urlanma 

oranı 

1.ürün 

urlanma 

oranı 

2.ürün 

urlanma 

oranı 

solarizasyon 1,05±0,17b 5,75±0,16b 0,50±0,12 6,20±0,09 

Solarizasyon 

+Metamsodium 

0,00±0,00a 0,00±0,00a 
0,00±0,00 0,00±0,00 

Kontrol 5,7±0,11c 7,15±0,17c 6,15±0,18 7,35±0,11 

 

Bu çalışmada da görüldüğü gibi solarizasyonun 1. ürün sezonun sonuna kadar bitkiyi 

koruyabildiği belirlenmiştir.  Birinci ürün sonunda köklerde oluşan urlanamlar ikinci ürün 

domates fideleri için inokulum kaynağı oluşturmaktadır.  Fide döneminde nematoda 

yakalanmasıyla birlikte çok ciddi verim kayıpları gözlenmektedir. Solarizasyon uygulamasının 

fumigant ile birlikte uygulamalarının daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu uygulamalrın 

başarılı olup olmaması üretici hatalarından da kaynaklana bilmektedir. Bazı üreticiler düze 

solarizasyon yapıp daha sonra dikim sırtlarını hazırlamaktadır. Uygulamaların etkili olmadığı 

alanlardan nematod inokulumun yukarı çıkmasını sağlamaktadırlar. Solarizasyon 0-20 cm 

toprak derinliğinde etkili iken, solarizasyonun bir fumigant ile uygulanamsı 0-35 cm kadar 

etkili olabilmektedir. Bu solarizasyon uygulmasını bir fumifgant ile birlikte uygulanacak alanın 

dikim sırtları daha önceden hazırlandığı durumlarda sırtın üst ve yanlardan dezenfeksiyonu 

yapıldığı için daha derin toprak steril olacaktır. Bu durumda nematodun derinlerden tekrar 

yüzeye çıkıp bitki de zarar oluşturması güç olacaktır. Fakat iyi fumige edilmediğinde yüzeye 

yakın olan nematod inokulu yukarı doğru çıkıp bitki köklerine ulaşıp üründe ekonomik kayıplar 

oluşturabilmektedir. Bitkiler fide döneminde nematoda yakalandığı durumlarda %60-80 verim 

kayıpları olmaktadır.  
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Denemelerin yapıldığı seralarda yapılan toprak dezenfeksiyonu uygulamaları ile kök-ur 

nematodlarına karşı tüm yetiştirme sezonu boyunca etkili bir koruma sağlanmıştır. Deneme 

alanlarında S+metamsodium  uygulamasının kök ur nematodlarına çift ürün domates 

yetiştiriciliğinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Yalnız solarizasyon uygulamasının kök ur 

nematodlarına karşı 4-5 ay etkili olduğu ve bu sürenin sonunda urlanmaların görülmeye 

başlandığı bildirilmiştir(Katan, 1987; Ioannou, 2001;Yılmaz ve ark., 2011).  Seralarda toprak 

dezenfeksiyonu olarak sadece solarizasyonun yeterli olmadığı ve fumigantların azaltılan dozu 

ile uygulamanın daha etkili olduğu önceki çalışmalarda da tespit edilmiştir(Chellemi ve olson, 

1994; Katan, 1996; Fuentes ve ark., 1997; Coelho ve ark., 1999). Steve (2000), metham sodium  

94.6 l/da dozunda 6 hafta süreyle solarizasyon uygulaması ile birlikte uygulandığında toprak 

fumigasyonunda çok iyi sonuç alındığını bildirmiştir. Yücel ve ark., (2007a).  solarizasyon, 

sol.+dazomet 40kg/da uygulamaları tek ürün biber ve patlıcan yetiştiriciliğinde kök-ur 

nematodlarına karşı etkili olduğunu bildirmişlerdir. Yücel ve ark., (2007b).Domatesde 

solarizasyon, S+metam sodyum (50,75,100 l/da, ve S+ dazomet(40kğ/da) uygulamalarının  

kontrole göre kök ur nematodlarına etkili oldukları, Yine serada domatesde 

S+metamsodium100 L/da, S+metam potasyum (60, 80, 100L/da) uygulamalarının kök ur 

nematodlarına karşı etkili olarak belirlendiğini bildirmişlerdir(Yücel ve ark., 2014). Söğüt ve 

Elekcioğlu, (2007). Yaptıkları çalışmada solarizasyon ile dazomet(40kğ/da) fumigantının 

kombinasyonunun biber yetiştiriciliğinde kök ur nematodlarına karşı etkili olduğunu 

saptamışlardır. Seralarda solarizasyon uygulamasının metamsodyum veya dazomet ile 

kombinasyonunun sadece solarizasyon uygulamasına göre daha etkili olduğunu 

bildirmişlerdir(Yücel ve ark., 2009).  Toktay ve ark., (2015). Biber seralarında solarizasyon + 

metham sodium + iprodione ve solarizasyon + iprodione  uygulamalarının kök ur nematodlarına 

karşı etkili olduğunu bildirmişlerdir. Yürütülen bu çalışma sonuçları da daha önce yapılan 

çalışmalar ile paralellik göstermektedir. üreticilerin bitkinin olmadığı yaz aylarında 

solarizasyon ile birlikte bir fumigant uygulaması yapmalarının uygun olduğu saptanmıştır. 
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Ortalama Sıcaklıkların Gidiş Analizi: Mersin İstasyonu 

 

Mete ÖZFİDANER*  

Duygu ŞAPOLYO**  

Fatih TOPALOĞLU***  

19 

Özet 

İklim değişikliği ve küresel ısınma yaygın olarak sıcaklık, yağış, buharlaşma, nem, 

güneşlenme şiddeti, rüzgâr gibi parametreler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda tespit 

edilebilmektedir. Bu parametrelerden hava sıcaklığı ve yağış, genellikle iklim değişikliği 

konusunda diğer parametrelere göre daha fazla öneme sahiptir. Bu çalışma Mersin de aylık 

ortalama sıcaklıklardaki olası gidişin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mersin de bulunan 

17330 (Mersin) numaralı istasyonlara ait 43 yıllık (1975–2017) ortalama sıcaklık verilerinin 

gidişini belirlemek için parametrik olmayan Mann-Kendall sıra korelasyon testi uygulanmıştır. 

 

Çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiği zaman, ortalama sıcaklılıklarda Mersin 

istasyonun da genel olarak artma eğilimleri belirlenmiştir. Mersin istasyonunda Ocak ayı hariç 

ortalama sıcaklıklarda önemli artışlar görülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık verilerinde ise 

Mersin istasyonun da önemli artış bulunmuştur. Yılık ortalama sıcaklıklarda 0.057 oC artış 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, Mann Kendall Sıra Korelasyon Testi, Gidiş 

 

Abstract 

 

Trend Analysis of the Avarage Temperature: Silifke Station 

 

Climate change and global warming, can be identified as a result of studies on parameters such 

as temperature, precipitation, evaporation, humidity, sun intensity,and wind. These parameters 

of the temperature and precipitation, generally have more importance than others about climate 
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change. In this study, the monthly avarage temperatures in Mersin aimed at determining the 

possible trend. For this purpose, 17330 (Mersin) of the station 43 years (1975-2017) to 

determine of the trend monthly avarage temperature data was used. nonparametric Mann-

Kendall rank correlation test. When analyzed results obtained in this study, the monthly avarage 

temperatures are generally increasing trend in Mersin station is determined. There was a 

significant increase in average temperatures in Mersin station except January. The annual 

average temperature data of Mersin station has also increased significantly. An increase of 

0.057oC in average temperatures was determined. 

Keywords: Temperature, Mann-Kendall Rank Correlation Test, Trend 

 

GİRİŞ  

İlkel toplumdan günümüze kadar her alanda yaşanan gelişim, beraberinde birçok sorunu 

da getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşmenin 

sonucu olarak ortaya çıkan, karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımı gibi insan 

faaliyetleri; sıcaklığı, yağışları etkilemekte ve küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. 

Daha önceleri doğal nedenlere bağlı olarak uzun yıllarda yavaş yavaş değişim gösteren iklim, 

artık günümüzde önemli derecede hissedilebilecek hızlı bir değişim sürecine girmiştir. 

Geçtiğimiz son 20-30 yıl, en azından 1400 yılından günümüze kadar ki dönemde karşılaşılan 

en sıcak yıllar olarak gözükmektedir (Türkeş vd. 2002). 19. Yüzyılda hız kazanan sanayi 

devrimi ile birlikte atmosferdeki konsantrasyonu artan ve sera gazları olarak adlandırılan 

gazların (başta karbondioksit olmak üzere, metan, azot oksitler, florokloro karbonlar vb.) 

yeryüzünden yayılan uzun dalga radyasyonu tutması nedeniyle ortalama yüzeysel hava 

sıcaklıklarında belirgin bir artış saptanmıştır. Nitekim geçen yüzyılda 1906 ile 2005 arasında 

küresel ortalama sıcaklıkta 0.74 °C'lik bir artış olduğu belirlenmiştir (IPCC, 2007). 

 

İklim değişikliği ve küresel ısınma yaygın olarak sıcaklık, yağış, buharlaşma, nem, 

güneşlenme şiddeti, rüzgâr gibi parametreler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda tespit 

edilebilmektedir. Bu parametrelerden hava sıcaklığı ve yağış, genellikle iklim değişikliği 

konusunda diğer parametrelere göre daha fazla öneme sahiptir. Sıcaklık ve yağış parametreleri 

hakkında elde edilen doğru bilgi, su kaynaklarının optimum kullanımı, sel ve kuraklık kontrolü, 

iklim değişikliğinin değerlendirilmesi ve etkin su yönetimi için önemli bir başlangıç noktasıdır. 

Su kaynakları, yağış (Özfidaner 2007, Özfidaner vd. 2015, Topaloğlu ve Özfidaner 2012), 

sıcaklık (Salinger vd..2001, Özfidaner vd. 2015, 2016, 2018), akım (Topaloğlu 2006a,b, 
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Topaloğlu vd. .2012, Özfidaner 2015, 2018), tarımsal faaliyetlerdeki ve arazi kullanımındaki 

(Gebert ve Krug. 2006) değişikliklere karşı son derece hassastır. Türkiye iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri açısından “risk grubundaki ülkeler” arasında sayılmaktadır (Yamanoğlu, 2006; 

Anonim, 2014a). Araştırmacılar, iklim kuşaklarının ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce 

kilometre kayabileceğini, bunun sonucunda Türkiye'nin, bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 

hâkim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine girebileceğini belirtmişlerdir (Türkeş, 

1998).  

 

Türkeş vd (2002) çalışmasında iklim değişikliği konusuna gösterilen ilginin beklenen 

bir sonucu olarak, geçen on yılda, Akdeniz Havzası ve çevresindeki ülkeler için, uzun süreli 

yüzey hava sıcaklığı değişimleri ve eğilimleri ile Akdeniz Havzası boyunca etkili olan atmosfer 

dolaşımı tipleriyle bağlantılı değişimler ve anomaliler konusunda çok sayıda çalışma 

yapıldığını belirtmişlerdir. Türkiye için yapılan önceki çalışmaların sonuçlarına göre (Türkeş, 

1995; Türkes vd., 1995; Kadıoglu, 1997; Tayanç vd., 1997), Türkiye’nin büyük bir bölümünde, 

yıllık ve mevsimlik ortalama yüzey hava sıcaklıklarında, özellikle yaz mevsiminde, genel bir 

azalma (soğuma) eğiliminin olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan, Türkiye’nin büyük bir 

bölümünde, mevsimlik minimum sıcaklık dizilerinde genel bir artma (ısınma) eğilimi ve 

maksimum sıcaklık dizilerinde -ilkbahar dışında- genel bir azalma eğiliminin belirgin olduğu 

bulunmuştur (Türkeş vd., 1996). Ancak, bu durum yaklaşık son 10 yılda, özellikle yılın sıcak 

döneminde, değişmeye başlamıştır (Erlat, 1998, 1999; Türkeş, 2000).  

 

Türkiye ortalama ve maksimum sıcaklıklarda soğuma eğilimleri zayıflamış ve daha az 

anlamlı hale gelmiştir (Türkeş vd. 2002). Karabulut (2012) Doğu Akdeniz de 1965-2008 yılları 

arası maksimum ve minimum sıcaklıklarda belirgin artışların gerçekleştiğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca mevsimsel olarak da önemli artışların meydana geldiğini belirlemişlerdir. 

Efe vd. (2015) Türkiye genelinde yaptıkları çalışmada maksimum ve minimum sıcaklıklarda 

Akdeniz bölgesinde genel olarak azalma eğilimi belirlemişlerdir. Özfidaner 2015 çalışmasında 

Mersin istasyonunda bütün aylar da minimum sıcaklıklarda önemli artış, Silifke istasyonunda 

ise ilkbahar ve yaz aylarında önemli artış belirlenmiştir. Maksimum sıcaklıklarda ise Silifke 

istasyonun da Mayıs ve Ekim aylarında azalma diğer aylarda artış Mersin istasyonun da ise 

Mart ayında azalma belirlenirken yaz aylarında önemli artış eğilimleri belirlemiştir.. Yıllık 

maksimum ve minimum sıcaklık verilerinde ise iki istasyon içinde önemli artış bulunmuştur 
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Dünyada ve Türkiye’de, sıcaklık (Yue ve Wang. 2002, ,Kömüşçü 1998,Türkeş 2004, 

Özfidaner 2015), eğilimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Türkiye sıcaklık gözlemde 

kullanılan istasyonlarının yeterli sıklıkta kurulmaması, kayıt süresinin istatistiksel çalışmalara 

imkan verecek ölçüde uzun olmaması, doğal afetler, insan etkisi, gözlem metodu ve verilerin 

saklanmasındaki sistematik hatalar gibi birçok faktörün etkisiyle rastgele olma özelliğini 

kaybederek heterojen özellik göstermeye başlaması gibi nedenlerden dolayı da sıcaklıklarda 

zamanla görülebilecek artma veya azalma yönündeki gidişlerin de plan, proje ve işletilmesinde 

göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle, bu tür çalışmalara başlamadan önce, verilerin 

gidiş özelliğinin kontrol edilmesi gereklidir (Topaloğlu 2006a)  

 

Bu çalışma Mersin istasyonun da aylık ortalama sıcaklıklardaki olası gidişin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mersin de bulunan 17330 numaralı istasyonlara ait 43 

yıllık (1975–2017) ortalama sıcaklık verilerinin gidişini belirlemek için parametrik olmayan 

Mann-Kendall sıra korelasyon testi uygulanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada; Akdeniz bölgesinde bulunan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 

tarafından işletilen Mersin istasyonunun 1975–2017 yılları arasında ölçülen aylık ortalama 

sıcaklık verileri kullanılmıştır. Bu kayıt döneminin seçilmesinin temel nedeni, aynı kayıt 

dönemine sahip en fazla sayıda istasyonun bu yıllar arasında olmasıdır. Bir yağış ya da sıcaklık 

gözlem istasyonunun verileri zaman içinde sürekli artar veya azalırsa serinin bir gidişe sahip 

olduğu söylenebilir. Yağış yada sıcaklık verilerinin toplanış sırası ile aldığı değerler arasında 

önemli bir korelasyonun olup olmadığını belirleyen gidiş analizi için geliştirilmiş Spearman, ve 

Mann-Kendall sıra korelasyon testleri gibi bir çok parametrik testler mevcuttur. Bu çalışmada 

doğrusal ve doğrusal olmayan gidişlerin ortaya çıkarılmasında etkili, basit ve dağılımdan 

bağımsız olan ve sıra istatistiklerine dayanan bir yaklaşım olan Mann-Kendall sıra korelasyon 

testi kullanılmıştır.  

 

Mann-Kendall Sıra Korelasyon Testi 

Parametrik olmayan Mann-Kendall istatistik testi hidrometeorolojik zaman serilerinde 

meydana gelebilecek artma veya azalma yönündeki gidişlerin istatistiksel önemini test etmede 

oldukça sık kullanılan bir testtir [18]. Bu gidiş testi i = 1,…, n-1’e kadar sıralanmış olan bir xi 

veri setine ve j = i + 1,…, n’e kadar sıralanmış olan bir xj veri setine uygulanır. Her bir 
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sıralanmış rakam xi bir referans noktası olarak kullanılır ve diğer sıralanmış veri grubu xj ile 

aşağıdaki denklemde verildiği gibi kıyaslanır. 
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Burada, ti değeri i uzunluğundaki bir seride bağlı gözlemleri göstermektedir. Eşitlikteki 

toplama terimi sadece veride bağlı gözlem olduğunda kullanılır. Standartlaştırılmış Mann-

Kendall istatistiği Z ise Denklem (2.5)’te verildiği gibi hesaplanabilmekte ve seride gidiş 

(trend) yoktur sıfır hipotezi (H0) varsayımı altında ortalaması sıfır, varyansı bir olan standart 

normal dağılım göstermektedir. 
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Sıfır hipotezi Mann-Kendall test istatistiği –ztablo, 1-α/2  Z  ztablo, 1-α/2 ise kabul 

edilmektedir. Artı Z değeri akımlarda artışı gösterirken, eksi Z değeri azalışa işaret etmektedir. 
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BULGULAR  

Akdeniz bölgesinde bulunan ve verileri istatistiksel analize imkan verecek ölçüde yeterli 

olan 1 adet sıcaklık gözlem istasyonunun 43 yıllık (1975-2017) aylık ortalama sıcaklık 

verilerindeki olası gidiş %5 önem düzeyinde Mann-Kendall sıra korelasyon testi (–1.96  Z  

1.96) kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar Çizelge 1 de sunulmuştur. Silifke sıcaklık gözlem 

istasyonunun ortalama sıcaklık verilerine uygulanan Mann-Kendall sıra korelasyon testi 

sonucunda sıcaklılarda artış eğilimleri bulunmuştur  

 

  Ortalama Sıcaklıkların Mann-Kendall Analiz Sonuçları 

 

Mersin istasyonunda 1975-2017 yıllarına ait aylık ortalama sıcaklık verilerinin gidiş 

analiz sonuçları çizelge 1 de verilmiştir. Aylık ortalama sıcaklık verilerinde % 5 önem 

seviyesinde artış eğilimleri görülmektedir. Silifke istasyonunda yıl içinde bütün aylar da 

ortalama sıcaklılarda artış belirlenmiştir. Ocak ayında ortaya çıkan artış istatistiki anlamda 

önemsiz çıkmıştır. Ocak ayında 0.035 0C artış tespit edilmiştir. Diğer aylardaa ise istatistiki 

anlamada önemli artış eğilimleri saptanmıştır. Bu dönemde en fazla sıcaklık artışı 0.074 0 C ile 

Ağustos ayında, 0.067 0C ile Temmuz ve 0.064 0C ile Mart ayında meydana gelmiştir. Bu 

dönemde önemli artışların en az olanı ise 0.044 0C ile Aralık ayında meydana gelmiştir. Ayrıca 

yıllık ortalama sıcaklık verilerinin analizi sonucu önemli artışın meydana geldiği Çizelge 1 den 

görülmektedir. Yıllık artış değeri ise 0.057 0C olarak tespit edilmiştir. Karabulut 2012 

çalışmasında 1965-2008 tarihleri arasındaki yıllık minimum sıcaklık değerlerinde %5 önem 

seviyesinde istatistiksel olarak önemli artış belirlemiş ve çalışmamız ile paralel sonuçlar 

bulmuştur. Türkeş vd. 2002 çalışmalarında yıllık minimum sıcaklık değerlerinin Adana 

istasyonu için istatistiksel olarak önemli artma eğiliminde olduğunu belirlemişlerdir. Buna 

karşılık Efe vd. 2015 yılında yaptıkları çalışmada 1950-2013 yılları arasındaki yıllık minimum 

sıcaklık verilerinde azalma eğilimi tespit etmişlerdir. Yaz sıcaklıkları, ilkbaharda olduğu gibi, 

artma eğilimi göstermiştir. Bu istasyonun kentleşmiş ya da hızla kentleşmekte olan 

yerleşimlerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. 
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Çizelge 1. Minimum sıcaklıların Mann-Kendall trend analizi sonuçları 

Aylar Z istatistiği Q (C0/yıl) 

Ocak 1.81 0.035 

Şubat 2.67* 0.054 

Mart 3.38* 0.064 

Nisan 3.29* 0.045 

Mayıs 4.54* 0.050 

Haziran 5.63* 0.058 

Temmuz 6.24* 0.067 

Ağustos 6.64* 0.074 

Eylül 5.36* 0.062 

Ekim 3.84* 0.063 

Kasım 3.02* 0.063 

Aralık 2.39* 0.044 

Yıllık 6.43* 0.057 

*. % 5 önem seviyesini temsil etmektedir. 

 

Şekil 1 de Silifke istasyonu yıllık ortalama sıcaklık değerlerine uygulanan Mann 

Kendall sıra korelasyon mertebe testi sonucunda (ut) değerleri 1985 yılından itibaren % 5 önem 

seviyesinde istatistiksel olarak artış olmuş ve bu artışlar kritik değer olan 1,96 değerinin 

üzerinde 1997 yılından itibaren istatistiksel olarak önemli artışları göstermektedir. Türkeş vd. 

2002 Adana istasyonu için 1968 yılından itibaren artış eğilimleri belirleşmişlerdir. Bunun 

nedeni olarak kullandıkları veri aralığının 1930-2000 yılları arasında olmasından 

kaynaklanmaktadır. Efe vd. 2015 çalışmasında Türkiye genelinde yıllık minimum sıcaklıklarda 

1992 yılından itibaren artış eğilimi olmasına rağmen 2005 yılından itibaren artış eğiliminin 

gerçekte başladığı nokta olarak belirlemişlerdir. 

 

Grafik 1. Silifke Yıllık ortalama sıcaklıkların Mann-Kendall Test İstatistiği.(--- %5 önem 

seviyesini temsil etmektedir.)
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Benzer sonucu Karabulut 2012 çalışmasında % 5 önem seviyesinde belirlerken, % 10 

önem seviyesinde önemli artış olarak belirlemiştir. Karabulut 2012 çalışmasında Mart ve 

Haziran ayı için azalma eğilimini, istatistiksel olarak artma eğilimini ise benzer olarak Ağustos 

ayında tespit etmiştir. Türkeş ve ark 2002 çalışmalarında 1929-1999 yılları yıllık maksimum 

sıcaklık verilerinde önemsiz artma eğilimi tespit etmişlerdir.  

 

SONUÇ 

Aylık ortalama sıcaklıklara Mersin istasyonda 43 yıllık verilerle (1975–2017) 

parametrik olmayan Mann-Kendall sıra korelasyon testi kullanılarak yapılmıştır. Gidiş analizi 

sonucunda ortalama sıcaklıklarda her ay artış eğilimi belirlenmiştir. Önemli artış eğilimleri 

Mersin istasyonunda Ocak ayı hariç diğer aylarda görülmüştür. Ocak ayında önemsiz artma 

eğilimi bulunmuştur. Ortalama sıcaklık verilerinde ise Mersin istasyonunda yıl boyunca artış 

eğilimleri bulunmuştur. Yıllık ortalama sıcaklıklarda istasyonda önemli artışlar 

gözlemlenmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık artışı 0.057 0C/yıl olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, şehirsel özelliği gösteren Mersin istasyonu gibi yerlerde önemli sıcaklık 

artışlarına rastlanırken bu istasyonlara komşu olan bazı istasyonlarda dikkate değer sıcaklık 

değişimlerinin görülmemesi, bu alanların daha çok kır özelliği göstermesiyle alakalı olabilir. 

Nitekim şehirlerde değişen radyasyon dengesi daha sıcak ortamların oluşmasına dolayısıyla 

kentsel ısı adalarının meydana gelmesine yol açmaktadır. Şehirlerdeki konutlarda ve sanayide 

artan enerji tüketimi, yeşil alanların azalması, yüzey neminin azalması, yoğunlaşan trafik, asfalt 

ve beton gibi yapay yüzeylerin radyasyon dengesini değiştirmesi, iklim elemanlarının alansal 

ve zamansal dağılışında farklılaşmaların meydana gelmesine yol açmaktadır (Çiçek ve Doğan, 

2005).  
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Li5Ca2-xGaxLa2Zr2O12 Katı Pil Elektrolitinin Elektronik ve Kristal Yapı 

Çalışması  

  

 

Doç. Dr. Osman Murat ÖZKENDİR 20 

 

 

 

Özet 

Elektromanyetik cihaz teknolojilerindeki büyük ilerleme, daha iyi performansa sahip mobil 

enerji depolama cihazlarında yüksek bir talebe neden olmaktadır. Mobil enerji depolama 

cihazlarının teknolojik önemi nedeniyle, ülkeler Lityum iyon piller gibi cihazların depolama 

kapasitesini geliştirmek için her türlü çabayı ve çalışmaları desteklemektedir. Bu teknoloji ile 

ilgili çalışmalarda ana hedef, yüksek performans ve yüksek dayanıklılık ile taşınabilir enerji 

kaynaklarının eksikliğini gidermektir. Bu çalışmada, galyum dopinginin Li5Ca2-xGaxLa2Zr2O12 

katı hal elektrolitlerinin performansları üzerindeki etkisi elektronik ve kristal özellikleri 

üzerinde incelenmiştir. Li-ion akülerinin diğer enerji kaynakları arasında en önemli avantajı, 

taşınabilir boyutu ile yüksek enerji depolama kapasitesine sahip olmasıdır. Ga-ikame edilmiş 

Li5Ca2-xGaxLa2Zr2O12 (x; 0.00, 0.05, 0.10, 0.15 ve 0.20) (LCLZO) örneklerinin kristal ve 

elektronik yapı özellikleri, alınan x-ışını kırınımı modelleri (XRD) ve x-ışını absorpsiyonu ince 

yapı spektroskopisi yöntemleri ile incelenmiştir. İkame olmayan ana malzemenin kristal yapısı 

"I41 / acd" uzay grubu ile tetragonal geometride belirlenmiştir. Numune için kafes 

parametreleri; a: 14.680 Å ve c: 18.680 Å. Bununla birlikte, LCLZO örneğindeki XRD 

desenlerindeki karakteristik tetragonal pikler, Ga ile ikame edilmiş örneklerde kaybolmuş olup 

ve yeni pikler, Ga atomları ile oluşturulan farklı bir kristal yapısını vurgulamıştır; "Li5GaO4". 

Anahtar Sözcükler:  

Kristal Yapı; Elektronik Yapı; Li-ion Piller; Oksitler 
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Abstract 

Electronic And Crystal Structure Study of the  Li5Ca2-xGaxLa2Zr2O12  

Solid Battery Cathode  

Huge progress in electromagnetic devices causes a high demand in mobile energy storage 

devices with better performances. Due to the technological importance of the mobile energy 

storage devices, countries support every effort and studies to improve the storage capacity of 

the devices such as Lithium ion batteries. Main target in the studies on this technology addresses 

lack of portable energy sources with high performance and high durability. In this study, 

influence of gallium doping in the Li5Ca2La2Zr2O12 solid state electrolytes' performances are 

probed on their electronic and crystal properties. Most important advantage of the Li-ion 

batteries among other energy sources has a high energy storage capability with its portable size. 

Crystal and electronic structure properties of the Ga susbtituted Li5Ca1-xGaxLa3Zr2O12 (x; 0.00, 

0.05, 0.10, 0.15 and 0.20) (LCLZO) samples were studied with the taken x-ray diffraction 

patterns and x-ray absorption fine structure spectroscopy methods. The crystal structure of the 

parent sample without substitution is determined in tetragonal geometry with " I41/acd" space 

group. The lattice parameters for the sample are; a: 14.680Å and c: 18.680Å. However, the 

characteristic tetragonal peaks in LCLZO sample vanished in Ga substituted samples and new 

peaks appeared emphasizing a different crystal structure formed with the Ga atoms; 

"Li5GaO4".  

 

Key Words: 

Crystal Structure; Electronic Structure; Li-ion Battery; Oxides 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Lityum iyon pillerinin (LİP) sahip olduğu üstün enerji depolama özellikleri nedeniyle, özellikle 

taşınabilirliğin gerekli olduğu teknolojide yüksek bir talebe sahiptir. Katıhal pilleri, sıvı 

elektrolitli pillere kıyasla daha güçlü, güvenli ve verimli enerji depolama özelliklerinden dolayı 

en çok istenen depolanabilir pil türüdür. Lityum iyon pillerinin katı elektrolit içerenlerinin 

üstünlüğünün nedeni yanma riskinin olmaması ve sızıntı olasılığının yok denecek kadar az 

olmasıdır [Wagner, 2016-a]. Lityum iyon piller üzerine yürütülen bilimsel çalışmaların ana 

hedeflerini; yüksek performanslı katod üretebilmenin yanında katıhal pillerinin 

performanslarını, iyi kimyasal kararlılık, yüksek iyonik iletkenlik ve düşük arayüz direnci gibi 
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daha iyi özelliklere sahip bir yapı olarak geliştirmesi olarak sıralayabiliriz. Üçten fazla lityum 

iyonuna sahip olan Li içeren oksit materyallerin en çok istenen katı hal elektrolit materyalleri 

olduğu bildirilmiştir [Wagner, 2016-a]. Li7La3Zr2O12 (LLZO) kimyasal kararlılıkye ve yüksek 

iyonik iletkenliğe sahip bir granat tipi olarak rapor edilen en popüler katı hal elektrolit 

materyalden biridir [Chen, 2014]. Katı elektrolit malzemesi olan LLZO materyalleri iki farklı 

geometride kristalleşir [Wu, 2014]. "I41 / acd" uzay grubundaki LLZO malzemelerinin 

tetragonal formu olup ve oda sıcaklıklarında (RT) düşük iyonik iletkenlik gösterir (~10-6 S.cm-

1). Bununla birlikte, LLZO malzemelerinin kübik formu, yüksek Li iyonik iletkenliği, termal 

ve kimyasal kararlılıksi ile rapor edilir ve bu da onu katı hal elektroliti olarak ümit verici bir 

malzeme haline getirir [Wagner, 2016-b]. LLZO malzemelerin kübik formundaki iyonik 

iletkenlik, vakum konsantrasyonlarına, Li iyonlarının koordinasyon numaralarına, lityum 

oksijen bağlarının mukavemet ve uzunluğuna, numunenin mikroyapılarına ve mobil yük 

taşıyıcıların miktarına bağlı olarak ifade edilir. Kübik LLZO'nun, oda sıcaklığında Al3+, Ga3+ 

ve Fe3+ katyonlarının dopingi ile stabilize edilebilen kübik polimorf yapı ile de stabil olmadığı 

bildirilmiştir [Wagner, 2016-b]. 2011 yılında, LLZO yapısının kübik geometri ile stabilizasyon 

süreci ilk olarak Al3+ iyonları tarafından incelenmiştir. Ga3+ iyonları kullanılarak tamamlayıcı 

bir çalışma yapılmış ve kübik LLZO'nun başarılı stabilizasyonu da bildirilmiştir [Rettenwander,  

2014]. 

 

Materyal ve Metod 

Yapılan çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada LLZO içinde Li koordinasyonlarına Ca2+ 

ikame edilmiş ve kalsiyum iyonu için iki adet Li iyonu eksiltilmiştir. Daha sonra Ca2+ 

koordinasyonlarına daha geniş iyonik duruma sahip Ga3+ iyonu ikamesi yapılmıştır. Li5Ca2-

xGaxLa2Zr2O12 (x; 0.00, 0.05, 0.10, 0.15 ve 0.20) genel formülüne sahip Ca ve Ga ile ikame 

edilmiş LLZO numuneleri, Li2O, La2O3, ZrO2, CaCO3, Ga2O3 tozunun stokiyometrik 

oranlarından sol-jel yöntemi ile sentezlenmiştir. Bileşikler (yüksek saflıkta Sigma-Aldrich>% 

99.99). Reaktif tozları karıştırılmış ve 2 saat boyunca 1000 rpm'de manyetik bir karıştırıcıda 

karıştırılmıştır. Karışım seyreltilmiş HNO3 içinde çözündürülmüş ve oda sıcaklığında 1 saat 

karıştırılmıştır. 1 saat karıştırıldıktan sonra çözelti, jel formu elde edilene kadar 110 oC'de 

karıştırmaya devam edilmiştir. Bu aşamadan sonra, jelin stabilize edilmesi için etilen glikol 

ilave edilip ve saf kahverengimsi bir toz oluşana kadar 150 °C'de havada kurutulmuştur. 

Kurutulmuş tozlar bir havanda öğütülmüş ve fırında 450 oC'ye kadar sinterlenmiş ve 6 saat 

boyunca 5 oC/min oranında karıştırılmıştır. Birinci tavlama işleminden sonra tozlar havan 

içinde öğütülmüş ve 12 saat süreyle 1000 oC'ye kadar fırın içinde ikinci kez tavlanmıştır. 
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İşlemler sonucu beyaz ince Li5Ca1-xGaxLa3Zr2O12 tozları elde edilmiştir.  

XRD kırınım desenleri, hazırlanan katı hal elektrolit materyallerinin kristal yapıları Bruker D8 

Advance x-ışını difraktometresi ile Cu K (= 1.54059 A) ışını kullanılarak alındı.  

Toz kırınım modeli analizi, toplanan XAFS spektrumlarından özüt edilen EXAFS 

(Genişletilmiş X-ışını Absorpsiyon İnce Yapı) verilerinin analizi ile de desteklenmiştir. Sert 

röntgen bölgesinde XAFS tekniği, elektronik ve kristal yapı çalışması için yararlı araçlar 

sağlayabilir. Ölçümler, Tayland Nakhon Ratschasima'daki Siam Foton Laboratuvarı (SPL) 

Synchrotron Radyasyon tesisindeki Beamline-BL8: XAS'da LCLZO örneklerinin Ca K-kenarı 

için gerçekleştirilmiştir [Wagner, 2016-b]. BLX ışını, x-ışını absorpsiyon spektroskopisi 

tekniği için çalışır. Işın çizgisi, bir bükme mıknatısından yüksek bir akı ışığı sağlar ve 1.25 keV 

ila 10 keV arasında bir enerji aralığına sahiptir. Ölçümler, iletim modunda oda sıcaklığında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

LCLZO örneklerinin elektronik yapı özellikleri ile ilgili tamamlayıcı bir çalışma olarak, X-ışını 

absorpsiyon spektroskopisi (XAS) ile ELETTRA synchrotron radyasyon tesisinde (Trieste, 

İtalya) elementler (La ve O) yumuşak x ışınları. Oda sıcaklığında ve ultra yüksek vakum (UHV) 

(~ 10-10 Torr) koşullarında TEY (Toplam Elektron Verim) modunda BACH ışın hattında La 

M5,4-kenar ve O K-kenar absorpsiyon spektroskopisi ölçümleri yapıldı. BACH ışın hattı, 35 

eV ile 1650 eV arasındaki aşırı UV-yumuşak röntgen foton enerjisi aralığında ışık sağlar. Işık, 

deneysel süreçler (doğrusal yatay ve dikey, dairesel ve eliptik) için seçilebilir polarizasyona 

sahiptir [Zangrando, 2004]. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Lityum koordinasyonlarına Ca katkılı ve Ca koordinasyonlarına Ga katkılanmış LCLZO katı 

elektrolit malzemelerinin kristal analizleri alınmış olan x-ışını kırınım desenleri ile yapılmış 

olup, analizleri aşağıda sunulmuştur.  

Malzemeler ilk adımda x=0.00 değeri için Li5Ca1-xGaxLa3Zr2O12 (Li5CaLa3Zr2O12) genel 

formülü çalışıldı. Yapılan krıınım deseni analizleri, malzemenin tek bir kristal yapı ortaya 

koyduğunu, bu kristal yapının ise tetragonal geometride I41/acd:2 uzay grubu simetrisine sahip 

olduğu tespit edildi. Bu yapı için belirlenen örgü parametreleri; a=b=1.4680 nm and c= 1.8680 

nm.  Çalışma için hazırlanan diğer numunelerde is Ga atomları Ca koordinasyonlarına belirli 

oranlarda ikame edilmiş ve Ca ile birlikte Ga katkısının yapı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
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Katkılama, genel formülde x ile tanımlanan indislerin yapı içerisinde 0.05, 0.10, 0.15 ve 0.20 

değerlerine karşılık gelen miktarlarda eklenmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

x=0.05 katkılı numunenin yapısının polikristal şekilde oluştuğu belirlendi. Yapının %95 inin 

ana Li5CaLa3Zr2O12 kristalinden, %5 inin ise Li5GaO4 olduğu bulunmuştur. Bu yapıda 

katkılanan galyum atomlarının sahip oldukları farklı iyonik durum nedeniyle kalsiyum 

atomlarının örgüdeki yerlerine oturmayıp kendi etraflarında ayrı ve yeni bir kristal yapı 

oluşturdukları görüldü. Yapılan analizler sonucu, bu yapının ortorombik geometride ve C222 

uzay grubu simetrisine sahip  Li5GaO4 olduğu ve aynı kalsiyumlar gibi etrafında beş tane Li 

atomunun yer aldığı tespit edildi.  Ortorombik Li5GaO4 nın bulunan örgü parametreleri; a= 

1.0566 nm b= 0.7643 nm c= 0.5246 nm'dir. Diğer numunlerde ise aynı yapı katkı oranı ile 

paralel yapısal özellik göstermektedir. 

 

Şekil 1'de, Li5Ca1-xGaxLa3Zr2O12 serisinin seçilmiş numunelerinin normalleştirilmiş Ca K-

kenarı soğurma spektrumları gösterilmiştir. Elektronik yapı üzerine ölçümler için kalsiyumun 

seçilmesinin nedeni, LLZO ana materyalindeki lityum koordinasyonlarındaki yer değiştirme 

Ca ikamesi ile meydana gelmesinden dolayıdır. Yapı LCLZO yapısına dönüştükten sonra ise 

Ca koordinasyonlarına Ga ikamesi yapılmış ve yapı içindeki Ca atomları anahtar elementler 

noktasına gelmiştir. Tüm örneklerdek kalsiyum kenarından alınan ölçümlerde büyük uyum 

gözlenmiştir ve spektral yapı 4037.3 eV'de artmaya başlamıştır. Bu yapılar kıyaslandığında 

katkılanmış örneklerin ana (x=0.00) örnekten farklı pik yapısında olması, katkılanmış yapıların 

tetragonal geometriden farklı bir geometride oluştuğunu göstermektedir. Tetragonal LCLZO 

örnek spektrumları "A", "B" ve "C" olarak atanan üç tepe noktasına sahipken, ikame edilmiş 

örnekler sadece ikisine sahiptir. İkame edilmiş örneklerdeki simetri, kalsiyum atomlarının Ga 

katkısına rağmen yer ve yapısını değiştirmediği şeklinde yorumlanmştır. 
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Şekil 1. Mn K-kenarı soğurma spekroskopik karşılaştırması 

 

Karşılaştırma için x=0.05 ve 0.15 katkılı örnekleri seçilmiştir. Numunenin x = 0.15 kenarlarının 

spektrumu, daha yüksek enerjiye küçük bir kayma göstermiştir. Numunenin Ca K-kenarı 

soğurma spektrumlarındaki tepe genişlemesi kübik LCLZO yapısının özelliğini göstermektedir. 

Ga atomları Ca koordinasyonları yerine izole kristal yapıları oluşturmaya eğilimliyken, 

oksijenler ve bağlı lityum atomları Ga atomlarını daha ağır La ve Zr atomlarından ayırmış ve 

Ga'nın etkisini yakın çevresinde kalsiyum atomları üzerindeki etkisini azaltmıştır. Bu yapılar 

"A", "B" ve "C" olarak verilmiştir. "C" kenarı ana soğurma kenarı olup 4051.4 eV'de yer 

almıştır. 4040.3 eV'de yer alan "A" tepe noktası, 1 'elektronların geçişi 1s elektronlarının 

oksijen valans seviyeleriyle melezleşmiş kalsiyumun 3d (O 2p) moleküler bantlarına geçişini 

göstermektedir. Kuantum seçim kurallarından dolayı, s elektronlarının s ve d durumlarına 

uyarımları yasaklanmıştır. Dipol geçişi sadece 1s -> np uyarımlarına izin verilir. Ancak, 1s 

elektronlarının boş 3d seviyelerine az miktarda kuadrupol geçişi melez seviyelerin varlığında 

gerçekleşebilir. 4044.5 eV'deki "B" tepesi, geniş moleküler bandın düşük enerji seviyeleri (t2g), 

hem d hem p (O 2p ve Ca 3d arasında melezleme yoluyla) kuantum simetrisi taşır, karıştırma 

yoluyla elektronların geçişini sağlar.  Ana soğurma kenar 1s -> 4p geçişinin bir sonucudur ve 

Ca2+ moleküler bandında geniş boş durumdaki p-durumlarının varlığını ele alan daha geniş tepe 
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yapısına sahiptir. Uyarılmış elektronlar, değerlik durumlarının çok üzerinde 

konumlandırılmamış 4p seviyelerinde nihai bir hal alırlar ve boş 3d seviyeleri boş 4p 

seviyelerinin altında, aynı zamanda uygun kuantum simetrilerini işgal eden 3d-4p birleşik 

seviyelerde bir son seviye bulurlar. 4063.7 eV'de 4p seviyelerine normal geçiş yapan uyarılmış 

1s elektronlarının soğurma kenarı  “D” piki olarak görülmüştür. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, kalsiyum katkılı Li7La3Zr2O12 (LLZO) ana katı hal elektrolit materyali 

önce Li atomları koordinasyonuna Ca2+ katkısı yapılarak sentezlenmiştir. Daha sonra ise 

kalsiyum koordinasyonlarına Ga3+ katkısı yapılmıştır. Analiz sonuçları, bir kalsiyumun iki 

lityum koordinatında oturduğunu doğrulamıştır. Yapılan analizlerde, Ca2+ katkılı LCLZO 

malzemesinin kübik LLZO yapısında değil,, pil elektrolitleri için daha düşük özelliklere sahip   

tetragonal yapıda oluşturulduğu şekilde belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, Ga3+ 

iyonlarının Ca2+ koordinasyonlarına ikame edilmesiyle, tetragonal LCLZO yapılarının fazının 

literatürde bildirildiği gibi kübik LCLZO yapısına dönüştüğü gözlenmiştir. Bu durum,  

LLZO'daki Ga3+ iyonlarının kübik LLZO yapısını stabilize etkisi daha önceleri yayınlamış bazı 

makalelerde Ga3+ veya Al3+ iyonik ikameler için bildirilmiştir [Qin, 2018] . Ancak, bu 

çalışmada sunulan katkılı Ga3+ iyonlarının, hem iyonik yarıçaplarda hem de iyonizasyondaki 

uyumsuzluk nedeniyle, Ca2+ koordinatlarında oturmak yerine izole edilmiş “Li5GaO4” 

oluşturulduğu belirlenmiştir. 
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Dünyanın en iyi 2500 şirketinin AR-GE performansına dayalı ülkelerin 

AR-GE endeksi 

Volkan Soner ÖZSOY*21 

 İhsan ALP**22 

Özet 

Artan rekabet ve küreselleşen dünyada Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) yatırımları oldukça 

önemlidir. Dünyanın en iyi 2500 AR-GE yatırım şirketleri de Avrupa Komisyonu Ortak 

Araştırma Merkezi tarafından belirlenen 24 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Ülkelerin AR-GE endeksini ise bu şirketlerin performansları ile doğrudan ölçmek mümkündür. 

Şirketlerin performanslarını ölçmek için ise literatürde en çok uygulanan yöntemlerden biri olan 

Veri Zarflama Analizi tercih edilmiştir. Veri Zarflama Analizinde birbirinden homojen olarak 

ayrılan karar verme birimlerini aynı anda değerlendirmek gerekir. Bu yüzden Avrupa 

Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından sağlanan veriler kullanılarak kendi içerisinde 

homojen gruba ayrılan her sektör için analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen performans 

skorları sayesinde her şirketin bulunduğu ülkenin ortalama AR-GE endeksi elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme; Veri Zarflama Analizi; AR-GE endeksi 

 

R&D index of countries based on the R&D performance of the world top 2500 

companies  

Abstract 

Research and Development (R & D) investments are very important in increasing competition 

and globalized world. The world's top 2500 R & D investment companies also operate in 24 

different sectors as determined by the European Commission Joint Research Center. It is 

possible to measure the R&D index of countries directly with the performances of these 

companies. In order to measure the performance of companies, Data Envelopment Analysis, 

which is one of the most applied methods in the literature, was preferred. It is necessary to 

evaluate the decision making units that separated from each other homogeneously in Data 

                                                 
* Araş. Gör.,Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Teknikokullar, Ankara,volkansoner1@gmail.com  
** Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Teknikokullar, Ankara,ihsanalp@gazi.edu.tr 
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Envelopment Analysis. Therefore, analysis was performed for each sector which is divided into 

homogeneous groups using the data provided by the European Commission Joint Research 

Center. The average R&D index of the country where each company is located is obtained 

thanks to the performance scores obtained. 

Keywords: Research and Development; Data Envelopment Analysis 

 

1. Giriş 

Dünyada artan bir rekabetçi pazar bulunmaktadır. Bu pazarda her ülkenin bireysel olarak ön 

planda yer alması ise oldukça önemlidir. Rekabetçi pazarlarda yer alması ise hem üretime hem 

de araştırma geliştirme faaliyetleri ile ilgilidir. Eğer ülke sürekli üretimlerini devam ettirebilir, 

sürekli istihdamın sağlayabilir ve ihracat kapasitesini artırabilirse, hem üreticiye hem de devlete 

kazanç sağlayabilecektir. Günümüzde her ürün için farklı ülkelerde faklı alternatifler 

mevcuttur. Ancak bu alternatifler içerisinde en fark yaratanı şüphesiz Ar-Ge faaliyetleri gibi 

yenilikler ortaya koyan firmalar olacaktır.  Ar-Ge faaliyetlerine önem veren firmalar genel 

tüketicilerin bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürünlerini veya hizmetlerini 

geliştirirler. Bu yüzden tüketici ihtiyaçlarını dikkate alarak yenilikçi ürünler geliştirmek 

firmalara dolayısıyla bulunduğu ülkelere oldukça büyük bir katma değer katacaktır. Çünkü Ar-

Ge faaliyetleri ile geliştirilen yeni ürünün tüketiciye sunulması ile birlikte tüketicinin dikkatini 

çekmesini ve ithalat oranlarının artmasını ve pazardaki rekabet gücünün artmasını 

sağlayacaktır. Bu sayede hem firma kâr elde edecek hem de istihdam sağlayacaktır.   

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmaların ülke ekonomisine ve 

sanayisine katkısı oldukça fazladır. Bu yüzden ülkeler bu firmalara bazı teşvikler uygulayarak 

hem istihdamı artırmayı hem de pazarda yer almak istemektedir.  

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından Endüstriyel Araştırma ve Yenilikçilik 

Ekonomisi (IRI) projesi Avrupa ekonomisinin büyümesi ve istihdamı için özel sektörün Ar-Ge 

katkısı, sağlam ampirik kanıt ve analizle ile AB politika yapıcılarına ve iş/akademik 

topluluklarına sunmayı amaçlamaktadır.  Avrupa Komisyonu tarafından 2014’den beri her yıl 

yayınlanan Ar-Ge Yatırım Tablosu dünya çapında şirketler tarafından Ar-Ge’ye yapılan toplam 

harcamaların yaklaşık %90’ına eşdeğer olan ve dünyanın en büyük Ar-Ge yatırımcılarından 

olan 2500 şirketten oluşmaktadır (EU R&D Scoreboard, 2017). 
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Dünyanın en büyük Ar-Ge yatırımcılarından olan 2500 şirkete ait verileri kullanarak parametrik 

olmayan bir performans analizi yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak 

firmaların etkinlik skorları bulunmuştur. Bu amaç için firmaların çalışan sayısı, sermaye 

harcaması ve Ar-Ge yatırımı girdi olarak kullanılırken net satışları ve piyasa değeri ise çıktı 

olarak kullanılmıştır.  

2. Veri Zarflama Analizi 

Parametrik olmayan etkinlik analizi yöntemlerinden biri olan Veri Zarflama Analizi (VZA), 

1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) tarafından temelleri atılmıştır. Doğrusal 

programlamaya dayalı olarak bir üretim sürecinde en iyi performansı gösteren benzer girdiler 

kullanarak benzer çıktılar üreten, (üretimleri birbiri ile homojen bir yapıya sahip olan) Karar 

Verme Birimlerinin (KVB) oluşturduğu etkinlik sınırı çizilmektedir. Sınır üzerindeki 

KVB’lerinin etkinlik değerleri 1’e eşit iken sınırın altında olanların etkinlik değeri 1’in 

altındadır. Dolayısıyla etkin KVB ile etkin olmayan KVB’lerin etkinlik değerleri arasındaki 

fark, aynı miktar çıktının söz konusu fark nispetinde daha az girdiyle elde edilebileceğini 

göstermektedir (Charnes et al.,1978).  

VZA modelleri etkinlik ölçümü ile ilgili özel bir alan oluşturmuş ve doğrusal programlama 

tekniği kullanılarak geliştirilmiştir. VZA, temelde benzer türden KVB’lerin üretim 

etkinliklerinin ölçülmesinde kullanıldığından analize konu olabilecek KVB aynı hedefe yönelik 

benzer işlevler görmesi, aynı pazar şartlarında faaliyet göstermesi ve gruptaki bütün birimlerin 

verimliliklerini nitelendiren etmenlerin yoğunluk ve büyüklüklerindeki farklılıklar hariç, aynı 

olma şartı aranmaktadır. VZA, ayrıca birden fazla girdi ve çıktıyı kullanarak etkinlik ölçebilen, 

girdi ve çıktıların birimlerinin farklı olmasının önemli olmadığı bir yöntemdir. Bu yönüyle en 

fazla kullanılan etkinlik ölçme yöntemlerinden biri olmuştur. VZA, homojen oldukları 

varsayılan birimleri kendi aralarında kıyaslar, en iyi gözlemi etkinlik sınırı olarak kabul ettikten 

sonra, diğer gözlemleri bu en etkin gözleme göre değerlendirir. Dolayısıyla, VZA yönteminde 

etkinlik sınırı, varsayılan bir durum değil; gerçekleşen bir gözlem olarak kabul edilmektedir 

VZA modellerinde girdi ve çıktı değişkenlerinin sayısı arttıkça modelin boyutu büyümekte ve 

analizin ayrım gücü azalarak etkin ve etkin olmayan KVB’lerini ayrıştırması da güçleşmektedir. 

Ayrıca, girdi- çıktı sayısının çok fazla olması KVB’lerinin sayısının da artmasını beraberinde 

getirmektedir. N, gözlem sayısı, m, girdi sayısı ve s, çıktı sayısı olmak üzere “n > m+s” kuralı 

uygulanması gerektiği öngörülmektedir. 
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Toplam değişken sayısının çok fazla olması ise, gözlem kümesinin homojenliğini bozmaktadır. 

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için; etkinlik ölçümünü yapacak olan uzmanın görüşü ve 

bazı istatistiki analizler yardımıyla birbirleri arasında çok yüksek derecede korelasyon bulunan 

ve etkinlik değerinde bir değişime yol açmayacak değişkenler elenmeli, mümkünse veriler 

ölçüm hatalarından arındırılmalıdır (Charnes et al., 1989). 

VZA modellerinden yararlanılarak yapılacak analiz, kullanım alanlarına ve varsayımlara göre 

belirlenmektedir. Bu nedenle hangi VZA modelinin kullanılması gerektiği, analiz sürecinde yer 

alan girdi ve çıktıların kontrol edilip edilemediğine bağlıdır. Ya da girdi ve çıktıların sayısal 

değerlerine bakılarak hangi modelle daha elverişli sonuçlar elde edileceğine karar verilmelidir. 

Eğer girdiler üzerinde kontrol az ya da yoksa çıktı odaklı bir model kurulması; eğer çıktılar 

üzerinde de kontrol az ise girdi odaklı bir model kurulması gerekmektedir. Tüm ölçümlere 

rağmen bir odak oluşturulamıyorsa ve değişken değerlerinin negatif ya da sıfır olmasından 

kaynaklı sonuçlar hata veriyorsa, diğer VZA modellerinden uygun olanına başvurulmalıdır. 

Literatürde sıklıkla kullanılan temel model (1) ile gösterilmiştir. 

max 𝜃0 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1 

𝑢𝑟 ≥ 0 

𝑣𝑖 ≥ 0 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛    𝑟 = 1,2, … , 𝑠      𝑖 = 1,2, … 𝑚 

(1) 

Burada, 𝑢𝑟: KVB0 tarafından r. çıktıya verilen ağırlık 

vi: KVB0 tarafından i. girdiye verilen ağırlık 

Yr0;  KVB0 tarafından üretilen r. çıktı 

𝑋𝑖0: KVB0 tarafından üretilen i. girdi 

𝑌𝑟𝑗: j. KVB tarafından üretilen r. çıktı 

𝑋𝑖𝑗: j. KVB tarafından üretilen i. girdi’yi göstermektedir (Charnes et al., 1978). 

Model (1)’de yer alan 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1 kısıtı ile KVB0’ın etkinliğini maksimum yapacak şekilde 

seçilen girdi-çıktı ağırlıkları diğer KVB’ler için uygulandığında, oranın 1 den küçük ya da eşit 

olması şartı sağlanmaktadır. Modelin çözümü sonunda elde edilen 𝜃0 skoru KVB0’ın göreli 

etkinlik değeridir. Skorun 1 e eşit olması o KVB’nin etkin olduğunu 1 den küçük olması ise o 

birimin etkin olmadığını ifade etmektedir. Model (1) ile gösterilen girdi yönlü model 
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hesaplanma açısından zorluklar içerdiği için Charnes ve Cooper (1962) tarafından önerilen 

dönüşüm ile doğrusal modele dönüştürülmüştür. 

3. Uygulama 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından her yıl yayınlanan rapora göre Ar-Ge 

yatırımı bakımından dünyanın ilk 2500 firmaları farklı sektörlerde bulunmaktadır (Tablo 1). 

Ancak bazı firmaların eksik gözlemleri olduğu için bu çalışmada onlar göz ardı edilmiştir.  

Tablo 1. AB Ar-Ge tablosu için belirlenen sektörler 

Sektörler 
Firma 
Sayısı 

Sektörler 
Firma 
Sayısı 

Havacılık ve Savunma 43 Ev Eşyaları ve İnşaatı 40 

Otomobiller ve Parçalar 126 Endüstri Mühendisliği 176 

Bankalar 20 Endüstriyel Metaller ve Madencilik 34 

Kimyasallar 107 Madencilik, Ormancılık ve Kâğıt 23 

İnşaat Malzemeleri 61 Petrol, Gaz Üreticileri ve Dağıtım 47 

Elektrik ve Alternatif Enerji 25 Kişisel Ürünler 46 

Elektronik Elektrikli Ekipman 197 Eczacılık ve Biyoteknoloji 303 

Finansal Hizmetler ve Sigorta 16 Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri 228 

Gıda Üreticileri 58 Destek Hizmetleri ve Taşımacılık 26 

Gıda, İlaç ve Genel Perakendeciler 19 Teknoloji Donanım ve Ekipman 209 

Genel Endüstriler 72 Telekomünikasyon ve Medya 38 

Sağlık Ekipmanı ve Hizmetleri 84 Seyahat ve Seyahat Eşyaları 49 

 

Çalışmada kullanılan 2047 firmanın çalışan sayısı, sermaye harcaması ve Ar-Ge yatırım miktarı 

girdi olarak alınırken net satışlar ve piyasa değeri çıktı olarak değerlendirilmiştir. Değişkenlerin 

betimleyici istatistikleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Betimleyici İstatistikler 

 Girdiler Çıktılar 

 Çalışan Sayısı 
Sermaye 

Harcaması 
(€million) 

Ar-Ge Yatırım 
(€million) 

Net Satışlar 
(€million) 

Piyasa Değeri 
(€million) 

Ortalama 23,60 523,22 323,93 7727,83 10877,56 

S. Sapma 50,24 1913,42 1019,78 20679,46 31618,38 

Minimum  0,01 0,01 23,97 0,03 5,24 

Maksimum 626,72 28764,37 13672,00 256653,76 542371,48 

Source: European Commission-Joint Research Centre (2017) 

Çalışmada yer alan firmalar birbirinden farklı sektörlerde olduğu için bütün sektörleri aynı 

analiz ile değerlendirmek yanlış değerlendirmeye sebep olacaktır. Bu yüzden bütün firmalar 
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kendi sektörleri içerisinde VZA modeli uygulanarak sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin 

Havacılık ve Savunma sektöründe yer alan 43 firmaya ait skorlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Telekomikasyon sektöründe yer alan 38 firmaya ait skorlar ise Tablo 4’de gösterilmiştir. İlgili 

okuyucular için bütün sektörlere ait sonuçlar yazarlarda mevcuttur. 

Tablo 3. Havacılık ve Savunma sektörü için etkinlik skorları sonuçları 

Firma Adı Ülke Skor Firma Adı Ülke Skor 

BOEING US 0,2202 ORBITAL ATK US 0,3023 
AIRBUS Netherlands 0,1785 TRIUMPH US 0,5717 
UNITED TECHNOLOGIES US 0,4037 MEGGITT UK 0,5615 
BOMBARDIER Canada 0,2655 ESTERLINE TECHNO. US 0,6249 
LEONARDO Italy 0,5396 CAE Canada 0,4192 
ROLLS-ROYCE UK 0,2715 CHINA AVIONICS  China 1 
SAFRAN France 0,3734 AVIC AIRCRAFT China 1 
LOCKHEED MARTIN US 0,3756 TRANSDIGM US 1 
TEXTRON US 0,264 CURTISS-WRIGHT US 0,5358 
THALES France 0,3929 L3 TECHNOLOGIES US 1 
EMBRAER Brazil 0,2093 AECC AVIATION POWER China 1 
GENERAL DYNAMICS US 0,6964 CHINA AEROSPACE China 0,7967 
ZODIAC AEROSPACE France 0,6303 HEICO US 0,4259 
BE AEROSPACE US 0,4803 OHB Germany 0,3093 
DASSAULT AVIATION France 0,5238 AEROJET ROCKETDYNE US 0,2802 
ELBIT SYSTEMS Israel 0,3761 ULTRA ELECTRONICS UK 1 
BAE SYSTEMS UK 0,5061 AVIC HELICOPTER CO. China 1 
SAAB Sweden 0,4765 AVIC  China 1 
ROCKWELL COLLINS US 0,473 AEROVIRONMENT US 0,4406 
MTU AERO ENGINES Germany 0,2324 MOOG US 0,425 
TELEDYNE TECHNOLOGIES US 0,4446 KONGSBERG GRUPPEN Norway 0,3482 
COBHAM UK 0,4212    

 

Tablo 4. Telekomikasyon sektörü için etkinlik skorları sonuçları 

Firma Adı Ülke Skor Firma Adı Ülke Skor 

TELECOM ITALIA Italy 0,3663 ECHOSTAR US 0,2104 

NTT Japan 0,406 NETGEAR US 0,8148 

AT&T US 0,5728 TELENOR Norway 0,9905 

TELEFONICA Spain 0,3596 AVID TECHNOLOGY US 0,3801 

BT UK 0,5835 VIVENDI France 1 

SKY UK 0,4261 SIRIUS XM US 1 

DAI NIPPON PRINTING Japan 0,3946 SHUTTERSTOCK US 0,7467 

FIBERHOME  China 0,6455 MOBILEIRON US 0,6631 

DEUTSCHE TELEKOM Germany 1 GOGO US 0,4071 

DOLBY LABORATORIES US 0,4313 INMARSAT UK 0,763 

TECHNICOLOR France 0,3954 IPSOS France 1 

COMMSCOPE US 0,7561 AEROHIVE NETWORKS US 0,7484 

PEARSON UK 0,8712 TDC Denmark 0,4846 

YELP US 0,917 J2 GLOBAL US 1 

PROXIMUS Belgium 0,4399 TURK TELEKOMUNIKASYON Turkey 1 

SWISSCOM Switzerland 0,6206 YANGTZE OPTICAL FIBRE  China 0,3545 

DAILY MAIL  UK 0,7065 CEVA US 1 

CHUNGHWA TELECOM Taiwan 1 VONAGE HOLDINGS US 0,4389 

CRITEO France 0,3404 8X8 US 1 
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Tablo 5. Ülkelerin ortalama etkinlik skorları  

Ülkeler Skor Ülkeler Skor Ülkeler Skor 

Australia 0,6355 Germany 0,4834 South Korea 0,1731 
Austria 0,4202 India 0,7032 Spain 0,5648 
Belgium 0,5049 Ireland 0,5715 Sweden 0,6268 
Canada 0,4522 Israel 0,3849 Switzerland 0,5143 
China 0,6190 Italy 0,5473 Taiwan 0,5361 
Denmark 0,6066 Japan 0,3749 Turkey 0,5736 
Finland 0,5674 Netherlands 0,4438 UK 0,5518 
France 0,5169 Norway 0,6407 US 0,4451 

 

4. Sonuçlar 

Çalışma ile Ülkelerin Ar-Ge endeksini dünyanın en iyi 2500 AR-GE yatırım şirketleri verileri 

kullanılarak Veri Zarflama Analizi yöntemi ile elde edilmiştir. Avrupa Komisyonu Ortak 

Araştırma Merkezi tarafından belirlenen 24 farklı sektörün her biri için ayrı ayrı değerlendirme 

yapılmasının ardından ülkelerin Ar-Ge endeksi ortaya konulmuştur.  
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Doğu Akdeniz Medeniyetinin Kaynaklari 

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK* 

 

Özet 

Tarihe yön veren büyük medeniyetlerin Akdeniz havzasında kurulduğu bilinmektedir. 

Ancak bu medeniyetler bütün Akdeniz’de değil daha çok Doğu Akdeniz’de gelişmiştir. Onun 

için biz Akdeniz’i İtalya’dan Tunus’a uzanan bir hat esas olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Akdeniz 

medeniyeti olarak bilinen medeniyet, Doğu Akdeniz’de gelişmiştir. İtalya-Tunus hattının 

batısında doğudakine benzer bir medeniyet görülmez. 

Çünkü Doğu Akdeniz’i medeniyet bakımından besleyen çevre medeniyetler vardır. 

Mısır, Suriye, Anadolu’da kurulan medeniyetler ilk planda akla gelen medeniyetlerdir. Daha 

geride Mezopotamya, Pers, Hint ve Çin medeniyetleri birbirini etkileyerek Akdeniz’e 

ulaşmıştır. Kısaca Doğu Akdeniz medeniyetinin arka planında söz konusu medeniyetler 

bulunmaktadır. Doğu Akdeniz, pek çok nehirden beslenen büyük bir göl gibi, çevresindeki 

büyük medeniyetlerden beslenmiştir. Aynı dönemde Batı Akdeniz çevresinde benzer büyük 

medeniyetler yoktur. Çünkü Batı Akdeniz’in güneyi dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra 

ile çevrilidir. Kuzeyinde ise henüz önemli bir medenî gelişme görülmemektedir. 

Akdeniz medeniyetinin esasları, yaratılış hakkındaki düşünceleri, tanrıları ve vasıfları, 

mitolojileri, astronomi hakkındaki bilgilerinin kaynağı Doğu medeniyetleridir. Yazının merkezi 

gene doğudur.  Kanunların, devlet düzeninin, iktisadî ve sosyal hayatın esasları, günümüze 

kadar gelen matematik ve geometri buluşları ile daha pek çok buluş Doğudan alınmıştır.  

Yunan felsefesi olarak bilinen felsefenin kaynağı da Doğudur. Antik dünyanın en büyük 

kütüphanesi İskenderiye’deydi. Antik dönemin pek çok filozofu Anadoluludur. Elbette Girit ve 

Atina’da büyük bir medeniyet vardı, bu inkâr edilemez. Ama bütün Doğu Akdeniz medeniyeti 

Yunan Medeniyeti değildir. Bu medeniyetin Yunan medeniyeti olarak tanınmasının ve 

kabulünün sebebi, o dönemlerde gelişmiş bir yazı dili olan Yunancanın kullanılmasıdır. Çünkü 

bu tarihlerde Aramice veya Arapça henüz yaygın değildi. İbranice daha çok dinî mahfillerde ve 

kaynaklarda kullanılmaktadır. Finikece de pek yaygın değildi. Daha sonra Grekçe ile 

birleştirilerek Latince meydana getirilecektir.  

Kısaca Doğu Akdeniz medeniyeti sadece Yunan medeniyeti değil, bir Doğu 

medeniyetidir. Buna göre Yunan medeniyeti de doğu medeniyetidir. Zira bu medeniyete Batı 

                                                 
* İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, mustafa.ozturk@idu.edu.tr İZMİR 
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Akdeniz’in ve Avrupa’nın hiçbir katkısı olmamıştır. Ancak Batı, günümüzde Avrupasını bu 

medeniyet üzerine inşa etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Mısır, Anadolu, Medeniyet, Yunan Medeniyeti 

 

Sources of Eastern Mediterranean Civilization 

Abstract 

It is known that the great civilizations that shaped the history were established in the 

Mediterranean basin. However, these civilizations were developed in the Eastern 

Mediterranean not in the whole Mediterranean. For this reason, we divide the Mediterranean 

into two as a line from Italy to Tunisia. Civilization, known as Mediterranean civilization, 

developed in the Eastern Mediterranean. There is no civilization in the west of Italy-Tunisia 

line similar to the east. 

Because there are environmental civilizations that feed the Eastern Mediterranean on 

account of civilization. The civilizations established in Egypt, Syria and Anatolia are the first 

elements that come to mind. Further behind Mesopotamian, Persian, Indian and Chinese 

civilizations have reached the Mediterranean Sea by influencing each other. Briefly, there are 

civilizations in the background of the Eastern Mediterranean civilization. Briefly, there are 

civilizations in the background of the Eastern Mediterranean civilization. The eastern 

Mediterranean, like a large lake was fed by many rivers and fed by great civilizations around 

it. In the same period there are no similar great civilizations around the Western Mediterranean. 

Because the south of the Mediterranean is surrounded by the Great Sahara, the largest desert in 

the world. In the north there is no significant civil development. 

The principles of Mediterranean civilization, the ideas about the creation, the gods and 

skills, mythologies, astronomy are the sources of knowledge of Eastern civilizations. The center 

of writing is east again. Many discoveries have been taken from the East, including the laws, 

the state order, the principles of economic and social life, the inventions of mathematics and 

geometry that have survived to the present day. 

The origin of the philosophy known as the Greek philosophy, is east. The largest library 

in the ancient world was in Alexandria. Many philosophers of the ancient period are Anatolian. 

Of course there was a great civilization in Crete and Athens, which cannot be denied. But the 

whole Eastern Mediterranean civilization is not Greek civilization. The reason for the 

recognition and recognition of this civilization as Greek civilization was the use of Greek, an 

advanced written language at that time. Because these dates were not widespread in Aramaic 
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or Arabic. Hebrew is more often used in religious loges and sources. Phoenician also was not 

very common. It will then be combined with Greek to form Latin. 

Briefly, the Eastern Mediterranean civilization is not only Greek civilization, but an 

Eastern civilization. According to this, the Greek civilization is the eastern civilization. The 

Western Mediterranean and Europe did not contribute to this civilization. However, the West 

has built now Europe on this civilization. 

Key Words: Eastern Mediterranean, Egypt, Anatolia, Civilation, Greek Civilation. 

 

Giriş 

Dünyanın en önemli denizidir. Bu önemi Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasında 

olmasından ve bunun sağladığı üstünlükten gelmektedir. Çevresinde kurulan ilk ve yüksek 

medeniyetlerle, dünya tarih ve medeniyetine haklı olarak Akdeniz medeniyeti kavramı ile 

yerleşmiştir23. Akdeniz üç kıtayı siyasî, iktisadî ve sosyal bakımdan birbirlerine bağlar. Çoğu 

zaman deniz, ayırıcı bir özellik arz ederken ve uzaklığı temsil ederken Akdeniz, birleştirici ve 

yakınlaştırıcı olmuştur. Afrika ile Avrupa’yı Mısır ile Anadolu’yu, Suriye ve Filistin ile İtalya 

ve Mora’yı, Cezayir ile Fransa’yı birleştiren bir rol üstlenmiştir ki, tarihten gelen bu husus, 

günümüzde de devam etmektedir. 

Akdeniz çevresinde, tarihin ilk ve en yüksek medeniyetleri kurulmuştur. Eski Mısır, Antik 

Yunan-Roma, Anadolu, Doğu Akdeniz’de kurulan medeniyetler bu meyandadır. Yalnız burada 

önemli bir hususu belirtmeden geçemeyeceğiz. Tarihe mal olmuş meşhur Akdeniz Medeniyeti, 

Akdeniz’in tamamında değil, İtalya’dan Tunus’a uzanan bir çizginin doğusunda gelişmiştir. 

(Bkz. Harita 1). Mısır, Yunan, Roma kültür ve medeniyeti, hep Akdeniz’in doğusunda 

oluşmuştur. Helenistik kültür burada gelişmiştir. Büyük felsefe okulları (Atina, Milet, 

İskenderiye) burada açılmış, devlet ve demokrasi fikri burada tartışılmış, büyük dinler burada 

doğmuş, büyük imparatorluklar bu bölgede gelişmiştir. Burada kurulan antik kültür, 15-

16.yüzyıllarda büyük atılımlar yapan Avrupa’nın en büyük ilham kaynağını teşkil etmiştir. 

İtalya’dan Tunus’a uzanan çizginin batısında kuzey Afrika’da Cezayir kıyılarında, Avrupa’da 

Fransa ve İspanya’nın Akdeniz sahillerinde Sardunya adasında, Doğu Akdeniz’dekine benzer 

                                                 
23 Fernand Braudel, Akdeniz ve çevresini alışılmışın dışında daha çok sosyo-ekonomik cephesiyle incelediği 

meşhur eserinde, Akdeniz’i bir bütün olarak kabul etmiştir. Bizim yaptığımız tarzda bir taksime tabi 

tutmamaktadır. Oysa Akdeniz’in tarihî seyir içinde geçirdiği evreler ve gösterdiği medenî tekâmül, Akdeniz’in 

bütün bölgelerinde görülmez. Braudel’in bu konudaki çalışması için Bkz. Fernand Braudel; Akdeniz ve Akdeniz 

Medeniyeti I-II, (çev. M. Ali Kılıçbay), İstanbul 1989 
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büyük bir kültür ve medeniyet görülmemektedir. Bunun sebebi, bu bölgelerin coğrafî 

yetersizliğidir. Cezayir kıyılarını geriden besleyebilecek verimli bir bölge, dolayısıyla nüfus 

yoktur. Kıyılardan birkaç km. sonra kayalık Atlas dağları ve onun arkasından dünyanın en 

büyük çölü (Sahra Çölü) başlar. Geri planda Batı Akdeniz’i besleyebilecek Mısır, 

Mezopotamya, Anadolu ve Suriye gibi antik kültür merkezleri yoktur. Ama Afrika’nın 

kuzeydoğu ucunda Mısır’da durum farklıdır. Nil ve çevresindeki hayat, Mısır’ın içlerine oradan 

da Sudan’a kadar uzanmaktadır. Doğu Akdeniz’deki Adalar, Kıbrıs, Girit, Rodos ve Oniki 

Adalar, her bakımdan, yaşamaya, gelişmeye müsait yerlerdir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz 

kültürünün çevre ülkelere geçişinde de önemli birer merkez konumundadır.  

 

1. Doğu Akdeniz’in Konumu ve Özellikleri 

Bunlara ilave olarak Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’e göre daha sıcaktır. Yerküredeki 

perspektif nazar-ı itibara alındığında, Batı Akdeniz kıyılarının, daha kuzeyde kaldığı 

görülecektir. Mesela, Doğu Akdeniz’in en kuzey ucu olan İskenderun’dan geçen 360 10’ kuzey 

paraleli, Malta’nın güneyinden, Küçük Sirte Körfezi’ne bugünkü Tunus’un güney kesiminden 

Cezayir sahrasını geçerek Fas’a ulaşır. Adriyatik Körfezi, Ligur Denizi ve Lion Körfezi 45. 

kuzey paralelleri üzerindedir ki, Doğudaki karşılığı Karadeniz’in kuzeyidir. Adriyatik 

üzerinden geçen 45. paralel Karadeniz’in kuzeyinden Kırım üzerinden geçmektedir. Kısacası 

Batı Akdeniz (özellikle Avrupa kesimi); Doğu Akdeniz’e göre daha kuzeyde olduğundan 

nispeten soğuk bir iklime sahiptir. Bu yüzden de Doğu Akdeniz’de görülen yüksek medeniyet 

gibi bir medeniyet görülmemektedir. Bu sözlerimizden Batı Akdeniz’de hiç medenî gelişmenin 

meydana gelmediği anlamı çıkarılmamalıdır. Elbette burada da bir medeniyet vardır ama Doğu 

Akdeniz’deki gibi değildir. Yukarıdaki haritada da görüldüğü gibi, Avrupa’yı Avrupa yapan, 

değerlerin batıda oluşmasının aksine (ters simetrik) olarak Akdeniz’i Akdeniz yapan gelişmeler 

de Doğu Akdeniz’de meydana gelmiştir. 

Arnold Toynbee de daha genel bir biçimde dünya medeniyet dairelerini çizmektedir. O, 

bütün Avrupa’yı içine alacak bir Avrupa ile Mezopotamya, İran, Mısır, Hint medeniyet daireleri 

gibi daireler çizerek, dünya tarih ve medeniyetinin bu dairelerde geliştiğini söylemektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz Avrupa’nın taksiminden ve Akdeniz’in bahsi geçen özelliğinden söz 

etmez24. 

                                                 
24 Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, İstanbul 1975 
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Bu özelliğinden dolayı Akdeniz, tarihin her döneminde büyük öneme sahip olmuş ve tarihte 

koruduğu önemini gelecekte de korumağa devam edecektir. 15. yüzyılın sonlarında başlayan 

coğrafî keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunmasıyla 16.yüzyıldan itibaren cazibe 

merkezlerinin Atlas kıyılarına kaydığı, Akdeniz’in eski önemini kaybettiği yolunda yaygın bir 

kanaat vardır. Hatta Osmanlı devletinin çöküş sebeplerinden birisi de Akdeniz’in önemini 

kaybettiği, dolayısıyla eski ticaret yollarının önemi kalmadığından Osmanlı devletinin bu ticarî 

imkândan mahrum kaldığı ileri sürülmektedir25. Oysa Osmanlı devletinin çöküş sebepleri 

burada sayılamayacak kadar çoktur. Öteden beri bu tezler ileri sürülürken, halâ Osmanlı 

devletinin bu ticaret yollarından yılda kaç akçe kazandığı tespit edilmemiştir. Bunu bilen de 

yoktur. Dünya ticaret yolları değişmeden Osmanlı devleti bu ticaret yollarından yılda kaç akçe 

kazanıyordu? Yolların değişmesiyle ne kadar kaybı olmuştur? Üstelik 16. yüzyıla ait bütçeler 

elimizdeyken ve çoğu da yayınlanmışken26, bu konuda net bilgiler bulunmamaktadır. Osmanlı 

ekonomisinin ticarete dayanan, ticaretle para kazanan bir ekonomi olmadığı da 

unutulmamalıdır. Çünkü Osmanlı ekonomisinin dayandığı esaslar, burada izahı mümkün 

olmayan çok farklı esaslardır. Devletin kuruluş esasları ve sosyal yapısı da çok farklıdır. Bu 

itibarla ticarî yolların değişmesiyle Osmanlı iktisadî düzeninin değişmesini izah etmek aceleci 

bir tavırdır. Ana yolların değişmesinden İtalya şehir devletlerinin etkilendiği doğrudur ve 

tabiîdir, çünkü bu şehirlerin sistemleri farklıdır, ekonomik ve sosyal yapıları tamamıyla ticarete 

dayanmaktadır. Ama Osmanlı düzeni ve ekonomisi İtalya şehir devletlerine benzememektedir. 

Yeni ticaret yollarının bulunması ve cazibe merkezlerinin değişmesi, belki ilk zamanlarda 

Akdeniz’in öneminde bir sarsıntı geçirmesine sebep olmuştur, fakat hiçbir zaman önemini 

kaybetmemiştir. Nitekim yeni bulunan (Afrika’nın güneyi dolaşılarak Hindistan’a ulaşan) 

yolların, mevcut teknoloji ile aşılmasının zorlukları, tehlikeli ve uzun yolculuk, maliyet 

fiyatlarını arttırdığından, kısa sürede 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Akdeniz’in 

öneminin yeniden artmasına sebep olmuştur. Gerçekten de bundan sonraki dünya siyasî 

dengesinin mihverini Atlas veya Afrika yolu değil, Akdeniz oluşturmuştur. Avrupa devletleri 

arasında özellikle İngiltere ile Fransa arasında Akdeniz’in üstünlük mücadeleleri bütün 17, 18 

ve 19.yüzyıllar boyunca sürmüştür. Zikredilen yüzyıllarda Avrupa dengesi, Akdeniz üzerine 

kurulmuştur. Batılı devletler, Rusya’nın ideali olan sıcak denizlere inmesini engellemeyi 

hedeflerken, Rusya da mümkün olduğu kadar güneye, Akdeniz’e inmeyi amaç edinmiştir.  

                                                 
25 Bu tezin savunucusu Braudel’dir. Barkan ve Akdağ da aynı görüşü paylaşmaktadır. Bkz. Mustafa Akdağ; 

Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi II, İstanbul 1974, s. 193 
26 Ömer Lütfi Barkan; “H.934 (M. 1527-1528) Malî Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mec., 

XV/1-4, İstanbul (Ekim 1953-Tem. 1954), s. 251-329 
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Bu hassas denge 20. yüzyılda da devam etmiş, NATO ve Varşova Paktı gibi uzun süre 

dünya siyasetini etkileyen iki kutuplu bir düzenin doğmasına vesile olmuştur. O halde Akdeniz, 

hiçbir zaman önemini kaybetmediği gibi, günümüzde de kaybetmemiş ve gelecekte de 

kaybetmeyecektir. Akdeniz’in bu önemi hem siyasî hem de iktisadî bakımdan-bütün teknolojik 

gelişmelere rağmen- varlığını sürdürecektir. 

 

2. Doğu Akdeniz Medeniyetinin Özellikleri 

Doğu Akdeniz, kara ve deniz yollarıyla Hicaz, Hindistan, İran, Asya, Anadolu, Kafkasya, 

Karadeniz ve ötesi gibi büyük nüfus potansiyelinin olduğu ve büyük medeniyetlerin kurulduğu 

bölgelere bağlanmaktadır. Doğu Akdeniz kültürünü besleyen kültür odakları Anadolu, Suriye, 

Mısır Mezopotamya, (Sümer, Babil), Pers, Hint ve Çin uygarlıklarıdır27. Dünya 

coğrafyasındaki bu müstesna mevkii, Doğu Akdeniz’e sözünü ettiğimiz üstünlükleri 

sağlamıştır. Fakat Batı Akdeniz’in uzak veya yakın çevresinde böyle büyük nüfus ve medeniyet 

merkezleri yoktur. 

Doğu Akdeniz medeniyeti, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu sıcak bir bölgede olduğu için, 

bölgenin coğrafyasının özellikleri görülür. Ekonomisi de bu coğrafyanın ekonomik özelliklerini 

taşır. Çok eski tarihlerden beri tarım ve hayvancılık yapılır. Anadolu, Suriye ve Mısır hariç çok 

geniş tarım alanları yoktur. Anadolu’nun batı kıyıları ile adalar ve Mora yarımadası çoğunlukla 

dağlıktır. Dağların arasında uzanan vadilerde ziraat yapılır. Akdeniz’in bütün kıyılarında zeytin 

ziraati yapılmaktadır. Zeytine dayalı yağ ve sabun sanayii bölgenin en önemli ticaret 

kaynağıdır. Aynı şekilde bölge geniş üzüm bağlarına sahiptir, bundan dolayı şarap üretimi ve 

ticareti de önemli bir yer tutar. Mısır’ın pirinci, Anadolu’nun buğdayının yanında narenciye ile 

her türlü sebze ve meyve Akdeniz’in zenginliğine delalet eder. 

Kısaca Akdeniz sıcak deniz kuşağındadır. Sıcak deniz kuşağı ile karasal iklim kuşağının 

iktisadî şartları farklı olduğu için her iki kuşakta yaşayan insanların sosyal hayatları ve düşünce 

dünyaları da farklıdır. Coğrafî özellikler, sosyal hayatın, dünya görüşünün şekillenmesinde 

önemli bir etkendir. Sıcak, ılıman deniz iklimi kuşağında hayat daha kolaydır. Arabistan Çölü 

                                                 
27 Bu tarihî gerçeklere göre, burada bir konunun tasrih edilmesi gerekmektedir. Genelde Doğu Akdeniz, 

özelde de Yunan-Helen kültürü, kaynağını Doğu’dan alması itibariyle Doğu kültürüdür. Yunan kültürü olarak 

bilinen ve yanlış olarak bugünkü Yunanlılara mal edilen kültürün kaynakları Doğu’dur. Nitekim Yunan filozofu 

olarak bilinen pek çok filozof Anadoluludur. Doğu Akdeniz kültürünün zirvede olduğu M.Ö. 5-4. yüzyıllarda, 

bugün bu medeniyete sahip çıkan Batı Avrupa halâ karanlık dönemlerini yaşıyordu. Batı Avrupa’nın bu kültüre 

hiçbir katkısı olmamıştır. Ama daha sonra bu kültürü kendi aslî kültürü yapmayı başarmış, buna gene Doğu kökenli 

olan Hıristiyanlığı da ilave ederek bugünkü Avrupa kültürüne ulaşmıştır. 
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ve Sahra Çölü sıcak iklime dâhildir ama kastettiğimiz ılıman iklim kuşağında değildir. Tam 

tersine burada karasal iklim gibi sert bir hayat tarzı ve dolayısıyla müşterek yaşamak 

mecburiyeti vardır, bunun sonucunda da feodal bir hayat tarzı hüküm sürmektedir. 

Sıcak deniz kuşağında ferdî kabiliyetler ön plana çıkar. Çünkü insan tek başına emeğine 

dayanarak hayatını sürdürebilir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, balıkçılık, ağ örme, tayfalık, 

hamallık gibi işlerde çalışarak geçimlerini sağlayabilir. Bu bölgeler dışarıya da açık olduğundan 

farklı din ve kültürde olan insanlar, dolayısıyla fikirler birbirleriyle yoğun temas halindedir. 

Burada yaşayan insanlar bu kültürlerle temasa gelerek etkilenebilirler. Sıcak deniz ikliminin 

özelliğinden dolayı, bu bölgelerin insanları daha ziyade hür düşünceye sahip olurlar.  

Demek ki sıcak kıyı bölgelerinde, iktisadî bakımdan hür teşebbüs, düşünce bakımından da 

hür düşünce hâkimdir. Gelenekçilik ve muhafazakârlık fazla görülmez, cemiyetin sosyal 

kontrolü zayıftır. Çünkü cemiyetin sosyal kontrolünün temel sebebi, iktisadî zaruretlerden 

dolayı geliştirilen ortak yaşayış tarzıdır. İktisadî bakımdan birbirlerine muhtaç olan insanlar 

arasında sosyal kontrol daha fazladır. Zikrettiğimiz sıcak iklim kuşağında ferdî teşebbüs ve 

insanın kendi kendine yaşayabilmesi, tabiî olarak toplumsal kontrolü de asgariye inmiştir. Bu 

yüzden bu bölgelerde feodal hayat tarzı gelişmemiştir. Hatta ilkçağlardan beri Avrupa’da 

süregelen feodalizm, kıyılardan, özellikle İtalya, Fransa kıyılarından itibaren yükselen 

burjuvazi ile yıkılmıştır. Burjuvazinin gelişmesi ve yükselişi bu tabiî realiteye uygundur. 

Kıyılardaki bu hayat tarzı, şaşırtıcı bir şekilde deniz ikliminin uzandığı bölgelere kadar varlığını 

korumaktadır.  

Karasal iklim veya daha genel bir ifade ile insanların birlikte yaşamak mecburiyetinde 

oldukları iklim şartlarının (bu iklim çöl iklimi de olabilir) sosyal hayata olan tesirleri daha 

farklıdır. Böyle iklim şartlarında kişi tek başına yaşayamaz. En azından bu iklimdeki iktisadî 

faaliyetleri tek başına sürdüremez. Burada insan tek başına geniş arazilerini ekip-biçemez, geniş 

yaylalarda veya çöllerde kendi varlığını ve sürülerini yalnız başına koruyamaz. Bundan dolayı 

karasal iklimde birlikte yaşamak mecburiyeti vardır. Bu mecburiyetin esası iktisadîdir. Bu 

iktisadî hayat tarzı insanları birlikte yaşamaya mecbur etmekte ve buna bağlı bir sosyal düzeni 

de beraberinde getirmektedir. Kısacası burada kolektif bir hayat tarzı esastır. Kolektif hayat 

tarzı şöyle ya da böyle bir lidere ihtiyaç gösterir. Bu lider çeşitli kültürlerde ve dönemlerde, 

dayandığı temele göre (Feodal bey, Ağa, Aşiret Reisi, Şeyh) isimlendirilir. Böylece feodalizm 

denen sosyal gerçek ortaya çıkar. Burada toplumsal kontrol daha belirgindir. Gelenekçilik, 

muhafazakârlık, dindarlık, ananevî değerlere bağlılık daha fazladır. Örnek olarak Anadolu’yu 

ele aldığımızda, bu sosyal gerçeklik görülecektir. Kıyı kesimlerde daha rahat bir hayat tarzı 
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hüküm sürerken ve feodal kalıntılar görülmezken, Orta ve Doğu Anadolu’da kolektif bir hayat 

tarzının varlığı, muhafazakârlık ve feodal kalıntılar görülmektedir.  

Karasal iklim kuşağında yaşayan insanların, varlıklarını devam ettirmek, tabiatla ve 

düşmanlarıyla mücadele etmek için, daha çok kol gücüne, insan gücüne ihtiyaçları vardı. 

Bundan dolayı geniş akraba toplulukları büyük önem arzetmektedir. Hatta bu hayat şartlarında 

geniş aile tipi de yeterli gelmez, kan ve soy bağı ile birbirlerine bağlı olan daha geniş 

topluluklara ihtiyaç duyulur, bir soy ve nesep bağlılığı geliştirilerek aşiret kavramı etrafında 

birleşilir, böylece aşiret-kabile duygu ve düşüncesi gelişir. O halde aşiret-kabilecilik düşünce 

ve olgusu karasal iklimde, çöl ikliminin hayat şartları karşısında temâyüz etmiştir. En erken 

çağlarda bunun örnekleri Arabistan’da görülmüş, hatta Araplar arasında kabilecilik bir iftihar 

vesilesi olmuş, giderek Ensâb Tarihi (Neseb Tarihi) gelişmiştir. Öyleyse asabiyenin temeli 

iktisadî şartların doğurduğu hayat tarzıdır. Oysa sıcak iklim kuşağının rahat hayat şartlarında 

insanlar hayatlarını tek başlarına sürdürebilirler, geniş bir akraba, boy-soy topluluğuna ve aşiret 

yapılanmasına ihtiyaç duymazlar, bundan dolayıdır ki, bu bölgelerde aşiret geleneği 

görülmemektedir. Hemen şunu belirtelim ki, bu husus, bu bölge insanlarının bir övünç kaynağı 

veya zaafı olarak değerlendirilmemelidir. Bu, tamamıyla coğrafyadan kaynaklanan bir hayat 

tarzıdır28.  

İşte konumuz olan Akdeniz sıcak iklim kuşağının bütün özelliklerini taşımaktadır. İnsanlar 

fikir bakımından hür, iktisadî bakımdan kendi kendilerine hayatlarını devam ettirebilecek 

konumdadırlar. Başka bir ifade ile hür düşünce ve ferdî ekonomi ön plandadır. İşte felsefe bu 

ortamda gelişmiştir. Karasal iklim kuşağında ve kapalı toplumlarda felsefenin gelişmesi 

mümkün değildir. Her ne kadar denizin ayırıcı bir özelliği var ise de birleştirici özelliği daha 

fazladır. Bu yönüyle Akdeniz çevresindeki toplumları ayırmamış, tarih boyunca daima 

birleştirmiştir. Karşılık ticaret ile aynı zamanda fikir ve kültür alışverişi de yoğun olarak 

sürmüştür. Bu yüzden Akdeniz’in çevresindeki halkların kültürlerinde şaşırtıcı bir benzerlik 

bulunmaktadır. Antik Doğu Akdeniz kültürünün birbirinden etkilenmesi, çoğu zaman 

aynîleşmesinin temelinde coğrafyanın özellikleri bulunmaktadır. 

 

3. Doğu Kültürlerinde Mitolojik Unsurlar ve Etkileşim 

3.1.Yaratılış 

                                                 
28 Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, 3. Baskı, Akçağ yayınları Ankara 2014, s.  
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Bütün kültürlerde mutlak bir yaratıcı tanrı ve ortak bir yaratılış inancı vardır. Her ne kadar 

eski kavimlerin çok tanrılı oldukları gibi yaygın bir kanaat var ise de kanaatimizce bu yanlıştır. 

Çünkü bütün arkeolojik ve dinler tarihi araştırmaları bütün kavimlerde mutlak yaratıcı bir güç 

olduğu inancı vardır. Bu güç her kavimde farklı şekilde isimlendirilmiştir. Türk mitolojisinde 

Başlangıçta yer ve gök yoktu, sonsuz bir deniz vardı. Mutlak yaratıcı Bay Ülgen yeri ve göğü 

yarattı, yere ve göğe “olun” dedi ve evren altı günde yaratıldı. Yedinci günde Tanrı göğe 

çekildi29.  

Aynı düşünce Sümerlerde de vardır. Kâinatta önce Tanrıça Nammu vardı ki o sonsuz bir su 

idi. Tanrıça önce ondan büyük bir dağ çıkardı. Oğlu Hava Tanrısı Enlil, onu ikiye ayırdı, üstü 

gök oldu. Yunan mitolojisinde de önce Kaos vardı. Kaostan Gaia-yeryüzü yarıtıldı. Gaia, 

Pontus (deniz) ve Uranus (gökyüzünü) yarattı30.  

3.2. Tufan  

Ders alınması gereken bir mit olan Tufan, özde mitolojideki yaratılışın ayrılmaz parçası 

olarak “su” ile özdeşleşmiş iken, diğer taraftan da insanların tanrılara karşı göstermiş oldukları 

sorumsuzluk, işlenen günahlar ve vurdumduymazlıklar neticesinde, tanrılar  tarafından 

cezalandırılmalarını içermektedir. Pagan ya da batıl dinlerde olduğu gibi Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslam gibi semavi dinlerin kutsal kitaplarında da su ilkesel varlıklardan biri 

olarak gösterilir ve insanın balçıktan yaratılması su mitosunun önemini ortaya koymaktadır En 

eski örneği Sümer mitologyasında görülen bu mit, kronolojik yapı içerisinde dünyanın birçok 

bölgesinde benzer özellikler göstererek tekrarlanmıştır. Geçen yüzyılda Ninova/Ninive’de 

yapılan kazılarda Asur Kralı Asurbanipal’in kitaplığı içinde bulunan bir tablet, Sümerlerin 

Gılgamış Destanı’nın son hikayesi olarak değerlendirilmiştir Kitab-ı Mukaddes’de geçen Tufan 

benzeri hikaye, bu destanın on birinci tabletinde bulunmaktadır. Bu keşif 1872 yılında 

gerçekleşmiştir31. 

 Aynı şekilde Yunan Mitolojisi’nde yer alan tufan konusunun ele alındığı Deucalion 

mitine göre, çok eski zamanlarda insanlar günah işlemeye başladılar ve Zeus bu durumdan 

rahatsızlık duydu ve onları cezalandırmaya karar verdi. Zeus, yaşanan düzensizlikleri gördü 

rahatsız oldu ve buna karşın yeryüzüne büyük bir Tufan gönderdi “Prometheus, insan olan oğlu 

                                                 
29 Bu inanışın, Kur’an’da geçen yaratılış ile günler ve Tanrının yedinci günde göğe çekilmesi, arşa yayılması 

arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır. 
30https://forum.donanimhaber.com/dinler-ve-mitolojiler-arasindaki-benzerlikler--126129318, erişim tarihi: 

29.10.2018  
31 Sümer tarih ve medeniyeti hakkında geniş bilgi için bkz. Noah Kramers, Tarih Sümer’de Başlar, (çev. Muazzez 

İlmiye Çığ), TTK, Ankara 1990, Muazze İlmiye Çığ, Sümerlilerden Zamanımıza Ulaşan Kültür İzleri, TTK, 

Ankara 1994, Yüksel Göğebakan, “Ortak Mitolojik Unsurların Çok Kültürlü Yapının Oluşumuna Etkisi ve Bunun 

Sanatsal Yansımaları”, IJHS I/1, (2017), s. 125 

https://forum.donanimhaber.com/dinler-ve-mitolojiler-arasindaki-benzerlikler--126129318,%20erişim
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Deacalion ve eşi Pyrrha’ya Tufan’ın geleceğini haber vererek onları uyardı ve her ikisini 

odundan yapılmış sandığın içine yerleştirdi. Dokuz gün dokuz gece süren yağmurun sonunda, 

bütün dünya yok oldu, sadece iki dağın tepesi Yunanistan’da kaldı Semavi dinlerde32 işlenen 

tufan olayında ise Nuh ve çocuklarının başına gelen olay anlatılmaktadır33.  

3.3. Mithra  

Kökeni Hint’e kadar giden, Tanrı Mithra’dır. Tanrı Mitra; ilk kez Antik Arilere ait, Güneşle 

ilişkilendirilen bir tanrı olarak ortaya çıkmış, Arilerin Hint ve İran olarak ikiye ayrılmalarının 

sonunda bu özelliğini korumuş, Hindistan’da Mithra yahut Mihr olarak anılmış, İran’da ise 

Güneş ve Güneşin ışığıyla ilişkilendirilmiştir. Pers hükümdarı I. Dara zamanında adı çok 

popüler olan Mithra, Perslerin büyük tanrısı olarak MÖ XIV. yüzyılda Mittani Hurileri 

tarafından tapınım görmüş, Hint tanrısı Mithra’nın İran yansıması olarak değerlendirilmiş, 

birçok vasıflara giydirilmiş, kimi zaman akit ve dostluk tanrısı olarak kabul edilmiş, aynı 

zamanda güneş ve ışık tanrısı olarak da tapılmış birçok bölgede de kabul görmüş ve itaat edilmiş 

bir mittir. Güneş ve ışık tanrısı olma özelliği çoğu kabartmalarda başının etrafındaki okların 

simgesel ifadesi ile gösterilmiştir34. Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta, güneş tanrısı olarak 

kabul edilen ve bununla da bağlantılı olarak başının etrafında ışınlarla çevrili olarak tasvir 

edilen Mithra’yı Ahura Mazda’nın yarattığından ve eğittiğinden bahseder. Avesta’da “anlaşma, 

sözleşme, akit, ittifak ve söz” anlamına gelen Mitra isminden türediği kabul edilip, İran’da 

anlaşmalardan sorumlu bir tanrı olarak kabul edilmiştir. Hayat veren bir avarlık olarak da Part 

dönemiyle (MÖ 247-MS 226) bir kurtarıcı olarak görüldü ve Frigya miğferi, tunik ve burçlarla 

kaplı pelerin giymiş bir genç olarak tasvir edilmeye başlandı ve bir kurtarıcı olarak Romalı 

askerler tarafında kabul edildi. Zamanla öyle bir noktaya geldi ki, bu kült Panteon’a da taşındı 

ve III. yy’da Roma’nın resmi güneş tanrısı Sol İnvictus’la (yenilmez güneş) ilişkilendirildi. 

Roma’da bu kadar köklü bir şekilde yerleşmeye tabii olunca da uzun bir süre Hıristiyanlıktan 

daha güçlü kaldı. Kayalık bir mağarada doğduğu söylenen Mithra’ya tapınılan ve Mithraea –

buradaki gizemli ayinlere sadece erkekler katılabilirdi-olarak adlandırılan yeraltı mabetlerinin 

üzerlerine zamanla Hıristiyanlığa ait mabetlerin inşa edilmesi, yeni dinin onun etkilerini 

azaltmak için kullandığı bir strateji olarak değerlendirilebilir35.  

Anadolu’daki Ana Tanrıça Kibele36 ve Attis mitosunun, bu ritüelin şekillenmesinde 

önemli yeri olduğu, bu durumun da benzer inançsal yaklaşımların farklı coğrafyalarda hüküm 

                                                 
32 Kur’an-ı Kerim’de Tufan ile ilgili bilgiler için bkz. Ankebut 14, Araf 64, 72, Mu’minun 27, Hud 25-26,44 
33 Göğebakan a.g.m., s. 126 
34 Göğebakan a.g.m., s. 128-129 
35 Göğebakan a.g.m., s. 128-129 
36 Anadolu’daki Kibele, Cahiliye devri Arabistan’ındaki Hubel’dir. 
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süren topluluklar üzerindeki tesiri olarak görüldüğü ve kültürel çeşitliliğin ve bu çeşitliliğin 

birleştirici unsurlarının bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Attis için hazırlanan 

törenlerde bir çam ağacını süslemek ve sonrasında da o ağacı kesmek önemli bir ritüel olarak 

görülmektedir. İnanca göre Attis her ilkbaharda dirilir ve yapılan törenle Kibele ile 

evlendirilirdi. Noel kutlamalarında çam ağacının süslenerek bir kutlama gerçekleştirilmesinin, 

Attis için hazırlanan törenlerdeki özelliklerle göstermiş olduğu benzerlik, yaşanan etkileşimin 

bir yansıması olarak görülmektedir. Anadolu’da hâkim olan Kibele kültü ile karşılaşan magiler, 

doğuya ait Mithra ile Anadolu’ya has olan Kibele kültünü birleştirip, bir şekilde İran ve 

Mezopotamya’da varlık gösteren Mithra’yı tanrıça Kibele üzerinde tekleştirdiler. Mithra, 

Kibele ile beraber anılmaya başlandı ve bu iki inanç Ahamenişler döneminde tek bir inanç 

olarak varlık gösterdi. Mithra inancında önemli bir ritüel olan taurobolium (kurbanın altında 

adayın kanla vaftiz edilmesi) da bu değişimden sonra, Kibele ile birlikte ortaya çıkan bir 

değerdir37. 

 

4. İnançlar Unsurları ve Etkisi 

4.1. Horus 

M.Ö 3000 yıllarında tapılan Mısır’daki güneş Tanrısıdır. Güneşin kişiselleştirilmiş haliydi, 

yaşamı güneşin gökyüzündeki hareketleriyle ilgili bir dizi hikâyeyle açıklıyordu. Horus’un 

hikâyesi şöyledir: 25 Aralık’ta bakire İsis Meri tarafından dünyaya gelir. Doğumu doğudaki bir 

yıldızla birlikte meydana gelir ve bu yıldızları izleyerek 3 Kral Horus’u bulur ve süsler. Horus 

12 yaşına geldiğinde ise öğretmenlik yapar. 30 yaşına geldiğinde Anup tarafından vaftiz edilir 

ve görevine başlar. Horus’un birlikte yolculuk ettiği 12 havarisi vardır ve onlara mucizelerini 

gösterir. Hastaları iyileştirmiş ve su üzerinde yürümüştür. Gerçek, Işık, Tanrı’nın Oğlu, Çoban, 

Tanrı’nın Koyunu isimleriyle anılır. Typhon tarafından ihanete uğramış ve çarmıha gerilmiştir. 

3 gün boyunca gömülü kaldıktan sonra tekrar dirilmiştir. Horus’un özellikleri birçok dinin 

altyapısını etkilemiştir.  

4.2. Frigya’nın Attis’i: M.Ö. 1200 yılında 25 Aralık’ta bakire Nana’dan dünyaya geldi. 

Çarmıha gerildi, gömüldü ve 3 gün sonra tekrar dirildi. 

4.3. Hindistan’ın Krişna’sı: M.Ö. 900 yılında bakire Devaki’den doğumunu müjdeleyen 

bir yıldızla dünyaya geldi. Onun da havarileri ve mucizeleri vardı ve ölümünden sonra tekrar 

dirildi. 

                                                 
37 Göğebakan a.g.m., s. 129-130 
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4.4. Yunanistan’ın Dionysos’u: M.Ö. 500 yılında 25 Aralık’ta bakire bir anneden 

dünyaya geldi. Gezgin bir öğretmendi. Suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeleri vardı. 

Ölümünden sonra tekrar dirildi. Tanrının Sevgili Oğlu, Alfa ve Omega gibi isimlerle anıldı. 

4.5. Persli Mithra: M.Ö. 1200 yılında 25 Aralıkta bakire bir anneden dünyaya geldi. 

Onun da 12 havarisi vardı. Ölümünden sonra tekrar dirildi. Gerçek ve Işık gibi isimlerle anıldı. 

Mithra’nın kutsal ibadet günü pazardır. 

4.6. Yusuf ( Joseph ): Eski Ahit’te adı geçen Yusuf’un hikâyesi anlatılır. Yusuf da 

mucizevi bir şekilde doğmuştur. Görevine 30’unda başlamıştır. 12 kardeşi vardır. Kardeşi 

Yahuda tarafında 20 akçeye satılmıştır.  

4.7. İsa: 25 Aralık’ta Beytüllahim’de doğdu. Bakire Meryem annesiydi. Doğumu 

doğuda bir yıldızın doğmasıyla müjdelendi. 3 magi Kral’ı bu yıldızı takip ederek İsa’yı buldu 

ve süslediler.  

12 yaşında bir çocuk öğretmendi. 30 yaşında John tarafından vaftiz edildi ve görevine 

başladı.12 havarisi vardı ve onlara hastaları iyileştirmek, suda yürümek, ölüleri diriltmek gibi 

mucizeler gösterdi. Kralların Kralı, Tanrı’nın Oğlu, Dünyanın Işıgı, Alfa ve Omega, Tanrı’nın 

koyunu gibi isimlerle anıldı. 

Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş akçeye satıldıktan sonra çarmıha gerildi, 

3 gün gömülü kaldı ve dirilip cennete yükseldi38. 

 

5. İnanna- İştar- Afrodit 

Antik kültürlerdeki başka bir ortak özellik de büyüleyici-gizemli kadının ortak 

benzerliğidir. Sümerlerin İnanna’sı, Babil’de İştar, Mısır’da Hathor ve Asur’da Astarte 

olmuştur. Bu mit, Anadolu’da Kybele’dir. İnanna, İştar, Kybele yada Hathor, simgelerini 

Venüs’te buluyor ve Yunan’a taşınıyor. Eski Yunan’da Venüs yıldızı Afrodit’i simgeliyor39. 

Kısacası yaratılış, din ve mitoloji alanlarında büyük bir benzerlik ve etkileşim vardır. Bu husus, 

etkileşimden de öte bir husustur. Aynı gökyüzünün altında aynı tabiatta yaşayan insanların 

benzene inanç sistemlerinin ve mitolojik değerlerinin olması tabiîdir. 

 

 

                                                 
38 https://forum.donanimhaber.com/dinler-ve-mitolojiler-arasindaki-benzerlikler-126129318, erişim tarihi: 

29.10.2018. M.Ö. 3000’lerden beri Mısır’dan başlayarak Hint, Pers, Yunan, Frig ve İbrani ve nihayet Hıristiyanlık 

kültüründe görülen bir bakireden doğan çocuk, 12 havari, 25 Aralık, çarmıha gerilme ve göğe çekilme olayları 

arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır. O halde bütün bu inanışların temeli Doğu kültürüdür. 
39 https://www.kadinlarkulubu.com/forum/threads/sumerde-inanna-babilde-istar-misirda-hathor-asurda-

astarte.516781/, erişim tarihi: 08.12.2019 

https://forum.donanimhaber.com/dinler-ve-mitolojiler-arasindaki-benzerlikler-126129318
https://www.kadinlarkulubu.com/forum/threads/sumerde-inanna-babilde-istar-misirda-hathor-asurda-astarte.516781/
https://www.kadinlarkulubu.com/forum/threads/sumerde-inanna-babilde-istar-misirda-hathor-asurda-astarte.516781/
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6. Matematik Geometri Astronomi ve Diğer Teknikler 

En erken dönemlerde Mısır’da matematiğin geliştiği bilinmektedir. Eski Mısır’da ziraat 

işleri o kadar muntazamdı ki, mevsimi, hatta alınacak mahsulün miktarını önceden adeta 

matematik bir kesinlikle tespit etmek mümkündü. Eski İmpartorluk devrinin ilk hükümdarı 

olup, İsa’dan önce beşinci binden daha eski bir tarihte gelmiş oduğu tespit edilmiş bulunan 

Menes’in, Nil yatağını değiştirmek isteyerek bunda muvaffak olması, muhakkak daha eski 

devirlerden beri gelenek olmuş ileri bir teknik seviyesinin mevcudiyetine delalet eder. Nil’in 

taşması ile tarlaların bozulan sınırlarını tespiti, aritmetik ve geometrinin gelişmesine sebep 

olmuştur. Öte yandan muazzam ehramların yapılmasında yüksek bir matematik, geometri ve 

statik bilgisinin olduğuna delalet eder. Pi sayısını da bulmuşlardı ve (16)x2/9 ifadesini 

kullanıyorlardı ve bu suretle bugün kullandığımız değerinden 1/150 nispetinde farklı olan 

3,1604 sayısını elde etmişlerdi40. 

Mısırlılar yılı 365 gün olarak hesaplamışlar, dörder aylık üç mevsime ayırmışlardı. Bir ayı 

38 gün olarak kabul etmişlerdi ki, bu 29,5 gün süren bir ay takviminden az farklıdır. Resmi 

senenin ilk günü olarak Sirius yıldızının güneşle aynı zamanda doğduğunun görüldüğün günü 

kabul etmişlerdir41. 

Mumyalama sanatındaki maharetleri dolayısıyla insan anatomisini incelemelerinde 

övünülecek bir gelişme göstermişlerdi. İnsan iskeletinin başlıca kemiklerini, beyni ve ciğerleri 

oldukça doğru tasvir etmişler, kalbin kan dolaşımının başlıca merkezi olduğunu tespit 

etmişlerdi. Tıpta da dönemine göre son hayli ileri bir seviyede idiler. Kadın hastalıklarından 

göz hastalıklarına, hazım bozukluklarına kadar pek mahir hekimler yetişmişti. Yunan tarihçisi 

Sicilyalı Diodor; “Mısırlılar hastalıkları önlemek için sık sık yıkanmak suretiyle vücut 

temizliğine itina ederler, bazan iki üç günde bir müshil kullanarak iç organlarını temizlerlerdi. 

Çünkü gıda olarak alınan şeylerin bir çoğunun vücut için faydasız ve zararlı olduğunu, birçok 

hastalıkların fazla gıdadan ileri geldiğini iddia ettiklerini” söylemektedir42. 

Bu hususlarda Yunan’a bakıldığında, matematik ve geometrinin ünlü isimleri Thales ve 

Pisagor (Pythagoras) ilk akla gelen isimlerdir. Her ikisinin de Mısır ve Babil’de kaldıkları 

(M.Ö. 575), orada matematik ve geometriyi öğrendikleri ve bu bilgileri Yunanistan’a 

getirdikleri bilinmektedir. Yunanlıların kullandıkları sayı sistemi de Mısırlıların kullandıkları 

sistemden pek farklı değildi, ancak Yunanlılar bazı yeni semboller eklemişlerdir. 

                                                 
40 Celal Saraç, “Eski Mısır’da Bilim ve Teknik” Ankara Üniversitesi - DTCF Dergisi II/5, Ankara 1943, s. 106-

108 
41 Saraç, a.g.m., s. 109 
42 Saraç, a.g.m., s. 110-111 
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7. Ortaçağlarda Doğu’nun Batı’ya Etkisi 

Buraya kadar Doğu medeniyetinin Antik Batı-Yunan medeniyetine olan tesirlerini 

özetlemeye çalıştık. Söz konusu tesirler sadece antik çağlarla sınırlı kalmamış, yakın tarihi 

dönemlerde de Doğu’nun Batı’ya olan tesirleri devam etmiştir. Çünkü Yunan-Roma 

medeniyetine dayandırılan Batı medeniyeti, ilerleyen yıllarda da Doğu’dan etkilenmiştir. Her 

ne kadar Avrupa merkezli düşüncenin yönlendirmesiyle, Doğu medeniyetinin durağan olduğu, 

ilerlemeci olmadığı söyleniyorsa da yukarıda verilen özetten anlaşıldığı üzere bu doğru değildir. 

Dolayısıyla Doğu Akdeniz medeniyetinin kaynaklarını incelerken, Akdeniz medeniyetinin Batı 

medeniyetinin kaynağı olması hasebiyle aynı zamanda zamanda Batı medeniyetinin de 

kaynakları incelenmiş olmaktadır. 

Bu konuda Batı medeniyetinin özgün bir eleştirisini yapan, Batı medeniyetinin 

kaynaklarının Doğu olduğunu savunan John Hobson’un meşhur eserini43 ve tespitlerini ilave 

etmeden geçemeyeğiz. Hobson’un eseri, Batı medeniyetinin zannedildiği gibi sadece Batı 

merkezli değil, pek çok yönüyle Doğu kökenli olduğu tezi üzerine bina edilmiştir. Bugüne 

kadar doğru olarak bize aktarılanların pek çoğunun yanlış olduğu vurgulanmaktadır. Meselâ; 

Güney Afrika’yı ilk dolaşan denizcinin Vasko da Gama olmadığını vurgulamaktadır. “Biz 

genellikle Batı’da Ümit Burnu’nu üç kez dolaşan ve Doğu Hint adalarına gidip, o zamana kadar 

dışa kapalı bir şekilde yaşayan ilkel Hint ırkıyla ilk teması kuranın Portekizli kâşif Vasco da 

Gama olmasıyla gurur duyarız. Ancak bundan yirmi ilâ elli yıl öncesinde Müslüman denizci 

Ahmed İbn Macid Ümit Burnu’nu zaten dolaşmış, Batı Afrika kıyılarına gitmiş ve Cebelitank 

Boğazı’ndan Akdeniz’e geçmişti. Dahası, Sasaniler ilk bin yılın başlarında Hindistan ve Çin’e 

deniz yolculukları yapıyorlardı, daha sonraları Siyah Etiyopyalılar ve (650 yılından sonra) 

Müslümanlar da bu seferleri gerçekleştirdiler. Java yerlileri, Hintliler ve Çinliler Vasco da 

Gama’dan belki asırlar önce değil ama onlarca yıl öncesinde Ümit Burnu’nu dolaşmışlardı. 

Ayrıca unutmamak gerekir ki Vasco da Gama Hindistan’a gitmeyi başarmıştır, çünkü Guceratlı 

isimsiz bir Müslüman rehber ona yol göstermişti. Bu arada Da Gama’nın kullandığı tüm 

gemicilik ve denizcilik teknolojileri ile yöntemlerinin Çin ve Müslüman Orta Asya’da 

bulunmuş (sonrasında geliştirilmiş) olması gerçeği de unutulmamalıdır. Bütün bunlar daha 

sonra Avrupalılar tarafından içselleştirilmiş, Dünyanın İslami Köprüsü üzerinden küresel 

ekonomiye yayılmıştır. Top ve barutun da Çin’de bulunduğu bilgisini eklediğimizde, 

Portekizlilerin kendilerine ait olduğunu iddia edecekleri bir şey kalmıyor geriye. Sonuç olarak, 

                                                 
43 John M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, (çev. Esra Ermert), 4. Baskı, YKY, İstanbul 2015 
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Hintliler ilkel barbarlar değildiler. Aslında Portekizli “kâşiflerinden" çok daha ilerideydiler - 

Hindistan, da Gama orayı keşfettiğini iddia ettiğinden yüzyıllar öncesinde Asya ve Doğu Afrika 

ile doğrudan, Avrupa ile dolaylı yoldan ticaret yaptığı için bu yanlış bir adlandırmaydı” 

demekle hakkı teslim etmektedir44. 

Avrupa merkezli görüşe göre, dünya ticaret devriminin Haçlı Seferleriyle başladığı ileri 

sürülmüş ve dünyaya da kabul ettirilmiştir. Oysa Haçlı seferlerinden çok önce en eski çağlardan 

beri Doğu’da küresel ekonomi ve ticaret ağı kurulmuştu. İslamiyetin doğuşu ile beraber 

Müslümanlar hızla Akdeniz ve çevresi ile Asya’ya yayıldılar ve İspanya’ya kadar ilerlediler. 7-

8. yüzyıllarda Müslümanlar adeta Akdeniz’in hâkimi haline geldiler. Henri Pirenne’e göre, 

Batıda feodalizmin gelişmesinde Müslümanların etkisi vardır45. Meşhur İpek Yolu Pekin’den 

başlayıp, Roma’da sona eriyordu. Kral ve Baharat yolları Doğu dünyasının ticaret yollarıydı. 

Çin’de Tang Hanedanı ile Emevi/Abbasi ve Fatımi Devleti çağdaştı ve Büyük Okyanus’tan 

Atlas Okyanusuna kadar kesintisiz bir ticaret ağı vardı46. Aynı zamanda ileri denebilecek ticari 

müesseseler de kurulmuş, bu bağlamda çek, havale ve ciro gibi bankacılık teknikleri ile yolların 

güvenliği için ülkeler arasında sayısız han, kervansaray, ribatlar ve düzenli işleyen bir posta 

teşkilatı kurulmuştu. 

Avrupa’yı Avrupa yapan önemli değerlerden birisi Rönesanstır. İtalya’da doğup gelişen 

Rönesans’a başta Endülüs olmak üzere İslam düşüncesinin büyük etkisi vardır. Bugüne kadar 

Müslüman alimlerin Rönesansa olan etkileri göz ardı edilmiştir47. Oysa meselâ İbni Haldun’un 

Rönesans düşüncesine etkileri çok açıktır. Özetle; İbni Haldun, tarihsel uyum, coğrafî uyum ve 

bilime getirdiği tenkit metodu yönüyle Rönesansın öncülerindendir48. 

Nihayet Avrupa medeniyetinin üç temel kaynağı olup bunlar, Antik Yunan-Roma 

Düşüncesi, Hıristiyanlık ve Latincedir ki, bunların da merkezi Doğu’dur49. Latince, Grekçe ile 

Finikeceden oluşmuş ortak bir dildir. Hıristiyanlık ise Doğu’da doğmuştur ama Batının birlik 

ve medenîleşmesinin en önemli kaynağı olmuştur. 

 

 

                                                 
44 Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, s. 33-34 
45 Geniş bilgi için bkz. Henri Pirenne, Hz. Muhammet ve Şarlman, (çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara 
46 Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, s. 48 vd. 
47 Müslümanların Batı bilim ve düşüncesine tesirleri hakkında bkz. J. Michelet, Rönesans, (çev. Kâzım Berker), 

MEB, Yay. İstanbul 1989, s. 9, 31, 32, 38, 43, 44 vd 
48 Mustafa Öztürk, “İbni Haldun Bir Rönesans Aydını mıdır?”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan Özel Sayısı, Isparta, s. 246-253 
49Geniş bilgi için bkz. Charles Seignobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, (çev. Samih Tiryakioğlu), 

Varlık Yay. İstanbul 1960 
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Sonuç 

Avrupa merkezli (Eurocentric) düşüncenin yüzyıllardan beri süregelen yönlendirmesi ile 

bütün dünyanın merkezi Avrupadır, bütün doğrular Avrupa’dan ibarettir. Avrupa’nın dışındaki 

dünya geridir, ilkeldir, medenîleştirilmeye muhtaçtır. Öteki dünyanın bu medeniyete hiçbir 

olumlu katkısı yoktur. Bu görüş giderek Avrupa dışındaki bütün dünyayı ötekileştirmiştir. 

Ötekileştirme, nefreti ve düşmanlığı ifade eder. Öteki, sömürülebilir, hatta öldürülebilir. İşte 

bundan dolayı medeniyetlere arası çatışmanın temelini oluşturmuşlardır. 

Oysa bu tebliğin sınırları çerçevesinde görüldüğü gibi, Doğu medeniyetinin Doğu 

Akdeniz’e ve oradan Batı medeniyetine her alanda yaptığı etki, her alana dair müeesseseler orta 

ve yeniçağlarda da devam etmiştir. Bu itibarla günümüz Avrupa’sının temelinde Doğu 

medeniyetinin varlığı inkâr edilemez. 

Burada kısır bir Doğu-Batı çekişmesi, yarışı ve üstünlüğü iddiasında değiliz. Bu dünyada 

gelmiş geçmiş her kavmin bu medeniyete mutlak bir tesiri ve katkısı vardır. Kimin ne kadar 

katkısı olduğunu tespit etmek için önce karşılıklı kabul şarttır. Aksi halde şimdiye kadar 

yaşanan çarpık zihniyet ile onun haklı ve meşru gösterdiği üstünlük, ötekileştirme ve 

sömürgecilik devam eder. Nihayet Hobson’un dediği gibi, Avrupamerkezcilikten 

uzaklaştığımızda daha kapsamlı ve empatik bir dünya tarihi üretmeye başlayabiliriz. Empati 

“iyi niyet” olarak tercüme edilmemelidir. Daha da önemlisi Avrupa merkezli düşünceden 

kurtulup daha sağlıklı bir bilimsel düşünceye sahip olacağız. Zira dünya Avrupa’dan, bütün 

doğrular da Avrupa’nın doğrularından ibaret değildir. Avrupa dışında da koca bir dünya ve nice 

doğrular vardır. 
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GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Levent SON1*  

Aşkın BAHAR2   

 

ÖZET 

 Türkiye sert kabuklu meyve türlerinden olan bademin anavatanı ve doğal yayılma 

alanlarındandır. Dünyada badem üretimi 3.214.303 ton olup, Türkiye bunun 85.000 ton’luk 

kısmını çıkartmakta olup; ABD, İspanya, İran, Fas ve Suriye’den sonra 6. sırada yer almaktadır. 

Gülnar ilçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 950 m dolayındadır. Rakımın uygun 

olduğu kesimlerde kuru tarım ve meyvecilik yapılmaktadır. İlçede tipik Akdeniz iklimi 

görülmekle birlikte, yüksek kesimlerde kışları soğuk ve karlı, yazları serin ve nispeten yağışlı 

geçer. Gülnar’da yıllık yağışın büyük kısmı kış ve ilkbahar aylarında düşer. Bazı yıllar ilkbahar 

aylarında görülen dolu yağışları tarım ürünlerine büyük zarar verebilmektedir. Tarımsal faaliyet 

daha ziyade, yayla düzlükleri, ovalık alanlar ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Kıyı kesiminde 

turunçgiller, yer fıstığı ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru sulu tarım 

yapılan alanlar azalır. Yayla alanlarında elma ve üzüm yetiştiriciliği ön plandadır.  

 Gülnar ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Üzüm, elma, zeytin 

ve badem’dir. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. Nitekim 

özellikle el ve diş bademi üretimi 2017 yılı itibariyle 2.087 ton olarak gerçekleşirken; Mersin 

ili toplam badem üretiminin %21.17’lik kısmı Gülnar ve köylerinden elde edilmiştir. Gülnar 

yöresinde yetiştiriciliği yapılan başlıca badem çeşitleri; “Ferragnes”, “Ferraduel”, “Nonpareil”, 

“Texas” ve “Tuano”, İlçe ve çevresinde badem yetiştiriciliğinin esas sorunları; anaç ve çeşit 

seçimi, arazi seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve 

pazarlama konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra yörede badem 

yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için; üretici birlikleri ve kooperatiflerin daha etkin hale 

getirilmesi, pazarlama ve depolama faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern 

yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde geçilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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ALMOND GROWING IN GULNAR 

 

ABSTRACT 

 Turkey is one of the important natual-spread area of hard-shelled, of almond. The world 

almond production 3.214.303 tonnes which Turkey has 85.000 tonnes of total amount of 

almond. After USA, Spain, Iraniani, Morocco and Syria, Turkey is the sixth almond producer 

country in the world. The height from the sea of the center of the Gulnar town is araound 950 

meters. Dry farming and horticulture activities are advanced in suitable areas. The Gulnar town 

has Mediterrenean climate. In some years hail can be damaged to agricultural products. 

Agricultural activities are being done in especially in plateau plains, plains and valleys. In the 

coastal region of the town; citrus, peanut and greenhouses favorites. As progressively internal 

parts of the town; irrigated agriculture decreases. Apple and grape growing are more in plateau 

areas.  

 Grape, apple, olive and almond are the most products, produced in Gulnar district. 

Horticulture has developed in recent years. Thus, in 2017, almond production of the Gulnar has 

2.087 tonnes. So Gulnar has the 21.17% total almond production of the Mersin city. The most 

cultivated almond cultivars are “Ferragnes”, “Ferraduel”, “Nonpareil”, “Texas” and “Tuano”. 

The generel problems of the almond growing in Gulnar, are rootstock and variety selection, 

land selection, pruning, irrigating, fertilization, control of pests and diseases, harvesting and 

marketing. Also, Cooperatives and producer clusters should be more effective, marketing and 

storage activities must be better end effective, for the development of the almond growing in 

Gulnar district.  

Key words: Almond,  Gülnar, Rootstock,  Cultivar,  Pruning, Irrigating 

 

1. GİRİŞ 

 Mersin’in Gülnar ilçesi, Akdeniz bölgesinin Taşeli yöresinde yer almaktadır. İlçe, 

doğuda Silifke, batıda Bozyazı, kuzeyde Mut, kuzeybatıda Karaman iline bağlı Ermenek, 

güneyinde Aydıncık ilçesi ve Akdeniz ile komşudur. İlçe Merkezinin denizden yüksekliği 

yaklaşık 950 m dolayındadır. İlçe topraklarının büyük bir kısmını ormanlar kaplar. Bunu 

sırasıyla, tarım alanları, meralar ve kullanılmayan araziler takip eder. Tarım yapılan alanlarda 

ilk sırayı tahıl tarımı başta olmak üzere, baklagiller, yem bitkileri, meyve ve sebze takip eder. 
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Genel olarak ilçe arazisinin engebeli ve dik arazi şartları görülür. Yükseltinin elverdiği 

kesimlerde kuru tarım ve meyvecilik yapılmaktadır. İlçede tipik Akdeniz iklimi hakim olmakla 

birlikte, yüksek kesimlerde kışları soğuk ve karlı, yazları serin ve nispeten yağışlı geçer. 

Gülnar’da yıllık yağışın büyük bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşer. İlkbahar aylarında 

görülen dolu yağışları tarım ürünlerine büyük zarar vermektedir. Tarımsal faaliyet daha 

ziyade, yayla düzlükleri, ovalık alanlar, vadi tabanları ve orta düzeydeki tarım yapılabilen 

engebeli alanlardır. Arazinin genelde engebeli olması üreticileri farklı iş kollarına itmiştir. Kıyı 

kesiminde turunçgiller, yer fıstığı ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru 

sulu tarım yapılan alanlar azalır. Yayla alanlarında elma ve üzüm yetiştiriciliği ön plandadır. 

İklim elemanları içersinde tarımsal hayatı doğrudan etkileyen diğer bir faktör de yağıştır. İlçede 

yıllık yağış tutarı 627 mm.dir. İlçenin yağış ortalaması kuzeyindeki Mut’tan daha fazladır. Kar 

erimeleri akarsuları, yer altı sularını besleyerek bitki yetişmesi ve doğal hayatın devamlılığına 

en önemli katkıları yapmaktadır. Kar yağışları özellikle tahıl tarımı açısından önemlidir. Çünkü 

kışlık ekim yapılan tahıllarda çimlenmenin ardından yağacak olan kar oluşturduğu örtü bitkiyi 

dondan korumaktadır. İlçede maksimum kar örtüsünün kalınlığı 33 cm. dir. Kar yağışları 

genellikle kasım ayında başlayıp mart ayına kadar süre içerisinde yağmaktadır (Anonim, 2017). 

Tarım alanlarının küçük parsellere bölünmüş olması, toprakların verimsizliği sulu tarım yapılan 

alanların dar olması, tarımın ilkel yöntemlerle yapılması, arazinin de eğimli olması tarımda 

makineleşmeyi olumsuz etkilemiş ve verim düşüklüğüne neden olmuştur. Sipahili çayı ve 

Göksu nehri vadi tabanlarında sulu tarım yapılmaktadır. Kıyı kesiminde turunçgiller, yer fıstığı 

ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru sulu tarım yapılan alanlar azalır. 

Tarım faaliyetleri başta tahıl tarımı, kuru baklagillerin ve endüstri bitkilerin tarımı 

yapılmaktadır. Arazisinin fiziki yapısı ormanlık, kayalık, taşlık alanlar ve engebeli yapısı, 

tarımı olumsuz etkilemektedir. Yaz kuraklığından etkilenmektedir. İç kısımlardaki eğimli ve 

düzlük alanlarda kuru tarım hakim iken, kıyı kesiminde ve vadi tabanlarında sulu tarım 

yapılmaktadır. Toprak yapısı da tarım üretimini etkilemektedir. Bazı meyve ve sebzeler dışında 

üretilen meyveler daha çok yöre halkının kendi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Kıyı 

kesiminde Büyükeceli, Babadıl ve Yanışlı köyleri çevresinde seralarda sebze ve meyve üretimi 

yapılmaktadır. Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Limon vb.)’in üretimi de ileri durumdadır. 

Sera yapım maliyetlerinin yüksek oluşu çiftçiyi ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. İlçe 

genelinde sebze ekimine bakıldığında en fazla olanı domates’tir. Fiyatındaki dalgalanmalar 

yöre halkının bin bir emekle yetiştirdiği ürünün ziyan olması gibi olaylara neden olmaktadır. 
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Akarsu boylarında kaynak suların ve sulak alanlarda sebze ve meyve yetiştiriciliğine daha 

uygun olduğu görülür (Anonim, 2018). 

  

2. GÜLNARDA TARIM ALANLARI DAĞILIMI 

Gülnar yöresinde bitkisel üretim yapılan alan miktarlarına bakıldığında 2007 yılından 

günümüze kadar önemli düzeyde artışlar olduğu görülmektedir. 2007 yılı itibariyle Gülnar ve 

çevre köylerinde toplam 331.582 dekar alanda bitkisel üretim yapılırken; bunun 246.947 

dekarını tahıl grubunun oluşturduğu; 20.000 dekarın nadasa ayrılan alan olduğu; 1.015 dekarın 

sebzecilik alanı olduğu; 63.620 dekarın ise meyvecilik ve baharat bitkileri için kullanılan 

alanlar olduğu görülmektedir (Tuik, 2017; Tablo 1). 

 

Tablo 1. Gülnar da yıllara göre tarım alanları dağılımı 

Kaynak: Tuik.gov.tr 

 

2012 yılı değerlerine baktığımızda ise bitkisel üretim alanının 860.047 dekara yükseldiği, 

bununla beraber; tahıl grubunda 780.024 dekarlık alana çıktığı; nadas alanının 17.000 dekara 

düştüğü; sebzecilik alanının 886 dekar olduğu ve meyvecilik alanının ise 62.137 dekar olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 2007 yılından 2012 yılına geçişte; nadas, sebze ve meyve üretim 

alanlarında düşüş meydana gelirken; tahıl grubu bitkilerinin toplam alanlarında önemli düzeyde 

artış oluşmuştur (Tuik, 2017; Tablo 1).  2017 yılında ise Gülnar da ki toplam bitkisel üretim 

alanı miktarı 2012 yılına nazaran azalma göstererek 575.781 dekara gerilemiştir. Bu gerileme 

özellikle tahıl ve sebzecilik alanlarında kendini fazlaca gösterirken; meyvecilik alanları 59.024 

dekara düşmüştür (Tablo 1).   

 

 

3. GÜLNARDA MEYVECİLİK POTANSİYELİ 

 Gülnar ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Üzüm, elma, badem 

ve zeytin’dir. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. Nitekim 

İlçe Adı 

Tah. ve diğer 

bitkisel ürün. 

alanı(dekar) 

Nadas 

alanı(dekar) 

Sebze bahçeleri 

alanı(dekar) 

Mey., içecek ve bah. 

bitk. alanı(dekar) 

Toplam Alan 

(dekar) 

Gülnar(2017) 513.390 2.100 1.267 59.024 575.781 

Gülnar (2012) 780.024 17.000 886 62.137 860.047 

Gülnar (2007) 246.947 20.000 1.015 63.620 331.582 
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özellikle el ve diş bademi üretimi 2017 yılı itibariyle 2087 ton olarak gerçekleşirken; Mersin ili 

toplam badem üretiminin %21.17’lik kısmı Gülnar ve köylerinden elde edilmiştir. Yöredeki 

meyve yetiştiriciliğinin genel sorunları; çeşit seçimi, budama, sulama, gübreleme ve hastalık ve 

zararlılarla mücadele konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra yörede 

meyveciliğin geliştirilmesi için; kooperatifçiliğin etkin hale getirilmesi, pazarlama ve depolama 

faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde 

geçilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

 

Tablo 2. Yıllara göre Gülnar’da Meyve üretim miktarları (2007-2017 arası) 

Meyve Türü 2007 2012 2017 

Sof. Üzüm 13.350 21.000 22.223 

Şar. Üzüm 7.500 6.503 8.452 

Kur.Üzüm 11.668 12.000 11.402 

İncir 145 - - 

Limon 162 180 94 

Portakal 144 160 107 

Elma 12.497 4.175 3.855 

Armut 105 61 49 

Kayısı 735 426 49 

Kiraz - 99 72 

Erik 420 532 637 

Badem 2.843 2.025 2.087 

Antep Fıstığı 103 94 69 

Ceviz 600 530 83 

Nar 250 273 178 

Zeytin 5.251 3.160 2.066 

Kaynak: (Tuik, 2017) 

 Genel olarak Gülnar’da meyve üretim istatistiklerine bakıldığında 22.223 ton ile sofralık 

üzüm üretiminin diğer ürünlere göre en üstte yer aldığını görebiliriz. Sofralık üzüm üretimini, 

Kurutmalık üzüm (11.402 ton), elma (3.855 ton), badem (2.087 ton) ve zeytin (2.066 ton) takip 

etmektedir (Tablo 2). 
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 2007 yılında 12.497 ton olma elma üretimi 2017 de 3.855 ton’a gerilemiştir. Bu durum 

elmanın pazarlamasındaki sorunlardan kaynaklandığı gibi, elma bahçelerinin yerini bademin 

almasından da kaynaklanmıştır. Ayrıca elma meyve olgunlaşma sezonunun oldukça uzun 

olması ve hastalık ve zararlı miktarının da fazla olması; badem yetiştiriciliğine yönelimde etkili 

olmuştur.  

 

4. GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 Bademin anavatanı Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgeleridir. Buradan doğuya doğru 

Çin ve Hindistan’a; batıya doğru Kuzey İran, Suriye ve Akdeniz ülkelerine yayılmış ve 

tamamen yerleşmiştir. Kafkasya’ya kadar Afganistan ve İran boyunca çeşitli yabani formları 

bulunur. Bunlardan içi tatlı ve üstün nitelikli olanlıların kültüre alınmasıyla bugünkü kültür 

bademi meydana gelmiştir. Anadolu’da bodur acı badem (Amygdalus nana) zengin 

varyasyonlar göstererek yetişmektedir (kurak, kıraç alanlarda). Ülkemiz bademin gen 

merkezlerinden birisidir. Badem kültürü 4000 yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistinde 

başlamıştır. Muhtemelen prehistorik çağlarda Yunanistan’a ve Kuzey Afrika’ya getirilmiş, 

İtalya’da çok eski çağlardan beri yetiştirilmiştir. Böylece ilk olarak Akdeniz çevresine 

yerleşmiştir. Günümüzde de dünyanın en çok badem yetiştirilen bölgesi Akdeniz çevresidir.  

 Türkiye’de badem yetiştiriciliği uzun yıllar boyunca tohum ile yapıldığından çok geniş 

bir gen potansiyeli mevcuttur. Çerez olarak; çağla, taze iç badem ve kavrulmuş iç badem (tuzlu-

tuzsuz) şeklinde tüketim, gıda sanayisinde,  şekerleme,  çikolata ve pasta endüstrisinde ve son 

olarak badem yağı,  kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan 

araştırmalar neticesinde bademin insanlar için hiçbir yan tesiri olmayan bir ilaç özelliğinde 

yaratıldığı söylenebilir. Bademin insan sağlığı için çok büyük önemi vardır (Anonim, 2005). 

Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak, ülkemizde uzun süre bademe 

öteki meyve türleri kadar önem verilmemiş, genellikle tarlaların kenarında sınır ağacı olarak 

yetiştirilmiştir. Erken çiçek açan bir meyve türü olan bademde ilkbahar donları çiçeklere zarar 

verdiğinden badem ağaçlarından düzenli bir şekilde ürün alınamaması da ticari badem 

yetiştiriciliğinin gelişmemesinde önemli bir etkendir. Bunun sonucunda, ülkemizde kapama 

badem bahçelerinin sayısı son yıllara kadar yok denecek kadar az olmuştur, mevcut ağaçlarda 

da bakım işleri  (sulama,  gübreleme,  ilaçlama ve budama)  genellikle yapılmamaktadır 

(Anonim, 2018).   

 Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yeri olan badem yetiştiriciliği, ülkemizde 

olduğu gibi Mersin’in Gülnar ilçesi ve köylerinde de giderek yaygınlaşmaktadır. Nitekim 
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Gülnar ilçe ve köylerinde son 10 yılda badem bahçeleri hızlı bir şekilde artış göstermiştir. 

Bademin zor şartlara adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ve pazardaki yüksek talep bu artışta 

önemli etken olmuştur. Badem, kayısı ve şeftali gibi bazı meyve türleri binlerce yıl önce 

Türkiye'ye getirilmiştir. Yıllarca sadece tohumla üretilmesinden dolayı, çok geniş bir çeşitliliğe 

sahiptir. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden yurdumuza “Teksas”, “Nonpareil”, “Ferragnes”, 

“Ferraduel” gibi badem çeşitleri getirilmiş ve üretimleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Badem 

tesis edilen alanların önemli bir kısmının özel ağaçlandırma kapsamında marjinal iklim ve 

toprak koşullarına sahip bozuk orman vasfındaki araziler olması nedeniyle, badem bahçelerinde 

verim düşük kalmaktadır.  

 İlkbahar geç donlarının sorun olduğu yerler için önerilen geç çiçeklenen çeşitler 

(Ferragness, Ferraduel ve Bertina gibi) kullanılmış olsa dahi don çukuru niteliğindeki alanlara 

bahçelerin kurulması büyük sorun oluşturmaktadır. Bademin kurak ve olumsuz toprak 

koşullarına diğer türlere göre daha dayanıklı olduğu bilinmekle birlikte kârlı bir yetiştiricilik 

için badem yetiştiriciliğinin mutlaka derin ve verimli topraklarda, sulanan koşullarda yapılması 

gerekmektedir.  

 

4.GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 

 

4.1.Verim ve kalite  

 Ekonomik verim alabilmek, meyve kalitesinin arttırmak için badem ile bahçe tesisinde 

çeşit karışımı yapılması tercih edilmelidir. Yıllık kültürel bakım işlemlerinin düzenli ve yeterli 

bir şekilde yapılmadığı ağaçların yeterince beslenemediği durumlarda, çiçek tozu kısırlığı 

ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçebilmek için, meyve bahçelerinde 

kültürel uygulamaların dengeli, düzenli ve zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır 

(Kaşka ve ark. 1982).  

  

4.2. Anaç  

 Badem yetiştiriciliğinde bahçe tesisinde tutma oranı daha yüksek olan tüplü fidanlar 

tercih edilmelidir. Kloroz ve/veya nematod gibi toprak kaynaklı sorunlara karşı performansları 

da göz önünde bulundurularak modern badem yetiştiriciliği için çöğür anaçlar yerine GF677, 

Garnem ve Cadaman gibi klon anaçlar ile fidan üretimi artırılmalıdır. Birim alandan elde edilen 

verim ve kalitenin artırılması, üretim maliyetinin düşürülmesi için bodur yetiştiriciliğe 
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geçilmelidir. Bu amaçla yüksek oranda bodurluk sağlayan Rootpac serisi gibi anaçlarla 

çeşit/anaç kombinasyonu denemeleri yapılmalıdır (Küden ve Kaşka, 1995).  

 

4.3. Tozlanma ve döllenme 

 Yüksek meyve tutumu için bahçelerde tozlayıcı çeşit oranı %50’ye kadar çıkartılmalı 

ve bahçe içerisine yeterli miktarda arı kovanı yerleştirilmelidir. Yeterli bir tozlanmanın 

meydana gelebilmesi için badem bahçeleri içerisinde mutlaka 3-4 dönüme 1 adet olacak şekilde 

arı kovanı koyulması gerekmektedir. Yörede arıcılık yapılmasına rağmen arıların tozlanma ve 

döllenmedeki önemi yeterince bilinmemektedir. Aslında birçok Avrupa ülkesinde arıcılık esas 

olarak meyve bahçelerinin tozlanma ve döllenmesinde kullanılmakta, bal ve diğer arı ürünleri 

ikinci planda kalmaktadır. Bu konunun badem üreticilerine çok iyi bir şekilde anlatılması 

gerekmektedir (Dokuzoğuz, ve Gülcan, 1979). 

 

4.4.Mekanizasyon 

 Üretim maliyetini düşürmek için hasatta mekanizasyona yer verilmeli ve ağaçlara 

mekanizasyonu uygun terbiye sistemleri uygulanmalıdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli 

işletmeler için sert kabuklu bademlerin kırılmasına yönelik makineler geliştirilmelidir. 

 

4.5. Çeşit seçimi 

 Çeşit seçiminde Gülnar ve çevre köylerinin ekolojik özellikleri dikkate alınmalıdır. 

İlkbahar geç donları dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Çağla badem üretimi yapılacaksa 

Akdeniz ikliminin olduğu, denize yakın yerler seçilmeli, erken çiçeklenen çeşitlerle bahçe 

kurulmalıdır. Badem üretimi için çeşit seçiminde bölgemiz için adaptasyon denemesi yapılmış 

çeşitleri kullanmamız gerekmektedir. “Ferragnes” ve “Ferraduel” çeşitleri verimli, geç 

çiçeklenir ve ikiz iç oranı düşüktür. Birbirinin tozlayıcısı olan bu çeşitlerin ikisi de son yıllarda 

en popüler çeşitler olarak tercih edilmektedir.  

 

4.6. Arazi seçimi 

 Badem bahçesi yapılacak olan arazi seçiminde titiz davranılmalıdır. Derin ve geçirgen, 

verimli ve sulanabilen arazilerin seçimine öncelik verilmelidir. Böylece birim alandan alınan 

verim miktarının artması sağlanabilecektir. 

 

4.7.Kültürel uygulamalar 
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 Gübreleme, toprak işleme, budama, zirai mücadele ve hasat gibi kültürel uygulamaların 

zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmasına özen gösterilmelidir. Badem üretiminde 

verim ve kalitenin artması için mutlaka yeterli miktarda sulama ve gübreleme yapılması 

gerekmektedir. Gübrelemenin doğru yapılabilmesi için mutlaka toprak analizi yapılması ve 

analiz sonuçlarına göre uygulama yapılmalıdır (Anonim, 2007).  Badem bahçelerinde 

fidanların sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin 4x4m; 4x5m; 5x5m; 5x6m; olacak şekilde 

bırakılmasına özen gösterilmelidir. Çok fazla geniş mesafe bırakılması birim alandan alınacak 

verim miktarında azalmalara neden olacaktır.  

 Düzenli verim ve kalite eldesi için badem bahçelerinde dikim yılından itibaren budama 

uygulamalarına önem verilmelidir. Meyve kalitesini arttırmak, düzenli ürün almak, 

periyodisiteyi önlemek ve hasat ve zirai mücadele işlemlerini kolaylaştırmak için budama son 

derece önemli bir kültürel işlemdir (Çağlar ve ark, 2004).  

 Hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikle kültürel mücadele yöntemlerine önem 

verilmeli, son çare olarak kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.  

 

SONUÇ  

Mersin’in Gülnar ilçesi son yıllarda meyve yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler 

göstermiştir. Özellikle badem yetiştiriciliği ilçe ve köylerinde her geçen yıl daha da önemli hale 

gelen bir ürün olmuştur. Yörede geçtiğimiz yıllara nazaran sulama, gübreleme ve budama gibi 

kültürel uygulamalar bakımından da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Fakat özellikle basınçlı 

sulama sistemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla hem kıt olan su kaynaklarının daha verimli 

kullanılması sağlanabilecek hem de yörede gerek badem ve gerekse diğer meyve alanlarından 

elde edilecek olan verim ve kalitede önemli artışlar sağlanabilecektir. Tüm dünyada ve 

ülkemizdeki iklim değişikliği ve buna bağlı olarak suyun giderek azalması, sulama suyunun 

çok daha ekonomik olarak kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sulama suyunun sulamaya 

açılacak alanlara kapalı sistemle ulaştırılması, su kayıplarını önlemenin yanı sıra elektrik 

tasarrufu da sağlayacaktır. Tarımsal sorunların çözümünde, başta üretici örgütleri olmak üzere 

tarımla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların (İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat odaları, Ziraat 

Mühendisleri Odası, Tarım ticaret borsaları, tarımsal sanayi temsilcileri, Üniversite vb.) 

görüşleri alınmalıdır. Çiftçilerin üretim girdi temini pazarlama ve gelişmeleri daha sıcak takip 

edebilmeleri ve olumsuzluklardan etkilenmesini en aza indirmek için çiftçi birlikleri 

kurulmasının önü açılmalı mevcut birliklerin ve kooperatiflerin etkin çalışması sağlanmalı ve 

bunun için gerekli yasal düzenlemelere gidilmelidir. Yörede yetiştirilen ürünlere özgü olarak 
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coğrafi işaretleme, markalaşma, tanıtım vb. faaliyetlere daha fazla önem verilmesi 

gerekmektedir. Yörede Avrupa pazarlarına ihracat şansını arttırmak, pazarlama kolaylığı ve iç 

tüketimde toplum sağlığı için üretimde sertifikalı modellerin (Organik tarım, İyi tarım 

uygulamaları (İTU)) yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmalıdır.  
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Erdemlide Meyvecilik Potansiyeli  

Levent SON* 

 Aşkın BAHAR**   

 

 

 

 Yüzölçümü 2.078 km2 olan Mersin’in Erdemli ilçesi; Doğusunda Mersin, batısında 

Silifke, kuzeyinde Karaman ve Mut, güneyi Akdeniz ile çevrilidir. Erdemli ilçesi, coğrafi olarak 

36°30’13” ve 37°08’18” Kuzey enlemleri ile 32°54’57”- 34°23’43” Doğu boylamları arasında 

bulunmaktadır. İlçenin denizden yüksekliği 3-5 metre arasındadır. Erdemli ilçesi sahip olduğu 

uygun iklim ve toprak koşullarından dolayı, ılıman iklim, subtropik iklim ve tropik iklim meyve 

türlerinin yetiştiriciliğinin yapılabildiği istisnai yörelerden birisidir. Turunçgil yetiştiriciliği 

özellikle ilçenin sahil şeridini oluşturan Çeşmeli Kasabası’ndan başlayıp Kızkalesi Kasabası’na 

kadar devam eden bölgede yapılmakta olup, bunun içinde ilk sırayı limon yetiştiriciliği 

almaktadır. 401.214 ton’luk toplam limon üretimiyle Erdemli Mersin ili’nin %65.35’lik kısmını 

çıkartırken; Türkiye toplam limon üretimin ise yaklaşık olarak %40’lık kısmını çıkartmaktadır. 

Erdemli’de 5 tarımsal kalkınma kooperatifi, 36 tarımsal sulama kooperatifi, 3 üretici birliği ve 

22 adet yaş meyve-sebze paketleme tesisi bulunmaktadır.  

 Erdemli ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Limon, elma, şeftali, 

muz, kiraz ve üzüm’dür. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. 

Nitekim özellikle sert ve yumuşak çekirdekli erkenci meyve çeşitlerinin yanı sıra; mango, 

ananas ve papaya gibi tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği de yörede gelişmeye başlamıştır. 

Yöredeki meyve yetiştiriciliğinin genel sorunları; çeşit seçimi, budama, sulama, gübreleme ve 

hastalık ve zararlılarla mücadele konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra 

yörede meyveciliğin geliştirilmesi için; kooperatifçilik ve üretici birliklerinin daha etkin hale 

getirilmesi, pazarlama ve depolama faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern 

yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde geçilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar kelimeler: Erdemli, Meyvecilik, Limon, Tropik meyve  

 

HORTICULTURE IN ERDEMLI 
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 Erdemli town of Mersin, is 2.078 square kilometers area, of the Mediterrenean 

Region. Erdemli’s neighbors is Mersin in easterly; Silifke in west; Mut and Karaman in North; 

and Mediterrenean in South of.  For geographical 36°30’13” and 37°08’18”  northern latitudes; 

and 32°54’57”- 34°23’43” east longitudes. The height from the sea of the center of the Erdemli 

town is araound 3-5 meters. Erdemli district is an exeptional area of Turkey. Temperate zone 

fruits, subtropical fruit species and tropical fruit species can be grown in Erdemli, because of 

the suitable climate and soil conditions. There is an intensive citrus farming from the district of 

çeşmeli to Kızkalesi. Lemon is the most in this area. Lemon production of the Erdemli has 

401.214 tonnes. So Erdemli has the 65.35% total lemon production of the Mersin city, also 

Erdemli has the 40% total lemon production of Turkey. There are 5 agricultural development 

cooperative, 36 agricultural irrigating cooperative, 3 producer association and 22 fresh fruit and 

vegetables packaging plant. Lemon, Apple, peach, banana, cherry and grape are the most 

products, produced in Erdemli district. Horticulture has developed in recent years in Erdemli 

district. Thus, besides to temperate zone fruits, mango, pineapple and papaya species were 

grown in the area. The generel problems of the horticulture in Erdemli district, are variety 

selection, pruning, irrigating, fertilization, pests and diseases. Also, cooperatives should be 

more effective, marketing and storage activities must be better end effective, for the 

development of the horticulture of Erdemli.  

Key words: Erdemli, Horticulture, Lemon, Tropic fruit  

 

1. GİRİŞ  

 Erdemli; Mersin İline 37 Km. Silifke İlçesine 47 Km. mesafede Akdeniz kıyısında 

kurulu;  1954 yılında ilçe olmuş bir yerleşim yeridir.  Erdemli ilçesinde, 2017 yılı itibariyle 

276.877 dekar alan üzerinde tarım yapılmaktadır. 134.267 dekar alanda meyvecilik yapılırken; 

63.890 dekar alanda ise sebze üretimi yapılmaktadır. 45.440 dekar alan nadasa bırakılırken; 

33.234 dekar alan ise tarla bitkileri üretiminde kullanılmaktadır (Tuik, 2017). Mersin 

ilinde turfanda sebzelerin ve turunçgillerin en çok üretildiği ilçe Erdemlidir. Önemli sanayi 

kuruluşlarının bulunmadığı ilçede geçim kaynağı tarıma dayalıdır. Çeşitli sebze ve meyveler 

özellikle narenciye, muz tropik meyveler ve seracılık ile el sanatlarından dokumacılık ilçe 

ekonomisinde önemli bir rol oynar. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi bu 

konuda öncülük yapmakta olup, ilçede turfanda sebzecilik sera tekniğiyle yapılmaktadır.  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Turfanda_sebze&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turun%C3%A7gil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Narenciye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muz
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropik_meyveler&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sera
https://tr.wikipedia.org/wiki/El_sanatlar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dokumac%C4%B1l%C4%B1k
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Dağlık ve yaylalık alanlarda buğday, arpa, nohut, kaynak sularının etrafında şeftali, elma, kiraz; 

dalgalı arazide üzüm, zeytin ve incir üretilir. Bağların ve bahçelerin kenarlarında armut, erik, 

kayısı, vişne, ayva, badem, dut ağaçlarından da belirli oranda gelir elde edilir. Ayrıca ilçede 

birçok tropikal ve egzotik meyveler önemli ek kazanç sağlar bunların başında ağaç kavunu ve 

papaya gelir ayrıca ananas ve muz tarımı da oldukça yaygın ve büyük miktarladır (Anonim, 

2018). 

 

2. ERDEMLİDE TARIM ALANLARI DAĞILIMI 

 2007 yılı itibariyle Erdemli ilçesindeki toplam tarım alanları miktarı 483.498 ha iken; 

2017 yılında bu değer 276.831 ha’a gerilemiştir. Buna karşılık 2007 de sebzecilik yapılan 

alan, 59.345 ha’dan 2017 yılında 63.890 ha’a yükselmiştir. Meyvecilik alanları da benzer 

şekilde 2007 de 108.286 ha’dan 2017 yılında 134.267 ha’a artış göstermiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Erdemli yöresinde yıllara göre tarım alanları dağılımı 

Kaynak: Tuik.gov.tr 

 

3. ERDEMLİDE MEYVECİLİK POTANSİYELİ 

 Mersin ilinin Erdemli ilçesi Türkiye’nin çok önemli meyvecilik alanlarından birisidir. 

Çünkü ilçenin sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle; ilçede ılıman, subtropik ve tropik 

meyve yetiştiriciliği ekonomik anlamda yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra gerek yazlık ve 

gerekse kışlık sebzelerin tamamına yakını açıkta ve örtü altında Erdemli ve köylerinde 

yetiştirilebilmektedir.  

 

3.1.Turunçgil Üretimi 

 2017 yılı verilerine göre Erdemli 401.214 ton’luk limon üretimiyle Mersin ilinin 

%65.35’lik kısmını çıkartmaktadır. Bu üretim miktarıyla Erdemli Türkiye toplam limon 

üretiminin ise yaklaşık olarak yarısını çıkartmaktadır (Tuik, 2017, Tablo 1).  Erdemlide 2017 

yılında; portakal üretimi 11.935 ton, mandarin üretimi 2567 ton, greyfurt üretimi ise 946 ton 

olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Erdemli ilçesi Mersin ilinin toplam portakal üretiminin 

%4.19’unu; greyfurt üretiminin ise %3,4’ünü çıkartmaktadır (Tablo 2).  

 

İlçe Adı 

Toplam 

Alan(dekar) 

Tahıllar ve diğer 

bit. Ür.n.  

alanı(dekar) 

Nadas 

alanı(dekar) 

Sebze bahçeleri 

alanı(dekar) 

Mey. içecek ve 

baharat bitk. 

alanı(dekar) 

Erdemli(2007) 483.498 225.867 90.000 59.345 108.286 

Erdemli(2012) 444.687 127.831 125.500 57.637 133.719 

Erdemli(2017) 276.831 33.234 45.440 63.890 134.267 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%9Fday
https://tr.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nohut
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeftali
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kiraz
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cz%C3%BCm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytin
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncir
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Tablo 2. Mersin ve Erdemli ilçesi turunçgil meyve üretim miktarları (2017) 

Tür 

Erdemli 

Üretim 

miktarı(Ton) 

Mersin 

Üretim 

miktarı(Ton) 

Mersin İlinin 

(%) 

Limon 401214 613.873 65.35 

Portakal 11935 284.574 4.19 

Mandalina 2567 197.901 1.29 

Greyfurt 946 27811 3.40 

 

 

 

Şekil 1. Mersin ili tarım haritası (Kaynak: Mersin İl Tarım Müdürlüğü)(Anonim, 2017) 

 

3.2. Subtropik Meyve Üretimi 

 2017 yılı istatistiksel verilerine göre Erdemlide 8700 ton’luk muz üretimi 

gerçekleşmiştir. Bu üretim değeriyle Erdemli Mersin ilinin %3.42’lik muz üretimini 

karşılamaktadır. Diğer subtropik meyve türleri de Erdemlide son yıllarda hızla artış göstermeye 

başlamıştır. 2017 verilerine göre; Erdemli’de zeytin 3.177 ton; Nar 1575 ton; yenidünya 1244 

ton; keçiboynuzu 355 ton; avokado 314 ton; kivi 141 ton; incir 136 ton ve Trabzon hurması 68 

ton’luk üretim miktarına sahiptir (Tuik, 2017, Tablo 3).  

Tablo 3. Mersin ve Erdemli ilçesi subtropik meyve üretim miktarları (2017) 

Tür 
Erdemli Üretim 

miktarı(Ton) 
Mersin Üretim 
miktarı(Ton) 

Mersin İlinin 
(%) 

Muz 8.700 253.728 3.42 

Zeytin 3.177 142.869 2.22 

Nar 1.575 72.152 2.18 

Yenidünya 1.244 9.691 12.83 

Keçiboynuzu 355 6.626 5.35 

Avokado 314 426 73.70 

Kivi 141 1.468 9.60 
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İncir 136 7.425 1.83 

Trabzon Hurması 68 3.403 1.99 

 

3.3.Ilıman İklim Meyve Türleri Üretimi 

 Mersinin Erdemli ilçesinde 2017 yılı istatistiksel verilerine göre 46.317 ton’luk elma 

üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretim değeriyle Erdemli Mersin ilinin %47,99’ luk elma üretimini 

karşılamaktadır. Diğer ılıman iklim meyve türlerinin de Erdemlide son yıllarda giderek artış 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Nitekim 2017 verilerine göre; Erdemli’de kiraz 51.157 ton; 

şeftali 32.333 ton; üzüm 4629 ton; erik 3209 ton; kayısı 1525 ton; nektarin 1144 ton; ceviz 522 

ton; armut 416 ton; badem 225 ton; ayva 120 ton ve Antep fıstığı 1 ton’luk üretim 

gerçekleştirilmiştir (Tuik, 2017, Tablo 4).  

Tablo 4. Mersin ve Erdemli ilçesi ılıman iklim meyve türleri üretim miktarları (2017) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tür 
Erdemli Üretim 

miktarı(Ton) 
Mersin 

Üret.mik.(Ton) 
Mersin İlinin 

(%) 

Elma 46.317 96.496 47.99 

Kiraz 51.157 13.559 37.72 

Şeftali 32.333 120.950 26.73 

Üzüm 4.629 304.228 1.52 

Erik 3.209 49.297 6.50 

Kayısı 1.525 86.918 1.75 

Nektarin 1.144 21.851 5.23 

Ceviz 522 6.452 8.09 

Armut 416 6.600 6.30 

Badem 225 9.856 2.28 

Ayva 120 508 23.62 

Antep Fıstığı 1 593 0.16 
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3.4. Erdemlide Tropik 

Meyve Yetiştiriciliği 

 

Tablo 5. Bazı önemli 

tropik meyve türleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Anonim, 2014) 

 

Erdemli ve çevresinde tropik meyve türleri yetiştiriciliği ekonomik anlamda 

yapılmamakla beraber söz konusu türlerin yörede adaptasyon çalışmalarının yapılmasından 

sonra ticari olarak yetiştiriciliğe geçilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Birçok meyve türünün ana vatanı ve bağ-bahçe kültürünün beşiği olan ülkemizde hem 

yabani olarak hem de kültüre alınmış meyve türlerinin sayısı 75’in üzerindedir. Türkiye’de bir 

yandan sıcak ılıman ve soğuk ılıman iklim bölgelerinde yetişen meyve türleri geniş bir çeşit 

zenginliğiyle yabani olarak ve kültüre alınmış halde yetiştirilirken, öte yandan subtropikal ve 

tropikal iklim bölgelerinden gelmiş meyve türleri de yer almaktadır. Ülkemizde görülen büyük 

tür zenginliğinin yanında yine büyük bir çeşit bolluğu ile de karşılaşılır. Nitekim elmada çeşit 

sayısı 500’ü, armutta 600’ü, erikte 200’ü, şeftalide 100’ü ve üzümde 1200’ü aşmıştır (Ağaoğlu, 

1987). 

Meyvelerin yetiştirilmesinde iklim faktörü en önemli rolü oynar. Tropikal iklim 

meyveleri kış sıcaklığının 0ºC’ye düşmesi halinde donarlar. Subtropikal iklim meyveleri 

0ºC’nin altındaki sıcaklıklara bir ölçüde dayanabilmektedir. Turunçgil meyveleri -2 ºC’de 

Çiku  Mavun meyvesi  Sursop  

Jak meyvesi  Ekmek ağacı  Belimbing buloh  

Belimbing batu  Rambai  Brezilya kestanesi  

Kundagan  Rumendia  Papaya 

Durian  Mangosteen  Mundu 

Langsat  Duku  Mango  

Rambutan  Pulasan  Liçi  

Canavar gözü  Baobab yemişi  Guava  

Jambu  Demirhindi   Ejderin meyvesi 

http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#ciku
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Mavun
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#sursop
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Jak
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Ekmek%20a%C4%9Fac%C4%B1
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Belimbing%20buloh
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Belimbing%20batu
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Rambai
http://www.tarim.gen.tr/yayin/tropmeyve.htm#Brezilya%20kestanesi
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dondukları halde, ağaçlar -10 ºC’ye kadar dayanabilirler. Zeytin ve incirler de -10ºC’ye kadar 

dayanabilirler. Ilıman iklim meyveleri daha düşük sıcaklıklara dayanabilirler. Elma ve armutlar 

dinlenme döneminde bulundukları kış aylarında sıcaklığın -30ºC’ye kadar düşmesinden dahi 

zarar görmezler. Şeftali ise -20 ºC’ye kadar dayanabilir (Anameriç, 1986).  

Erdemli yöresi iklimsel özellikleri itibariyle tropik meyve türleri için ülkemizin en uygun 

yörelerinden birisidir. Fakat meyveciliğin uzun vadeli bir yatırım olması, üretilen ürünlerin 

pazarlanabilme durumu çok iyi ve detaylı olarak incelenmesi gereken konulardır. Nitekim 

ülkemize ithal olarak getirilen birçok tropik meyvenin tüketiminin maalesef çok sınırlı düzeyle 

olduğu görülmektedir. Çünkü insanlar bilmediği, görmediği, alışkın olmadığı ve damak tadına 

uygun olmayan ürünleri tüketmekte pek istekli olmamaktadır. Bu da tropik meyve türlerinin 

pazarlanmasındaki en önemli handikaplardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

4.ERDEMLİDE MEYVECİLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 

 

4.1. Tozlanma Döllenme ve Meyve Oluşumuyla İlgili Sorunlar 

 Ekonomik verim alabilmek, meyve kalitesinin arttırmak için sert çekirdekli, yumuşak 

çekirdekli ve sert kabuklu meyve türleri ile bahçe tesisinde çeşit karışımı yapılması tercih 

edilmelidir. Yıllık kültürel bakım işlemlerinin düzenli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı 

ağaçların yeterince beslenemediği durumlarda, çiçek tozu kısırlığı ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca bu gibi durumlarda çiçek tozu kısırlığı ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi olumsuzlukların 

önüne geçebilmek için, meyve bahçelerinde kültürel uygulamaların dengeli, düzenli ve 

zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır (Kaşka ve ark. 1982).  

Yeterli bir tozlanmanın meydana gelebilmesi için bahçe içerisinde mutlaka 3-4 dönüme 

1 adet olacak şekilde arı kovanı koyulması gerekmektedir.  

 

4.2. Çeşit Seçimi 

Özellikle Erdemli yöresine uygun, pazarda yüksek fiyat getirebilecek, meyve kalitesi 

yüksek, raf ömrü uzun, soğuklama gereksinimi yöreye uygun çeşitlerin seçilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu yüzden ezbere çeşit seçimi yapılmamalı, iklim ve toprak koşullarına uygun 

çeşitlerin seçilmesine önem verilmelidir. Çeşit seçimi yapılmadan önce mutlaka Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Tarım il ve ilçe müdürlükleriyle irtibata geçilmelidir. 

 

4.3. Gübreleme ve sulama 
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Gübrelemenin bilinçli bir şekilde yapılması için çiftçi kayıt defteri oluşturulmalı, her yıl 

düzenli olarak doğru zamanda yaprak ve toprak örneği alınarak analiz yaptırılmalı ve sonuçlara 

göre uygulama yapılmalıdır. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kalite elde 

edebilmek ancak bilinçli bir gübreleme ile mümkündür. Bunun içinde mutlaka düzenli olarak 

toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı ve gübreleme uygulamaları bu sonuçlara göre 

yapılmalıdır. Dünyada ve Türkiye de sulama suyunun giderek azalmakta olduğu dikkate 

alınırsa, bahçe bitkileri üretiminde de damla sulama yapılması gerekliliği daha rahat 

anlaşılacaktır. Damla sulama su tasarrufunun yanı sıra, verilen bitki besin maddelerinin bitkiye 

çok daha yüksek bir randımanla ulaşmasına imkan sağlamaktadır.  

 

4.4. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 

Meyve yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikli olarak kültürel 

yöntemlerin uygulanmaya koyulması en son çare olarak kimyasal mücadeleye geçilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde birçok ürün kalıntı gerekçesiyle gönderildiği pazarlardan geri 

gelecektir. Bu yüzden kültürel mücadelenin yanı sıra son yıllarda önem kazanan, biyoteknik 

mücadele yöntemlerinin de Erdemli ve çevresinde kullanımının yaygınlaştırılması 

gerekmektedir.  

 

4.5. Derim ve Derim Sonrası Problemler 

Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde meydana gelen en büyük kayıplar derim ve derim 

sonrasında oluşmaktadır. Her meyve türü için derim zamanının doğru tayin edilmesi çok 

önemlidir. Erken derim ve geç derimin sakıncaları söz konusudur. Derimde kullanılan işçilerin 

mutlaka kalifiye olması, önceden eğitilmiş olmaları kayıpları en aza indirebilmek için 

vazgeçilmezdir. Bahçe bitkilerinde raf ömrünün maksimum olabilmesi için, meyve ve 

sebzelerin doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru kişilerle toplanmış olması gerekir. Toplanan 

ürünlerin en kısa zamanda soğuk zincire tabi olması raf ömrünü uzatabilmek bakımından son 

derece önemlidir.  

4.6. Dökümler ve periyodisite 

Yeterli ve kaliteli meyve eldesi için ön koşul sağlıklı ve bol sayıda çiçek tomurcuğu 

oluşumudur. Meyve ağaçlarındaki çiçek tomurcukları yeterli soğuklama gereksinimlerini 

karşılayamadıkları zaman, tomurcuk silkmeleri, düzensiz çiçeklenmeler oluşabilmektedir. 

Ayrıca meyve ağaçlarındaki bakım şartlarının yetersiz ve düzensiz olduğu durumlarda da 

tomurcuk dökümleri görülebilmektedir (Küden, 1998). Özellikle beslenme noksanlığından 
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kaynaklanan periyodisite olaylarına sıkça rastlanılmaktadır. Meyve ağaçlarının 

besleyebileceğinden çok daha fazla miktarda meyve tutmasına izin verilmemelidir. Nitekim 

aşırı meyve tutumu olan yıllarda ağaçlar üzerindeki meyve yükünü besleyebilmek için bütün 

rezerv besinlerini harcamakta ve bu durum hem meyve kalitesinin düşmesine hem de ertesi yıl 

periyodisite olayına neden olabilmektedir. Bu yüzden aşırı meyve tutumu olan yıllarda meyve 

seyreltmesine gereken önem verilmelidir. Meyve dökümlerinin bir nedeni de meyve 

olgunlaşmasına yakın dönemlerde oluşan susuzluk stresidir. Bu yüzden olgunlaşmaya yakın 

zamanlarda sulama konusuna özen gösterilmelidir. 

 

4.7. İlkbahar geç donları 

Özellikle erken dönemde çiçek açan badem, kayısı, şeftali ve erik gibi meyve türlerinde 

ilkbaharın geç donları bazı yıllarda önemli düzeyde zarar oluşturabilmektedir. Anamur 

yöresinde ilkbaharın geç donları pek görülmese de bazı ekstrem yıllarda zarar meydana 

gelebilmektedir. Özellikle don riskinin yüksek olabileceği mevkiler için alınacak önlemler 

şunlardır:  

 

-Bahçe yeri seçimi; Özellikle hava sirkülâsyonun çok iyi olduğu, belirli eğime sahip olan 

yamaç arazilerin ve kuzey yöneyleri kapalı yerlerin seçilmesinde yarar vardır. 

-Çeşit seçimi; İlkbaharda çiçek açma zamanı geç don zararını etkileyen önemli bir faktörüdür. 

Bu yüzden ilkbahar geç don riski taşıyan yerler için nispeten geç çiçek açan çeşitlerin tercih 

edilmesi gerekmektedir.  

-Anaç seçimi; Geç don riski olan yerlerde, İlkbaharda ağaçların dinlenmeden erken çıkmasını 

teşvik edecek anaç kullanmamaya özen gösterilmelidir. Bazı anaçlar üzerindeki açılı çeşidi 

erken uyandırmakta ve erken çiçek açmaya neden olabilmektedir. Bu bakımdan anaç seçiminde 

dikkat edilmelidir.  

-Yağmurlama sulama; Meyvecilikte gelişmiş ülkelerde don zararını önlemek veya en aza 

indirebilmek için yağmurlama sulama sistem, uygulanmaktadır. Bu yöntem ile bahçe içerisinde 

2-3°C’lik bir sıcaklık artışı sağlanabilmektedir.  

-Sisleme ve dumanlama; Eskiden beri uygulanan bu yöntemde çevreden kolayca sağlanabilen 

sap, saman, kurumuş dallar ve eski lastikler yakılarak bahçe içi sıcaklığı yükseltilebilmektedir. 

-Havanın karıştırılması; Bu yöntemde havayı karıştıran pervaneler kullanılmaktadır. Yüksek 

masraf gerektiren bu yöntem daha ziyade büyük araziler için ekonomik olabilen bir yöntemdir. 

Anamur yöresinde pek uygulanan bir yöntem değildir.  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
305 

 

4.8. İsmine doğru ve sağlıklı fidan temini 

Fidan temini konusunda ülkemizde çok farklı uygulamalar söz konusudur. Çünkü pek 

çok fidancı maalesef kontrolsüz olarak fidan üretebilmekte ve çoğu zamanda ismine doğru olan 

fidan bulmakta problemler ortaya çıkabilmektedir. Yörede özel fidanlıkların kurulmasına 

yönelik teşvikler yapılmalıdır. Özellikle aşı gözü seleksiyonuna büyük önem verilmeli ve 

damızlık olarak oluşturulmuş belirli yerlerden aşı gözü alınmalıdır. Aşı gözü alınacak ağaçların 

sağlıklı, verimli hastalık ve zararlılarla bulaşık olmayan, yüksek kaliteli meyve veren 

ağaçlardan seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konu uzun vadeli bir yatırım olan meyve 

yetiştiriciliği bakımından en önemli konulardan birisidir. Çünkü meyvecikte başlangıçta 

yapılan hataların ileriki yıllarda maalesef telafisi mümkün olamamaktadır. Bu yüzden fidan 

yetiştirime aşamasından itibaren gereken dikkat ve özen gösterilmeli, sağlıklı yüksek verim ve 

kaliteyi sağlayacak fidanların üretimi teşvik edilmelidir. 

 

4.9. Budama 

Meyve ağaçlarında budama meyve kalitesini doğrudan etkileyene en önemli kültürel 

uygulamalardan birisidir. Budamanın yaz ve kışın olmak üzere kombine bir şekilde 

yapılmasında yarar vardır. Fidan dikimiyle dikim budaması; daha sonra şekil budaması 

yapılmalıdır. Birim alandan yüksek verim alabilmek için anaç, çeşit ve toprak özellikleri 

dikkate alınarak şekil oluşturulması gerekir. Fidanların gerek bodurlaştırılması, gerekse erken 

dönemde meyve alınabilmesi için mutlaka alçaktan taçlandırılması son derece önemlidir. Bu 

yüzden genellikle meyve fidanlarının tepesinin aşının yaklaşık olarak 40-50 cm yükseklikten 

kesilmesi gerekmektedir. Böylece hem fidanlar kısmen de olsa bodurlaşacak, küçük taçlı 

ağaçlar oluşturacak; bunun sonucunda da tüm kültürel uygulamalar daha az girdi masrafı ile 

yapılabilecektir. Budama zamanında da karışıklıklar söz konusudur. Özellikle Erdemli ve 

çevresindeki meyve bahçelerinde kış budamasının çiçek tomurcukları açılmasından 10-15 gün 

kadar önce yapılmasında yarar vardır. Çünkü söz konusu dönemde ağaç üzerindeki meyve yükü 

de yaklaşık olarak belli olacağı için yükün durumuna göre budamanın şiddeti de 

ayarlanabilecektir. Kış budamalarının yanı sıra yaz budamalarının da tamamlayıcı olarak 

yapılması gerekmektedir. Kış budamalarında eksik kalan budama işlemleri yazın 

yapılabilmektedir. Yaz budaması ile obur dallar alınmakta, sürgün uçları koparılmak suretiyle 

büyüme frenlenmekte ve kısmen bodurluk sağlanabilmektedir. Bunun sonucunda da gençlik 
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kısırlığı süresi kısaltılabilmekte, meyve verim ve kalitesi artırabilmektedir (Küden & Son, 

2000).  

 

4.10. Pazarlama İle İlgili Sorunlar ve Çözüm yolları 

Erdemli yöresinde üretilen meyveler genellikle iç piyasa tüccarları tarafından 

alınmaktadır. Pazarlama konusunda büyük problemler vardır. Yörede iç Pazar ve ihracatı 

artırabilmek amacıyla gerekli organizasyonların acilen sağlanması gerekmektedir. Kooperatif, 

birlik ve benzeri teşkilatların çalışmaları yapılarak üreticilerin korunması sağlanmalıdır. 

Erdemli yöresindeki üreticiler etkin bir ekonomik örgütlenmeyle pazarlama kanallarını 

geliştirebileceklerdir. Bu bağlamda, üreticilerin üretim ve satışta karşılaştığı sorunları daha 

kolay çözümleyebilmeleri için üretim ve satış şirketleri kurmalarının özendirilmesi ve bu 

şirketlerin KOBİ kapsamına alınması bir çözüm olarak öngörülebilir.  

 

4.11. Depolama ve nakliye 

Taze meyvelerin pazarda yığılmayı önlemek, fiyat regülasyonunu sağlamak amacıyla 

belirli sürelerde depolanması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra raf ömrünü uzatabilmek 

amacıyla ön soğutma yapılmasında da yarar vardır. Pazarlamanın etkin olabilmesi için 

ambalajlama, paketleme, depolama, taşıma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Nitekim 

taze meyvelerin uzak pazarlara mutlaka frigofirik(soğutuculu) araçlarla gönderilmesi büyük 

önem taşımaktadır.   

4.12.Tanıtım ve reklam çalışmaları 

Tanıtım ve reklam her alanda olduğu gibi meyvecilik bakımından da son derece önemli 

bir konudur. Erdemli yöresinin tanıtım ve reklam çalışmalar son yıllarda yapılan tarım fuarları 

aracılığıyla etkin şekilde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ilçedeki tarım ilçe müdürlüğü, 

belediye, kaymakamlık, Meslek yüksekokulu ve tüm sivil toplum kuruluşları her fırsatta 

yörenin meyveciliğiyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Tüm bu 

faaliyetler sonucunda hem Erdemli yöresi ve hem de ülke ekonomisine önemli katkılar 

sağlanmaktadır. Sözü edilen bu reklam ve tanıtım faaliyetlerinin daha da arttırılarak gerek yurt 

içinde ve gerekse yurt dışında etkin olarak yapılmasına devam edilmelidir.  

 

4.13. Ambalajlama, Paketleme ve Standardizasyon İle İlgili Sorunlar ve Çözüm yolları 

 Ambalajlama ve paketleme ürünün sattıran en önemli hususların başında gelmektedir. 

Çoğu durumda kalitesiz bir meyve ürünü güzel bir ambalaj içerisinde ise çok daha kaliteli ve 
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fakat ambalajı kötü olan bir üründen çok daha yüksek fiyatlara satılabilmektedir. Kullanılan 

kalitesiz ambalajlar ürünün kalitesinde de bozulmalara neden olabilmektedir. Bunun sonucunda 

da ürün pazarda çok düşük fiyatlara satılmaktadır. Kalitesiz bir ambalaj içerisindeki bir ürünün 

piyasada yer edinmesi mümkün değildir. Çünkü insanlar öncelikle satın alacakları ürünün dış 

görünüşüne bakmakta ve ürünü ona göre değerlendirmektedir. Bu durumda ürünün gerçek 

kalitesini belirleyen irilik, tad, aroma, meyve albenisi gibi faktörler ikinci planda kalmaktadır. 

Bunun sonucunda da Ülkemizin üretmiş olduğu pek çok yüksek kalitedeki ürün ambalajlama 

ve paketleme yetersizliğinden ötürü gerçek değerlerinin çok altındaki fiyatlardan satılmaktadır.  

 

6.SONUÇ  

Erdemli’nin kentsel fonksiyonlarına bağlı olarak, devamlı göç alan bir bölge olması 

yerleşim alanlarının genellikle ovaya doğru genişlemesine yol açmış ve bunun sonucunda da 

yerleşim alanları verimli tarım alanlarının üzerine inşa edilmiştir. Bu yapılaşmanın hızlı bir 

şekilde devam etmesi, ilçenin güney kesimlerinde, yoğun olarak hissedilir duruma gelmiştir. 

Nitekim bunun neticesinde kısa bir süre sonra, ovadaki bu verimli tarım alanlarının beton 

yığınlarıyla kaplanacak olması kaçınılmazdır. Geçtiğimiz yıllara nazaran Erdemli ve 

çevresinde sulama uygulamaları büyük gelişme kaydetmiştir. Fakat özellikle basınçlı sulama 

sistemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla hem kıt olan su kaynaklarının daha verimli 

kullanılması sağlanabilecek hem de yörede tarımdan elde edilen verim ve kalitede önemli 

artışlar sağlanabilecektir. Erdemli ilçesinin toprak ve su kaynaklarının bir envanterinin 

çıkarılması, toprakların sınıfsal niteliklerini ve kullanım amaçlarını (yerleşim, tarım, turizm, 

ağaçlandırma vb.) ortaya koyabilmek bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Tüm 

dünyada ve ülkemizde suyun giderek azalması, sulama suyunun çok daha ekonomik olarak 

kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sulama suyunun sulamaya açılacak alanlara kapalı 

sistemle ulaştırılması, su kayıplarını önlemenin yanı sıra elektrik tasarrufu da sağlayacaktır. 

Tarımsal sorunların çözümünde, başta üretici örgütleri olmak üzere tarımla ilişkili tüm kurum 

ve kuruluşların (İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat odaları, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım ticaret 

borsaları, tarımsal sanayi temsilcileri, Üniversite vb.) görüşleri alınmalıdır. Çiftçilerin üretim 

girdi temini pazarlama ve gelişmeleri daha sıcak takip edebilmeleri ve olumsuzluklardan 

etkilenmesini en aza indirmek için çiftçi birlikleri kurulmasının önü açılmalı mevcut birliklerin 

ve kooperatiflerin etkin çalışması sağlanmalı ve bunun için gerekli yasal düzenlemelere 

gidilmelidir (Anonim, 2008).  
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Yörede, meyve üretim, depolama ve pazarlama süreçlerinde fiyatlarının yüksekliği 

nedeniyle rekabet şansının yükseltilebilmesi amacıyla kredi ve destek miktarlarının artırılması 

yönünde girişimlerde bulunulmalı, yörede yetiştirilen ürünlere özgü olarak coğrafi işaretleme, 

markalaşma, tanıtım vb. faaliyetlere önem verilmesi gerekmektedir. Meyve türlerinde 

başlatılan “Havza Bazlı Ürün Destekleme Modeli”nde planlamaların Erdemli ve çevresi içinde 

en kısa sürede çeşit düzeyinde yapılması büyük önem taşımaktadır. Erdemli ve çevresinde 

sözleşmeli meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunulmalıdır. Yörede 

Avrupa pazarlarına ihracat şansını arttırmak, pazarlama kolaylığı ve iç tüketimde toplum sağlığı 

için üretimde sertifikalı modellerin (Organik tarım, İyi tarım uygulamaları (İTU)) 

yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmalıdır.  
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Mersin’de Meteorolojik Kuraklık Üzerine Bir Değerlendirme 

1*Muhammet Topuz  

2**Murat Karabulut 

 3**İlhami Doğan  

Özet 

  İklim değişiminin önemli sonuçlarından biri olan kuraklık, dünyanın birçok bölgesinde 

en önemli çevresel sorunlardan birisidir. Bu açıdan kuraklık konusunda farklı disiplinler çeşitli 

teknikler kullanarak kuraklığın izlenmesi noktasında önemli çalışmalar yapmaktadır. İnsan 

hayatını doğrudan veya dolaylı etkileyen iklim ve değişimini anlama çabaları, günümüzde artan 

bilgi birikimi ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Ülkemiz, kısa 

ve uzun vadede iklim değişikliğinin yaşanabileceği hassas bir konumdadır. Dolayısıyla iklim 

değişikliğine bölgelerin vereceği tepkiler, bu hassasiyet oranlarına göre şekillenir. Küresel 

iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birisi yağışlar üzerinde meydana gelip; bu durum 

bazı bölgelerde yağış azlığı nedeniyle kuraklığa neden olurken; bazı bölgelerde ise ekstrem 

yağışlar sonucu sel ve taşkınlar şeklinde kendini göstermektedir. Akdeniz iklim tipinin en 

belirgin özelliği; yaz ile kış mevsimleri arasında iklim koşulları bakımından görülen önemli 

farklılıklar ile başta yağış miktarı olmak üzere iklim elemanlarında izlenen yıllar arası yüksek 

değişkenliktir. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne (MGM) ait Mersin istasyonun uzun yıllık 

(1970-2017) verilerine uygulanan Standardize Yağış İndeksi (SPI) analizine göre Mersin’de en 

kurak yıl 1973 olup; yıllık toplam yağış miktarı 278,8 mm’dir. Bu değer uzun yıllık ortalama 

yağış ile karşılaştırıldığında 1973 yılı için yıllık toplam yağışta % 51.8 azalma söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kuraklık, Standardize Yağış İndeksi. 

 

An Evaluation Meteorological Droughts in Mersin 

Abstract 

Drought is one of the important results of climate change. People elaborate about this 

environmental issue in the many regions of the World. When viewed from this aspect, different 

disciplines are doing important studies by using various techniques about drought issue in the 

point of the drought tracing. The efforts for understanding climate and its trend which affect 

human life directly or indirectly, has been moved to a different dimension depend on advances 
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and increasing in knowledge and technology.  Turkey has a delicate position of climate change 

could occur in the short and long term. Therefore, the responses of the regions to climate change 

are formed by the ratio of this sensitivity. Therefore, the responses of the regions to climate 

change are formed by the ratio of this sensitivity. One of the greatest influences of global 

climatic variances occurs on rainfalls, while these climatic variances leads to drought in some 

areas due to the lack of rainfall, on the other hand flood and spates can occur as a result of 

excessive precipitation in some areas as well. The most prominent features of the Mediterranean 

climate type are the significant differences between summer and winter seasons in terms of 

climatic conditions and the high relative variability of the climatic elements, particularly 

rainfalls in the years that followed. According to the Standardized Precipitation Index (SPI) 

analysis applied to the long-term (1970-2017) data of Mersin station belonging to the General 

Directorate of Meteorology (MGM); The driest year in Mersin is 1973; the total annual 

precipitation is 278.8 mm. When this value is compared with the average annual precipitation 

there is a 51.8% reduction in the annual total precipitation for 1973. 

Key Words: Mersin, Drought, Standardized Precipitation Index. 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye bulunduğu coğrafi ve özel konum itibariyle yıllık toplam yağışlarının yaklaşık 

1/3’ini kış mevsiminde almaktadır. Diğer yandan yağışlarının en az düştüğü aylara yaz 

mevsiminde rastlanmaktadır. Yağışlardaki bu farklılaşmanın birçok nedeni olmakla beraber 

bunun temel sebepleri arasında; genel hava kütleleri ve buna bağlı olarak meydana gelen cephe 

sistemleri sayılabilir (Türkeş, 1996; Türkeş, 1998). Bunun yanında mevsimlere göre hava 

kütlelerinin mekânsal olarak yer değiştirmesi ve termik koşullara bağlı olarak küçülüp 

büyümesi nedeniyle çeşitli büyük basınç sistemlerinin etki alanına girmektedir (Türkeş, 2010). 

Bu da mevsimlere göre yağışlarda farklılaşmalar meydana getirmektedir. Yaz mevsiminde 

tropikal kökenli hava kütlelerinin etkinliğini artırmasına bağlı olarak Azor yüksek basıncı 

güçlenerek etki alanını genişletir. Diğer yandan güneydeki kara kütlelerinin ısınmasına bağlı 

olarak Basra alçak basınç sistemi meydana gelir. Bu durum iki büyük sistem arasında kalan 

Akdeniz havzasında denizel tropikal ve karasal tropikal hava kütlelerinin etkinliğini artırır. 

Gelişen bu hava kütlelerine bağlı olarak etkili olan kuzey ve kuzeybatı yönlü rüzgârlar 

Türkiye’nin kuzeyinin yağışlı diğer bölgelerinin ise kurak geçmesine neden olmaktadır 

(Türkeş, 2003). Ayrıca, Türkiye’nin iklimini belirleyen diğer bir husus da topografik şartlar 

oluşturmaktadır. Ortalama yükseltisi 1100 m. olan Türkiye’nin etrafının denizlerle çevrili 
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olmasının yanında kuzeyde, Kuzey Anadolu dağ sistemi ve güneyde Toros dağlarının varlığı 

nemli hava kütlelerinin bu dağların yamaçlarına bol miktarda yağış bırakmasını sağlamaktadır. 

Ancak bu hava kütlelerinin iç bölgelere ulaşırken bu dağ sistemini aşıp adyabatik olarak 

ısınması sonucu karakterinin değişmesiyle bu bölgelerin kurak bir iklime sahip olmasına neden 

olmaktadır. Subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde meydana gelen Akdeniz iklimi olarak 

adlandırılan büyük bir iklim bölgesi içinde yer alan Türkiye’de coğrafi ve özel konumu 

itibariyle çeşitli iklim tipleri meydana gelmiştir (Türkeş, 2010). 

Son zamanlarda yapılan birçok çalışma, iklim değişkenliğinde artan bir eğilim olduğunu 

göstermektedir (Eshel ve Farrel, 2000). Aşırı ve beklenmedik iklim değişkenlikleri 

yenilenebilir su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmaktadır (Panu ve Sharma 2002). 

Tekrarlayan iklim koşulları olan kuraklıklar, dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde zaman 

zaman ortaya çıkar ve canlı yaşamı üzerinde olumsuz etki yapar (Koçman vd., 1995; Kömüşçü 

ve Erkan, 2001; Sırdaş ve Şen, 2003; Pamuk vd., 2004; Türkeş, 2001). Bu süreç özellikle 

iklimsel değişkenliklerin sık yaşandığı alanlarda su sıkıntısı, ekonomik kayıplar ve daha kötü 

sosyal sonuçları beraberinde getirir (Sönmez vd., 2005; Karabörk, 2007).  Kuraklık için 

önceden hazırlık, bu iklim olayının beklenmedik sonuçlarını önlemek için ulusal çevre 

politikalarının önemli bir parçası olarak gereklidir. Kuraklığın olumsuz etki düzeyi genel iklim 

koşullarına, mevcut su kaynaklarına, tarımsal uygulamalara ve çeşitli sosyo-ekonomik 

özelliklere bağlı olarak bir yerden diğerine değişir. Kuraklığı tanımlamak ve analiz etmek için 

çeşitli teknikler ve bakış açıları kullanılmaktadır (Dracup vd., 1980; Wilhite ve Glantz, 1995). 

Önceki çalışmalara göre, dört türlü kuraklıktan söz edilebilir.  Bunlar;  meteorolojik, hidrolojik, 

tarımsal ve sosyo-ekonomik kuraklık olarak sıralanabilir (Akbaş, 2014). Meteorolojik kuraklık, 

herhangi bir alanda uzun yıllar ortalamadan önemli ölçüde yağış azalması (% 25'ten fazla) 

olarak tanımlanabilir.  Hidrolojik kuraklık ise yeraltı suyu, baraj, göl, akarsu ve nehirlerdeki su 

seviyesinin azalmasına neden olan uzun süreli meteorolojik kuraklıklar sonucu meydana gelir.  

Diğer taraftan tarımsal kuraklık sağlıklı bitkilerin fenolojik dönemleri boyunca toprak neminde 

eksiklik meydana geldiğinde ortaya çıkar. Öte yandan sosyo-ekonomik kuraklıkta meteorolojik, 

hidrolojik ve tarımsal kuraklıkların sosyo-ekonomik sonuçlarının niteliğine işaret eder (Wilhite 

ve Glantz, 1995). Bu etkiler de enflasyon artışı, kıtlık, kitlesel göçler ve siyasi istikrarsızlıkları 

içerebilir. Her bir tür kuraklığın önemi etkili olduğu bölgenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak 

değişkenlik gösterir. Çalışma alanında ise tarımsal ve hidrolojik kuraklık canlı yaşamı ve insan 

faaliyetleri üzerinde önemli rol oynar. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
312 

Son yıllarda, birçok çalışma Türkiye'de yağış ve kuraklık koşullarının mekânsal ve 

zamansal değişimlerini konu almıştır (Türkeş, 1996; Türkeş vd., 2009). Bu çalışmaların 

sonuçları, yıllık ve kış mevsimi yağış miktarının, 1970'lerden başlayarak Türkiye'nin birçok 

bölgesinde azalan eğilimi temsil ettiğini göstermiştir. Türkeş vd. (2009), Akdeniz bölgesinin 

kış aylarında önemli ölçüde azalan yağış eğilimine maruz kaldığını tespit etmiştir. Bütün bu 

sonuçlar, Türkiye'de Akdeniz Bölgesinin doğu kesiminde yer alan çalışma alanının, kısa veya 

uzun zaman dilimlerinde güçlü kuraklık koşullarını en çok yaşanma ihtimali olan alanlar 

arasında olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgenin iklimi, sıcak ve kurak yazlar, ılıman ve yağışlı 

kış mevsimi ile karakterize edilebilir.  Kuru ve nemli havanın döngüsel özelliği, bölgenin 

belirgin iklim koşuludur. Bölge, bazen mevsimsel ve yıllık yağış değişkenliklerine maruz 

kalmaktadır, bu da tekrarlayan kuraklık ve seller ile sonuçlanmaktadır (Topuz ve Karabulut, 

2017). Alanda, kuraklık olayları nedeniyle, bitki örtüsü ve mevcut kaynaklar gibi doğal 

kaynaklar kolayca zarar görebilmektedir.  

Çalışma alanında kontrolsüz bir şekilde artan nüfus, başta su olmak üzere diğer doğal 

kaynaklara yönelik baskıyı artırmıştır (Karabulut, 2009). Bu nedenle kuraklık etkilerinin doğru 

bir şekilde ölçülmesi ve kuraklık olaylarının izlenmesi ve raporlanması ihtiyacı, Türkiye'de 

çevreye duyarlı alanlarda kritik öneme sahiptir. Dengesiz nüfus artışının ve turist baskısının 

belirgin bir şekilde hissedildiği Mersin ve çevresinde kuraklık koşullarının değerlendirilmesi 

ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaca yönelik olarak çalışma alanında farklı zaman ölçeklerinde 

kuraklık özelliklerini belirlemek amacıyla 1970 ile 2017 periyodunda yağış verileri kapsamlı 

bir kuraklık incelemesi yapılmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, çalışma alanında meydana 

gelen kuraklık olaylarının Standardize Yağış İndisi  (SYİ) kullanılarak analiz edilmesidir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada mevsimlik ve yıllık kuraklık eğilimlerini belirlemek amacıyla 1970-2017 

döneminde Mersin meteoroloji istasyonunda ölçülen yağış toplamları kullanılmıştır (Tablo 1, 

Şekil 1). Günlük yağış verileri ilk olarak aylık daha sonra ise yıllık olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca aylık değerlerden hareketle mevsimlik yağış değerleri belirlenmiştir. Bölgede dört 

mevsim belirlenerek ayrı ayrı analiz edildi: Yaz (Haziran, Temmuz ve Ağustos), sonbahar 

(Eylül, Ekim ve Kasım), kış (Aralık, Ocak ve Şubat) ve ilkbahar (Mart, Nisan ve Mayıs). 
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Tablo 1. Verisi kullanılan istasyonun özellikleri 

İstasyon Yükselti (m) Koordinat Periyot (yıl) 

Mersin  

3 

K 36° 48' 00'' 47 

D 34° 18' 00'' 

 

 

Şekil 1. Mersin İli Lokasyon Haritası 

Veri kümesinin sayısal iklim analizlerine göre uygunluğunu doğrulamak için, 

parametrik olmayan Thom’ın homojenlik testi, yıllık toplam yağışlara uygulanmıştır. Thom 

testi, serinin ortalamasına göre değişim ölçen parametrik olmayan bir testtir. Bu testin amacı, 

olayların ortaya çıkış sırasında bir olağanüstülüğün olup olmadığını test etmektir. Serideki her 

bir değer belirlenen ortancaya göre küçük ya da büyük oluşlarına göre dizilere ayrılmaktadır. 

N elemanlı bir seride ortalamadan büyük ve küçük olan ve birbirini takip eden her değer veya 

değerler bir dizi meydana getirmektedir. Önemli olan ise dizilerin (R) sayısıdır (Tecer vd., 

2004). Eğer bir seri homojen özellikte ise, dizi sayılarının (R) dağılımı, ortalamaya (E) ve 

varyansa (Var) sahip normal bir dağılım gösterir: 

3.          𝐸(𝑅) =
𝑁+2

2
            𝑉𝑎𝑟(𝑅) =

𝑁(𝑁−2)

4(𝑁−1)
                                    (1) 
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Bu dizelere z testi uygulanarak ölçümlerin tesadüfî olup olmadığına bakılır. Z testi şöyle 

tanımlanır (Tecer vd., 2004); 

4. 𝑍 =
𝑅−𝐸(𝑅)

√𝑉𝑎𝑟(𝑅)
 

Homojenlik testi sonuçlarına göre çalışma alanında yer alan istasyonların hiçbirinin yağış 

verilerinde olağanüstülüğe rastlanmamıştır. Bütün istasyonların z değerleri, kritik değer olan 

2.58 değerinin altında kalmakta olup homojen özellik göstermektedir. 

Standardize Kuraklık İndisi (SPI), Palmer Kuraklık Şiddeti İndisi (PDSI), Thail 

Nemlilik İndisi (CMI), Erinç Denklemi, Thorntwaite Kuraklık İndisi gibi kuraklık olaylarını 

incelemek için çeşitli kuraklık yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan Standardize 

Yağış İndisi, McKee vd., (1993 ve 1995) tarafından iklimsel değişkenlikleri değerlendirmek 

için geliştirilmiştir. Bu teknik, istenen zaman periyodu için uzun süreli yağış verilerini 

kullanılarak kurak ve nemli dönemlerin belirlenmesinde oldukça kullanışlı sonuçlar üretir 

(Bordi vd., 2001; Bonaccorso vd., 2003). 

Çalışmada kullanılan Standardize Yağış İndisi (SPI) aşağıdaki denklem kullanılarak 

hesaplanmıştır; 

5. 𝐷𝐼(𝑆𝑃𝐼) =
(𝑋𝑖−𝑋𝑚)

𝑆𝐷
                                                            (3) 

Burada, DI- kuraklık indisi, Xi – yıllık yağış, Xm – uzun dönem yağış ortalaması ve SD- standart 

sapmadır.  

SPI değerleri (ve ilgili kuraklık yoğunluğu) birkaç kategoride sınıflandırılabilir (Tablo 

2). SPI, negatif değerlerin kuraklığa işaret ettiği boyutsuz bir endekstir; pozitif değerler nemli 

koşulları ifade eder. Çok nemli (DI> 2.0), orta derecede nemli (DI = 1.5 ila 1.99), hafif nemli 

(DI = 1.0 ila 1.49), normale yakın (DI = −0.50 ila 0.50), kurak( DI = −1.49 ila -1.0), orta 

derecede kurak (DI = −1,99 ila 1,5) ve şiddetli veya çok kurak (DI <−2.0). Bu çalışmada, her 

bir istasyon için benzer hesaplamalar yapılmıştır (Tablo 1) (McKee vd., 1993; Giddins vd., 

2005; Karabulut, 2015). 

Tablo 2. SPI ve buna karşılık gelen kümülatif dağılım ve SPI kategorileri. 

DI 

(SPI) 

Kümülatif yoğunluk 

fonksiyonu (çok) 

Kümülatif yoğunluk 

fonksiyonu (az) 

SPI sınıfları 

3,0 0,001 0,999 Ekstrem nem 
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2,5 0,006 0,994 Şiddetli nem 

2,0 0,023 0,977 Çok nemli 

1,5 0,067 0,933 Orta Nemli 

1,0 0,159 0,841 Az nemli 

0,5 0,309 0,691 Normale yakın 

0,0 0,500 0,500 Normal 

-0,5 0,691 0,309 Normale yakın 

-1,0 0,841 0,159 Kurak 

-1,5 0,933 0,067 Orta derecede 

-2,0 0,977 0,023 Çok Kurak 

-2,5 0,994 0,006 Şiddetli Kurak 

-3,0 0,999 0,001 Ekstrem Kurak 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İklim sisteminin karmaşık yapısı ve sürekli bir devinim içinde olması nedeniyle yıllarca 

merak konusu olmuştur. Bu nedenle İklim sistemini ve karakterini anlamak için son yıllarda 

modern teknikler vasıtasıyla birçok araştırmacı tarafından çeşitli modeller ve teknikler 

geliştirilmektedir.  

Çalışma sahası Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer almaktadır 

(Şekil 1). Çalışma alanının iklimi, nispeten serin veya ılıman kışlar ve sıcak yaz mevsimi ile 

baskın Akdeniz etkisi altındadır. Yağışlar yıl boyunca eşit olarak dağılmamakta, ağırlıklı olarak 

kış aylarında cephesel ve çoğu zaman yaz aylarında konvektif olarak meydana gelmektedir. 

Ortalama yıllık yağış miktarı, global rüzgar paterni, denize olan mesafe, yükselti ve 

topoğrafyanın kontrolü altında değişkenlik gösterir. Çalışma alanı büyük oranda su tedariki için 

yoğun olarak yağışa bağımlıdır. Bölge yaz aylarında çok sınırlı ve kış mevsiminde ise yüksek 

yağışlarla karakterize edilir. 

Standardize Yağış İndeksi (SPI) analizine göre Mersin’de en kurak yıl 1973 olup; yıllık 

toplam yağış miktarı 278,8 mm’dir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Mersin ili mevsimlik ve yıllık SYİ grafikleri 
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Şekil 2. Mersin ili mevsimlik ve yıllık SYİ grafikleri (devamı) 

 

SONUÇ 

Türkiye bulunduğu coğrafi ve özel konumu nedeniyle birçok alt iklim tipi oluşmuştur. 

Özellikle farklı mevsimlerde farklı basınç sistemlerinin etkisi altında kalması ve kısa mesafede 

topografik şartların değişmesi alt iklimlerin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.  İklimde 

normal olmayan salınımların meydana gelmesi, tüm canlıların olumsuz yönde etkilenmesine 

neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda iklim sistemi ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaların 

sayısı giderek artmaktadır. Geleceğe yönelik planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi için 

iklimle ilgili çalışmaların artması ve gerekli kurumlarca desteklenmesi bu bağlamda önem arz 

etmektedir.  
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Bilim insanları arasında mevcut iklim dalgalanmalarının ve anomalilerinin bir kısmının 

insan faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda fikir birliği vardır. Bu tür anomalilerin etkileri 

küresel, bölgesel ve yerel olarak değişmekte olup ekstrem olayların sıklığında meydana gelen 

değişimler, sel veya kuraklık gibi aşırı hava olayları ile sonuçlanmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nin 

Türkiye'nin doğusunda yer alan çalışma alanı, kısa ve uzun zaman aralığında güçlü yağış 

dalgalanmalarına maruz kalan bölgeler arasındadır. Bu nedenle, bölgedeki kuraklık koşullarını 

değerlendirmek hayati önem taşımaktadır. 

Yağış veri serilerinin analizinden anlaşıldığına göre analiz edilen verinin zaman aralığı 

uzadıkça daha doğru sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu çalışma, bölgede özellikle kış, ilkbahar 

ve yaz mevsimlerinde yağış toplamlarının düştüğünü göstermiştir. SPİ sonuçlarına göre (Şekil 

2) çalışma alanı, 1970-2017 döneminde, tekrarlayan kurak ve nemli koşullar yaşamıştır. Ancak 

son on yılda yağış miktarındaki azalmalar daha belirgin hale gelmiştir. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü MGM) ait Mersin istasyonun uzun yıllık (1970-2017) verilerine uygulanan 

Standardize Yağış İndeksi analizine göre; Mersin’de en kurak yıl 1973 olup; yıllık toplam yağış 

miktarı 278,8 mm’dir. Bu değer uzun yıllık ortalama yağış ile karşılaştırıldığında 1973 yılı için 

yıllık toplam yağışta % 51.8 azalma söz konusudur. 1970-1974 ve 2000-2010 yılları arasında 

Mersin en kurak dönemlerini yaşamıştır. Kurak dönemler nemli döneme göre daha uzun 

sürmüştür. 1994-1998 en uzun süreli nemli dönemdir. Bölgede yağışlar daha çok kış 

mevsiminde düştüğü için yıllık ve kış SPI grafiklerinde bir paralellik söz konusudur.  

Genel olarak literatüre bakıldığında, büyük ölçekli atmosferik dolaşım paternlerinin 

Türkiye'nin yağış toplamları üzerinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir (Türkeş ve Erlat 

2005). Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, Türkiye ve Akdeniz 

bölgesindeki yağış miktarını ve dağılımını doğrudan kontrol eden diğer faktörleri de 

tanımlamıştır. Bu faktörler;  antisiklonik hareketler, orta enlem siklonları ve frekansları, polar 

cephenin konumu ve gücü, denize yakınlık, yerel ve bölgesel topoğrafik koşullar, Kuzey 

Atlantik Salınımının etkileri, 700 ve 500 hPa anomalileri olarak sıralanabilir (Deniz ve Karaca 

1995; Türkeş vd., 2002; Türkeş ve Erlat, 2005). Uzun süreli kuraklık olaylarının etkilerini 

azaltmak için uygun kuraklık yönetim planlarının bölge için hazırlanması gerekmektedir. 

Öneri olarak şunlar sunulabilir:  

 Su tüketimi bilinçli olmalı,  

 Halk özendirilmeli,  

 Tarımsal sulamada modern tarım teknikleri kullanılmalı, 

 Atık sular arıtılarak geri kazanılmalı, 
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 Ekonomik ömrü uzun, ekolojik dengeyi gözeten baraj ve sulama göletlerinin 

sayısının arttırılması, 

 Yağmur sularını özellikle şehir merkezinde toplayarak hem sel ve taşkınların 

doğurduğu riskler önlenebilir hem de tarımda ve sanayide kullanılabilir. 
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Mersin’de sıcaklıklar artıyor mu? Küresel ısınma bağlamında bir 

değerlendirme 

1*Muhammet Topuz 

 2**Murat Karabulut 

 3*** Kübra Aydın 

Özet 

İklim dinamik bir süreç olup, zamansal ve mekânsal ölçeklerde sürekli değişkenlik 

gösterir. Yerkürenin büyük bir bölümü kısa veya uzun periyotlar içerisinde normal iklimlerin 

gereği olarak varyasyonlara maruz kalır. Kısa süreli iklim değişimi (varyasyonu) herhangi bir 

iklim elemanına ait yıllık ölçümün uzun yıllar ortalamasından farkını ifade eder. Küresel olarak 

sıcaklığın arttığı ve yağış paterninin değiştiği şeklinde ifade edilen global iklim değişikliği fikri 

yüksek oranda bilim adamları tarafından kabul edilmektedir. 

İnsan hayatını doğrudan veya dolaylı etkileyen iklimi ve değişimini anlama çabaları, 

günümüzde artan bilgi birikimi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte farklı bir boyuta 

taşınmıştır. Türkiye, kısa ve uzun vadede iklim değişikliğinin yaşanabileceği hassas bir 

konumda yer almaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğine bölgelerin vereceği tepkilerin, bu 

hassasiyet oranlarına göre şekilleneceği düşünülmektedir. Bu nedenle eğilimler önemlidir ve 

bu çalışmada Mersin’de sıcaklıkların eğilim durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, Mersin meteoroloji istasyonuna ait 1970-2017 yılları arasındaki aylık sıcaklık 

değerleri ile nonparametrik bir test olan Mann-Kendall ve Lineer regresyon teknikleri 

kullanılmıştır. Sonuçlar, yıllık maksimum ve minimum sıcaklılarda Mersin’de %99 güven 

aralığında anlamlı artışların olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, Eğilim, Mersin, İklim değişikliği. 

Are temperatures in Mersin increasing? An assessment in the context of 

global warming 

Abstract 

Climate is a dynamic entity that varies across temporal and spatial scales. Large areas 

of the earth experience variability as a part of their normal climate over both short and long 

time periods. Short-term climatic variability is the annual difference in values of specific 

climatic variables within averaging periods. Global climate change has been widely accepted 

and is often explained as temperature rise. 
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The efforts for understanding climate and its trend which affect human life directly or 

indirectly, has been moved to a different dimension depend on advances and increasing in 

knowledge and technology.  Turkey has a delicate position of climate change could occur in 

the short and long term. For this reason, trends are important and it is aimed to reveal the trend 

status of temperatures in Mersin. In the study, monthly temperature values of Mersin 

meteorological station between 1970-2017 and Mann-Kendall and Linear regression techniques 

were used. Results showed that there was a significant increase in the confidence interval of 

99% in Mersin at annual maximum and minimum temperatures. 

Key Words: Temperature, Trend, Mersin, Climate change. 

 

6. GİRİŞ 

Dünya iklimi yerkürenin başlangıcından günümüze kadar jeolojik devirler boyunca 

birçok defa değişikliğe uğramıştır (Karabulut ve Cosun, 2009). Bu değişim geçmişte doğal 

nedenlere bağlı olarak yavaş bir şekilde gerçekleşmiştir. Ancak insanoğlunun yerleşik hayata 

geçmesi ve özellikle de sanayi devriminden itibaren iklimde meydana gelen değişimin 

nedenleri arasına doğal olmayan insan faktörü de dahil olmuş ve iklimsel varyasyonlar daha 

fazla hissedilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılda yoğun olarak başlayan sanayileşme hareketleriyle 

birlikte doğanın sanayi hammaddesi ve sömürü aracı olarak görülmesiyle ekolojik dengede 

bozulmalar meydana gelmiştir (Karabulut vd., 2015). Sanayi faaliyetleri ve ormanların yok 

edilmesi gibi aktiviteler ile birlikte yerküre atmosferi içerisine çeşitli oranlarda sera gazı 

eklenmiştir (Türkeş ve Öztürk, 2008).  

Sera gazları atmosferde bulunan ve yer yüzeyinden yayılan ve güneşten gelen kızılötesi 

dalga boyundaki enerjiyi absorbe ederek ortamın ısınmasına neden olan gazlardır (Karabulut, 

2008). İnsan aktivitelerine bağlı olarak artan sera gazlarından CO2 (Karbondioksit), CH4 

(Metan), N2O (Azot proksit), CFC (Kloroflorokarbon) ve O3 (Ozon) dünya atmosferindeki 

enerji dengesinin bozulmasına neden olmuş ve küresel ısınmayı beraberinde getirerek iklimsel 

değişkenlikler üzerinde etkili olmaya başlamıştır (Karabulut, 2008).  

İklim sistemlerinin ana elementleri olan yağış ve sıcaklıkla ilgili bilgiler global 

ısınmanın karakterlerinin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.   Her iki eleman hem 

mekânsal hem de zamansal ölçekte büyük değişkenlikler gösterir. Sıcaklık ve yağış 

parametrelerinde meydana gelen salınımlar, iklim karakterinin anlaşılması için önemli ipuçları 

ortaya koyar. Bu nedenle son zamanlarda iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar bu iki 
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parametrenin trend analizlerine odaklanmış durumdadır (Kadıoğlu, 1997; Karabulut ve Cosun, 

2009; Karabulut vd., 2015; Topuz, 2017).  

İklimdeki değişiklikler dünyanın birçok bölgesinde ortalama sıcaklıklarda meydana 

gelen önemli varyasyonlar, aşırı yağışlar, kuraklık şeklinde ortaya çıkmaktadır. Küresel 

ortalama sıcaklıklarda 1905-2005 yılları arasında 0,74°C artış gerçekleşmiştir (Türkeş, 2007). 

Altan ve Türkeş, (2013),  1950 yılından bu yana özellikle günlük ekstrem hava sıcaklıklarında, 

donlu gün sayılarında ve sıcak hava dalgalarının sıklığı ve uzunluğunda da önemli değişiklikler 

ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Diğer yandan  Türkeş vd., (2002), ortalama, minimum ve 

maksimum sıcaklıkların alansal ve zamansal eğilimlerini konu alan çalışmada şehirleşmenin 

hızlı olduğu ve şehirleşmiş istasyonlarda ısınma eğilimin net bir şekilde görüldüğünü ileri 

sürmüşlerdir.  

Global ortalama sıcaklıklarda tespit edilen artış eğilimi, gezegenimiz üzerinde dengeli 

bir coğrafi dağılış göstermemekle birlikte, 40° K ve 70° K enlemleri arasındaki anakaralarda 

uzun süreli ısınma eğilimi daha fazla gerçekleşmektedir (Türkeş, 1995). Yani iklim değişiminin 

en büyük etkileri orta ve yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde meydana gelme ihtimali çok 

daha yüksektir (Karabulut ve Cosun, 2009).  

Türkiye ve dolayısıyla Akdeniz havzası sahip olduğu özel ve matematiksel konumu 

nedeniyle bu değişimden en fazla etkilenecek alanlar arasında yer almaktadır (Karabulut ve 

Cosun, 2009). Türkeş ve Erlat (2018), 1980’li yıllardan sonra minimum sıcaklık olaylarının 

yıllık görülme sıklığının azalmasına karşın 2000’li yıllardan itibaren maksimum sıcaklık 

olaylarının arttığını belirtmiştir.  

Bu çalışmada, ülkemizde meydana gelen iklimsel varyasyonların yerel ölçekte 

durumunu belirlemek amacıyla, 1970–2017 yılları arasında Akdeniz Bölgesinde yer alan 

Mersin ilindeki (Şekil 1) istasyona ait yıllık, mevsimlik ve aylık sıcaklık trendleri çeşitli 

istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. 
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Şekil 1. Lokasyon haritası. 

 

7. MATERYAL VE METOT 

Çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nin Adana bölümünde yer alan Mersin (Tablo 1) 

meteoroloji istasyonuna ait 1970-2017 yılları arasındaki aylık maksimum ve minimum sıcaklık 

değerleri (Tablo 2), Mann-Kendall, Lineer Regresyon Teknikleri kullanılmıştır. 

Tablo 1. Çalışma verisi kullanılan istasyonun özellikleri 

İstasyon Yükselti (m) Koordinat Periyot (yıl) 

Mersin 3 
K 36° 48' 00'' 

47 
D 34° 18' 00'' 

 

2.1. Lineer Trend Analizi 

Regresyon analizi, aralarında sebep- sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yarar (Karabulut, 2009) Lineer Regresyon testi verilerin normal 

dağıldığını varsayan parametrik bir testtir (Karabulut, 2009). X ve Y değişkenleri arasındaki 

ilişkiyi, doğrusal bir trendin var olup olmadığını test eder (Karabulut, 2009). Çalışmada 

kullanılan bu analiz ile istasyonların sıcaklık değerlerinin regresyon modelleri oluşturularak 
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doğrusal eğilimleri analiz edilmiştir. Böylece uzun dönemler boyunca sıcaklık verilerine ait 

değerlerin artma veya azalma gösterip göstermediği kolaylıkla izlenebilmiştir. 

 

2.2 Mann-Kendall Testi 

Mann- Kendall testi parametrik olmayan bir istatistik yöntemidir ve Kendall’ın Tau 

olarak bilinen testinin özel bir uygulamasıdır (Karabulut ve Cosun, 2009). Bu yöntem verilerin 

büyüklüğünden çok sıraları üzerine esastır (Karabulut ve Cosun, 2009).  Bu trend analizi ile 

ayların mevsimlere ve mevsimlerin yıllık ortalama değerlere katkısını tespit etmek amacıyla 

aylık ve mevsimlik olarakta hazırlanmıştır. Bu yönteme göre sıralanmış (X1,  X2….Xn)  seriler, 

H0 hipotezine göre zamandan bağımsız ve benzer dağılmış rastgele değişkenlerdir. H1 

alternatif hipotezine göre ise (k≠j) ve n≥k, j (n, data kayıt uzunluğu) olmak üzere seride Xk ve 

Xj ardışık veri değerlerinin dağılımı benzemeyerek seride lineer bir trend vardır (Kalaycı ve 

Kahya, 1998). Bu yöntem eksik verilerin olmasına izin verdiği ve verilerin belirli bir dağılıma 

uyma zorunluluğu aramadığı için kullanışlıdır (Kalaycı ve Kahya, 1998).  

Bu testin en önemli tarafı uygulanması kolay olması ve sıralar üzerine esas olarak serisel 

korelasyon etkisini yok etmiş olmasıdır (Partal, 2003). Buna yönelik olarak ortalama, 

maksimum ve minimum sıcaklık serilerinin olası gidiş bileşenini saptamak ve istatistiksel 

anlamda önemli bir artma ya da azalma eğiliminin olup olmadığını belirlemek amacı ile çalışma 

alanına ait sıcaklık verilerine Mann- Kendall trend analizleri uygulanmıştır. 

 

8. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Lineer Trend Analizi 

Yapılan çalışmada 1970-2017 döneminde Mersin istasyonuna ait aylık maksimum, 

minimum ve ortalama sıcaklıkların doğrusal eğilimlerini belirlemek için Lineer regresyon 

tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, yıllık maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklarda 

Mersin’de %99 güven aralığında anlamlı artışların olduğunu göstermiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. 1970-2017 Dönemi Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların Lineer Trend Analizi ve 

Mann-Kendall trend analizi sonuçları (** %95 ve *** %99, güven aralığında anlamlılık 

seviyesini göstermektedir). 
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Aylar ve Mevsimler  Minimum Maksimum Maksimum MK Minimum MK 

Ocak 2,24 1,01 1,98** 1,21 

Şubat 3,59 3,47 3,32*** 2,38** 

Mart 5,66 1,49 1,33 4,37*** 

Nisan 3,73 -0,44 -0,27 4,13*** 

Mayıs 4,9 1,75 1,35 5,21*** 

Haziran 5,96 3,8 4,18*** 5,45*** 

Temmuz 5,92 4,16 5,72*** 6,37*** 

Ağustos 6,8 4,85 5,57*** 6,67*** 

Eylül 4,65 2,94 3,39*** 4,51*** 

Ekim 5,16 3,65 3,33*** 4,18*** 

Kasım 5,12 1,51 1,79 3,35*** 

Aralık 4,1 2,71 2,99*** 3,38*** 

Yıllık Ortalama 4,82 2,58 5,76*** 6,97*** 

İlkbahar 4,85 0,94 1,74 6,04*** 

Yaz 6,22 4,27 6,21*** 7,64*** 

Sonbahar 4,98 2,7 4,13*** 5,63*** 

Kış 3,31 2,4 4,09*** 3,37*** 

 

Maksimum sıcaklıklarda en yüksek artışların Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu 

görülürken mevsimsel olarak sıcaklık artışlarının en fazla olduğu mevsim yaz (4,27°C  47y-1) 

mevsimidir. 

Maksimum sıcaklıklardaki en düşük artışların görüldüğü İlkbahar (0,94°C 47y-1) 

mevsimidir ve Nisan ayında küçük de olsa bir azalma eğilimi (0,44°C 47y-1) gözlenmiştir. 

Minimum sıcaklıklarda ise genel olarak tüm ayların sıcaklıklarında yüksek artışların olduğu 

ortaya koyulmuştur. Ağustos ayı için Mersin’de (6,80°C  47y-1) büyük bir artış yaşanmıştır. 

Sonbahar maksimum sıcaklıklarındaki artış literatürde (Karabulut vd, 2018) diğer istasyonlarla 

karşılaştırıldığında (Erdemli 0,57 Silifke 0,89 Mersin 2, 70 °C)  oldukça fazladır. Yıllık 

ortalama maksimum sıcaklıkların 47 yıllık periyotta 4,82°C artış yaşanmıştır ve diğer 

mevsimlere göre Kış dönemi maksimum sıcaklıkların kısmen daha az (3,31°C  47y-1) olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Türkeş vd., (2002), yaptıkları çalışmada maksimum sıcaklıkların özellikle Türkiye’nin 

güney bölgelerinde artma eğilimi gösterdiğini belirtmişlerdir. Çalışma alanı da konumu gereği 

bu artma trendinin görülebileceği bölgede yer almaktadır. Maksimum sıcaklık değerlerinin 
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1970–2017 dönemi boyunca Mersin istasyonunda artış göstermesi bu görüşü geçerli kılacak 

niteliktedir. 

3.2 Mann – Kendall Trend Analizi 

Geçmişte doğal süreçlerin etkisiyle uzun periyodlar şeklinde sürekli ve genel bir 

değişim içerisinde olan dünya iklimi, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların yerküre 

üzerindeki faaliyetlerinin artması neticesinde hızlı değişkenlik göstererek farklı bir karakter 

kazanmıştır (Karabulut ve Cosun, 2009). Türkeş ve ark. (2002), yıllık ortalama sıcaklık 

dizilerinin özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kentleşmenin yüksek olduğu 

istasyonlarda anlamlı ısınma eğilimleri gösterdiğini belirtmektedir. Bu olası gidiş bileşenlerini 

incelemek amacıyla çalışma alanın sıcaklık verilerine çeşitli parametrik olmayan yöntemler 

uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada yukardaki düşüncelerle benzer nitelikte sonuçlar 

göstermektedir. Çalışma alanında esasen uzun yıllık sıcaklıklarda gerçekleşen artışta en büyük 

etken minimum sıcaklıklarda görülen anlamlı artışlardır. Maksimum sıcaklıklarda ise daha 

zayıf bir artış eğilimi görülmüştür.  

3.2.1 Maksimum Sıcaklık 

Mann-Kendall trend analizi sonuçlarına göre maksimum sıcaklıkların yıllık ortalama 

sıcaklık trendi incelendiğinde Mersin istasyonunda Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım ayları hariç 

diğer tüm aylarda anlamlı artışlar gerçekleşmiştir.  

İlkbahar mevsimi hariç diğer tüm mevsimlerde maksimum sıcaklıklarda meydana gelen 

artma eğilimi, istatiksel açıdan % 99 güven aralığında anlamlıdır (Tablo 2). Mevsimsel olarak 

maksimum sıcaklıklarda en yüksek artışlar %99 güven aralığında Yaz mevsiminde görülürken 

sonrasında sonbahar ve kış mevsimlerindedir. İlkbahar mevsiminde iseistatiksel açıdan % 95 

güven aralığında anlamlı olmayan bir artış olduğu gözlenmektedir (Tablo 2).  

3.2.2 Minimum Sıcaklık 

Mann-Kendall trend analizi sonuçlarına göre Mersin istasyonuna ait minimum 

sıcaklıklarda gerçekleşen artışlar, maksimum sıcaklıklardaki artışlara göre daha belirgindir. 

Çalışma alanındaki Ocak ayı hariç diğer tüm periyotlarda en az %95 güven aralığında 

istatistiksel açıdan önemli yüksek artışların olduğu tespit edilmiştir. Şubat ayı hariç diğer tüm 

ölçüm periyotlarında anlamlılık derecesi % 99 olmaktadır. Minimum sıcaklıklarda en yüksek 

artışlar yaz mevsimindedir ve bu mevsimin sıcaklık değerlerindeki değişimin en belirgin 

hissedildiği dönemi oluşturmaktadır. Ayrıca yaz mevsimdeki artışların uzun yıllık ortalamalara 
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katkısı oldukça büyüktür. Analiz sonuçlarında diğer mevsimlere göre daha küçük bir artışın 

gerçekleştiği kış mevsimi de dikkat çekmektedir (Tablo 2).  

 

9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dinamik bir karaktere sahip olan İklim zamansal ve mekânsal ölçekte sürekli bir 

değişim içerisindedir (Karabulut vd., 2015). Küresel anlamda sıcaklıkların artması ve yağış 

paternlerindeki değişim olarak ifade edilen iklim değişikliği bazı bilim adamları tarafından 

kabul edilmektedir (Karabulut ve Cosun, 2009). Genel olarak kompleks bir iklim yapısına sahip 

olan Türkiye iklimi, küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelebilecek olan iklim 

değişikliğinden oldukça fazla etkilenecek ülkelerden birisidir (Karabulut vd., 2008). 

Türkiye’nin konum itibarıyla üç tarafının denizlerle çevrili, parçalanmış bir topoğrafyaya sahip 

olması, her bölgenin iklimdeki değişiklikten farklı biçimde etkileneceği ifade edilmektedir.  

Klimatik koşullarda gerçekleşen varyasyonlar hakkında fikir sahibi olmak amacıyla en 

önemli iklim parametrelerinden birisi olan sıcaklıkların yıllara göre değişimi izlenmektedir. 

Yapılan çalışmayla Mersin’de zamansal sıcaklık eğilim ve değişimleri incelenmiş ve çıkan 

sonuçlar özetle sıcaklık artışlarının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gerek regresyon 

modeline gerekse Mann- Kendall trend analizine göre, Temmuz ve Ağustos ayları ve 

dolayısıyla yaz mevsimi, artışların en yüksek olduğu dönemi oluşturmaktadır. Çıkan sonuçlar 

yaz mevsiminin uzun yıllar ortalama sıcaklıklarının istatistiksel açıdan anlamlı olmasında çok 

büyük bir orana sahip olduğunu göstermektedir. Şehirlerde radyasyon dengesindeki değişmeyle 

birlikte daha sıcak ortamlar oluşmaktadır. Böylece bu alanlarda kentsel ısı adaları meydana 

gelmektedir. Çalışma alanında da bu durumun örneklerini görmek mümkündür.  

Çalışma alanında yer alan bazı istasyonlarda gözlemlenen minimum sıcaklıklardaki 

trendlerde sanayi tesislerinin de bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bakıldığında bu 

alanlarda atmosfere yüksek oranda SO2 birikimi gerçekleşmektedir. SO2 gazı atmosferde 

bulutlanma miktarını artırmakta ve bulutların daha parlak gözükmelerine yol açmaktadır. 

Böylece bulutlar gündüz güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşma oranını azaltarak serin bir ortamın 

oluşmasına neden olurken, geceleri enerjiyi ortamda tutarak yüzeyin ısınmasına sebep 

olmaktadır (Kadıoğlu 1997). 

Yapılan çalışmadan çıkarılan sonuçlara göre öneri olarak; istasyonun bulunduğu 

konumun analiz sonuçlarına etkisi oldukça fazla olduğu için bu konumun gözden geçirilmesinin 

ve daha güvenilir olması açısından alanda birden çok istasyonun yer almasının gerektiği 

düşünülmektedir. Çalışmalarda yapılacak olan bölgesel modellemelerinin daha küçük ölçekte 
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yapılmasının daha doğru sonuçlar ortaya koyacağı öngörülmektedir. Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Kumkuyu Koordinasyon merkezi çatısında vb. sahalarda yer alan Meteoroloji 

istasyonlarının dünya standartlarına getirilerek (yerden 2m yüksek, çim üzerine vs.) aktif 

kullanılmasının da verilerin güvenilirliği açısından önemlidir. Son olarak sıcak hava dalgaları 

konusunda toplumsal bilgilendirmenin çok önemli olduğu ve şehir yapılaşmalarında dış cephe 

özellikleri, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve şehir klimatolojisi gibi kavramların göz 

önünde tutulması gerektiği önerilmektedir. 
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Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımı 

 

Serpil YÜKSEL* 

 Gülay ALTUN UĞRAŞ** 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Yaşam kalitesini ve yaşam süresini etkileyen obezite, dünya çapında en yaygın 

görülen hastalıklardandır. Bariatrik ve metabolik cerrahi, obezite tedavisinde etkili 

yöntemlerinden biridir. Obezitenin tedavisinde bariatrik ve metabolik cerrahinin giderek 

yaygınlaşması, cerrahi tedavi sonrası bu hastaların bakımına dikkati çekmiştir. Bariatrik cerrahi 

sonrası hasta bakımı multidisipliner ekip yaklaşımı gerektirir. Morbidite ve mortalite oranlarını 

artıran postoperatif komplikasyonları önlemek için nitelikli hemşirelik bakımı verilmelidir. 

Hemşirelik bakımında kritik noktalar, hasta güvenliği, kapsamlı perioperatif değerlendirme, 

hasta eğitimi, nitelikli perioperatif bakım ve taburculuk planlamasıdır.  

Yöntem: Bu çalışmada 2008-2018 tarihleri arasında tam metni basılmış Türkçe ve İngilizce 

araştırma, derleme ve rehberler incelendi.  

Bulgular: Bariatrik ve metabolik cerrahi, obezite ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin 

tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak, istendik hasta sonuçlarına ulaşmada nitelikli hemşirelik 

bakımı ve hasta eğitimi gereklidir. Komplikasyonların erken tanılanması, beslenme, yara 

bakımı ve ambulasyon gibi konular hakkında hastaya eğitim verilmesi morbidite ve mortaliteyi 

azaltabilir.  

Sonuç: Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası istendik sonuçlara ulaşmak için hemşireler bu 

hastaların bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgilendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bariatrik ve metabolik cerrahi, hasta eğitimi, hemşirelik bakımı, obezite. 

 

Nursing Care after Bariatric and Metabolic Surgery 

Abstract 

Introduction: Obesity is one of the most common diseases worldwide and affects the life 

quality and life expectancy. Bariatric and metabolic surgery is one of the effective methods in 

the treatment of obesity. The increasing prevalence of bariatric and metabolic surgery in the 

treatment of obesity has drawn attention to the care of these patients after surgical treatment. 

Patient care following bariatric surgery requires multidisciplinary team approach.In order to 
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prevent postoperative complications that increase morbidity and mortality rates, a 

comprehensive evaluation of the patient should be performed in the perioperative period, and 

qualified nursing care should be given. Critical points in nursing care that are patient safety, 

patient education, quality perioperative care and discharge planning. 

Aim: The aim of this review was to discuss the effect of nursing care to the healing process of 

bariatric and metabolic surgery patients 

Method: In this study,full textTurkish and English researches, reviews and guidelines 

published between 2008 and 2018.  

Results: Bariatric and metabolic surgery is an effective procedure in the treatment of obesity 

and obesity-related comorbidities. However, quality nursing care and patient teaching are 

essential to achieve positive patient outcomes. Early recognition of complications and 

education of the patient about topics such as nutrition, wound care and ambulation can decrease 

morbidity and mortality.  

Conclusion: In order to achieve the desired results after bariatric and metabolic surgery, nurses 

should be informed about the points to be considered in the care of these patients. 

Key Words: Bariatric and metabolic surgery, patient education, nursing care, obesity. 

 

Giriş 

Bedende sağlığı bozacak miktarda anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan 

obezite (WHO 2018), dünya çapında yaygın görülen ciddi bir sağlık sorunudur (Stoklossa ve 

Atwal 2013; Aydın ve Bulut 2014; Irving ve ark. 2016; Yüksel 2016; WHO 2018). Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki yetişkin nüfusun %13’ünün (650 milyondan fazla birey) obez 

olduğunu, 1975-2016 yılları arasında obezite prevelansının üçe katlandığını bildirmiştir (WHO 

2018). DSÖ, obez bireylerin belirlenmesinde beden ağırlığının (kg) boy uzunluğunun (cm) 

karesine bölünmesi ile hesaplanan beden kitle indeksinin (BKİ) kullanılmasını önermektedir. 

BKİ’si 30’un üzerinde olan bireyler obez, 40’ın üzerinde olanlar ise morbid obez olarak kabul 

edilmektedir (Dolgun ve Yavuz 2010; Aydın ve Bulut 2014; Yüksel 2016; WHO 2018). 

Obezitenin tedavisinde, diyet-davranış değişikliği, düzenli fiziksel aktivite ve ilaç tedavisi gibi 

medikal tedavi yöntemleri ile bariatrik ve metabolik cerrahi tedavi uygulanabilmektedir (Aydın 

ve Bulut 2014). Son yıllarda uygulanma sıklığı gittikçe artan bariatrik ve metabolik cerrahi ile 

mide kapasitesi küçültülmekte ve/veya besleyici maddelerin ve kalorilerin emilimi 

azaltılmaktadır. Bu tedavi yöntemi ile kalıcı kilo kaybı sağlanmasının yanı sıra, obezite ile 

ilişkili kalp damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), Tip II Diyabetes Mellitus (DM), 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
334 

gastroözefagial reflü ve uyku apnesi gibi hastalıkların da kontrolü sağlanmaktadır (Aydın ve 

Bulut 2014; Mukaddes Sevinçer ve ark. 2014). 
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Obeziteye eşlik eden kronik hastalıklar ve uygulanan cerrahi tedavi ile ilişkili olarak 

postoperatif dönemde hastaların tedavi ve bakımını güçleştiren komplikasyonlar ve/veya 

sorunlar oluşabilmektedir (Aydın ve Bulut 2014; Nightingale ve ark. 2015). Bu nedenle bu 

hastaların hemşirelik bakımı abdominal cerrahi geçiren hastanın bakımından farklılık 

göstermektedir (Aydın ve Bulut 2014). Bu derlemede, “bariatrik ve metabolik cerrahi”, “hasta 

eğitimi”, “hemşirelik bakımı” ve “obezite” anahtar kelimeleri ile elektronik veri tabanları 

(PubMed, ScienceDirect, Scopus, CINAHL Plus, Cochrane, Ebsco Host Dynamed, Ebsco Host 

Health Source, Ovid LWW Journals, Springer Link, Google Scholar ve ULAKBİM) taranarak 

elde edilen, 2008-2018 yılları arasında yayınlanmış, tam metnine ulaşılabilen araştırma ve 

rehberler ışığında, bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası hemşirelik bakımını tartışmak ve bu 

hastalara bakım veren hemşirelere rehberlik etmek amaçlandı.  

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi  

Obezite tedavisinde etkili bir yöntem olan bariatrik ve metabolik cerrahi; 

 BKİ 40’tan büyük olan, 

 BKİ 35’ten büyük olup komorbid hastalığı (kardiyovasküler hastalıklar, uyku 

apnesi, kontrolsüz tip 2 diyabet ve günlük aktivitelerin performansını etkileyen 

fiziksel sorunlar) olan, 

 diğer kilo kaybı tedavilerinden fayda görmeyen,  

 psikolojik açıdan kararlı ve dengeli (psikotik, depresif bozukluk/hastalığı olmayan, 

alkol ve madde bağımlılığı olmayan) olan bireylere uygulanmaktadır (Dolgun ve 

Yavuz 2010; Aygin ve Açıl 2015; Usta ve Çavdar 2013; Yüksel 2016). 

Gastrointestinal sistemin (GİS) anatomik ve fizyolojik yapısının değiştirilmesiyle kilo 

kaybına ve beraberinde ek metabolik hastalıkların tedavisine olanak sağlayan farklı bariatrik ve 

metabolik cerrahi girişim yöntemleri vardır. Bu yöntemler: 

 Mide hacmini küçülten/sınırlayıcı (restriktif) girişimler: Mide hacminin 

küçültüldüğü/kısıtlandığı bu yöntem ile herhangi bir öğünde yenebilen gıda miktarı 

büyük ölçüde azaltılmakta ve hastaların kilo vermesi sağlanmaktadır. Bu amaçla 

ayarlanabilir gastrik bant (AGB), vertikal bant gastroplasti (VBG), sleeve 

gastrektomi (SG) ve laparoskopik SG (LSG) yapılmaktadır. SG sonrası mide hacmi 

80-100 ml’dir. Bu cerrahi girişimlerde midenin hacmi küçülmüştür, ancak emilim 
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engellenmediğinden kalori alımına dikkat edilmelidir (Stoklossa ve 

Atwal2013;Topuz ve ark. 2014; Aygin ve Açıl 2015). 

 Emilimi engelleyen (malabsorptif) girişimler: Besinlerin mideden doğrudan ileuma 

geçişinin sağlandığı bu yöntem ile besin maddelerinin GİS’den emilimi 

azaltılmaktadır. Bu amaçla, biliyopankreatik diversiyon (BPD), gastrik bypass ve 

duodenal switch (DS) yapılmaktadır. Bu cerrahi girişimlerde vitamin eksiklikleri ya 

da beslenme bozukları sık yaşanmaktadır. Pilor olmadığından dumping sendromu ve 

anastomoz hattında ülser görülebilmektedir (Stoklossa ve Atwal 2013; Topuz ve ark. 

2014). 

 Restriktif ve malabsorptif (kombine) girişimler: Hem mide hacminin hem de 

besinlerin emiliminin azaltıldığı yöntemlerdir. Bu amaçla, sıklıkla laparoskopik 

roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) yapılmaktadır. Bu cerrahi girişim, ağırlık 

kaybında GB’dan daha etkili olmakla birlikte hastaların sonraki yaşamlarında 

vitamin eksikliklerine neden olabilmektedir. Ayrıca öğün aralarında alınan kalorili 

atıştırmalıklar, tekrar kilo alımına neden olacağından dikkat edilmelidir (Stoklossa 

ve Atwal 2013; Topuz ve ark. 2014; Dogan ve ark. 2017). 

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımı  

Obez hastaların fizyolojik özellikleri, normal kilolu hastalardan farklıdır (Brad 2014). 

HT, DM ve kalp hastalığı gibi obeziteye eşlik eden kronik hastalıklar ve bozulmuş beden 

fonksiyonları, cerrahi girişim sonrası morbidite ve mortalite riskini artırmaktadır (Brad 2014; 

Aydın ve Bulut 2014; Nightingaleve ark. 2015). Bu nedenle bu hastaların bakımı multidisipliner 

ekip yaklaşımı gerektirir. Morbidite ve mortalite oranlarını artıran sorunları ve 

komplikasyonları önlemek amacıyla; perioperatif dönemde hastanın kapsamlı değerlendirmesi 

yapılmalı, nitelikli hemşirelik bakımı ve taburculuk eğitimi verilmelidir (Dolgun ve Yavuz 

2010; Aydın ve Bulut 2014). 

Hemodinamik İzlem 

Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası hastalar yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ya da 

cerrahi kliniklerde izlenmektedir. Ciddi obstrüktif uyku apnesi olan, BKİ 60 kg/m² üzerinde 

olan, sürekli kardiyak monitorizasyon gereksinimi olan, inatçı DM’u olan, ameliyat sırasında 

cerrahi ya da anestezik komplikasyon (kardiyak ya da solunumsal, kanama vb.) gelişen hastalar, 

cerrahi girişim sonrası YBÜ’inde takip edilmektedir (Hamad ve ark. 2017; Thorntonve ark. 

2017). Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası hastanınYBÜ’nden kliniğe nakledilebilmesi için, 

solunum hızı normal sınırlarda olmalı ve en az bir saat hipopne ya da apne görülmemeli, 
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arteriyel O2 saturasyonu cerrahi girişim öncesi değerlerine dönmelidir (Nightingale ve ark. 

2015). 

Abdominal yağlı dokunun diyafram üzerine baskısını azaltmak amacıyla cerrahi girişim 

sonrası hastaya oturur ya da yatak başının 30-45° kaldırıldığı pozisyon verilmelidir. Cerrahi 

girişim sonrası ilk 24-48 saat; kan basıncı, kalp atım hızı, oksijen saturasyonu ve kan gazları 

izlenmelidir. Taşikardi, kanama ve anastomoz kaçağı gibi komplikasyonların ilk bulgusu 

olduğu için kalp atım hızı yakından izlenmelidir (Mulligan ve ark. 2009; Mechanick ve ark. 

2013;  Elrezak ve ark. 2014; Nightingale ve ark. 2015; Hamad ve ark. 2017; Thornton ve ark. 

2017). Hasta mobilize olana ve oksijen saturasyonu cerrahi girişim öncesi değerine dönene 

kadar oksijen (O2) tedavisi uygulanmalıdır. Evde sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) 

uygulayan hastaya O2 tedavisi yeterli değilse, CBAP kullanılmalıdır. Ek O2 gerektiğinde CBAP 

makinesiyle ya da CBAP maskesinin altından verilebilir. Bu girişimler hastaların arteriyel kan 

gazı değerlerinin yükselmesini ve entübasyon gereksiniminin azalmasını sağladığından 

önemlidir (Mulligan ve ark. 2009; Mechanick ve ark. 2013; Nightingale ve ark. 2015; Hamad 

ve ark. 2017; Thornton ve ark. 2017).  

İntraarteriyel kan basıncı ölçülmeyen hastalarda, orta kol çevresine uygun kese 

boyutuna (22-26cm kol çevresinde 12X22cm kese boyutu; 27-34cm kol çevresinde 16X30cm 

kese boyutu; 35-44cm kol çevresinde 16X36cm kese boyutu; 45-52cm kol çevresinde 

16X42cm kese boyutu) sahip ölçüm cihazları kullanılmalıdır (Pickering ve ark. 2005; Whelton 

ve ark. 2017). Yapılan araştırmalarda, kol çevresine uygun olmayan cihazla yapılan kan basıncı 

ölçümünün normalden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Irving ve ark. 2016; Thornton ve ark. 

2017). Thornton ve ark. (2017),  orta kol çevresine uygun olmayan cihazla sistolik kan 

basıncının hatalı olarak 10-50 mmHg daha yüksek ölçüldüğünü saptamıştır.  

Beslenme 

Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası beslenme, diğer GİS cerrahisi sonrası uygulanan 

beslenme protokolünden farklıdır. Cerrahi girişim sonrası erken dönemde anastamoz hattından 

kaçak olup olmadığı anlaşılana kadar hastalara ağızdan bir şey verilmediğinden, özellikle ilk 3 

gün parenteral sıvı tedavisi uygulanır. Anastamoz kaçağından kuşkulanılmayan hastalarda, 

birinci gün günde 6-10 kez 30 ml berrak sıvı verilir. Sonrasında iki saatte bir 30 ml su ve 

şekersiz sıvı verilir. Hasta tolere ederse protein içeren sıvı gıdalara geçilir (Dolgun ve Yavuz 

2010; Aydın ve Bulut 2014; Erdem 2015; Kushner ve ark. 2017). 

Cerrahi girişim sonrası midenin öğünlerde sıvı alma kapasitesi ortalama 100-150 ml’dir. 

Hasta, mide hacminin azaldığı, yemeklerin yavaş yenmesi ve çok iyi çiğnenmesi gerektiği 
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konusunda bilgilendirilmelidir. Porsiyon büyüklüğü 170-225 gr’ı geçmemelidir (Aills ve ark. 

2008; Mechanick ve ark. 2013; Shannon ve ark. 2013; Mukaddes Sevinçer ve ark. 2014; STD 

2014). Cerrahi girişim sonrası beslenme dönemlerinin süreleri, hangi besine ne zaman 

başlanacağı her bireyde farklılık gösterir. Doğru zamanda, doğru besine geçiş yapmak, yeterli 

enerji ve besin gereksinimini karşılamak, erken doygunluk sağlamak, yağ dokusunun  yıkımını 

sağlamak, reflü, kusma ve dumping gibi komplikasyonları  önlemek ve  ağırlık kaybını 

sağlamak önemlidir (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve ark. 2013; Kushner ve ark. 2017;Parott 

ve ark. 2017). 

Uygulanan bariatrik ve metabolik cerrahi girişime göre beslenme içerikleri değişmekle 

birlikte; cerrahi girişim sonrası çok aşamalı beslenme uygulanır. Özellikle SG, LSG ve RYGB 

sonrası genellikle dört aşamalı beslenme programına başlanır. İlk 2 hafta sıvı dönem (I. aşama), 

3.-4. hafta püre dönemi (II. aşama), 5.-6. hafta yumuşak gıda dönemi (III. aşama) ve 6.-8. hafta 

normal gıda dönemidir (IV. aşama). Bu beslenme programının her aşaması 1-2 hafta sürmeli 

ve her aşamanın bir haftadan daha kısa olmamasına dikkat edilmelidir. Hastaların cerrahi 

girişim sonrası normal beslenmeye geçişi iki ay ya da daha fazla sürebilir ve ilk bir ay özel 

beslenme desteği gerekebilir. Cerrahi girişim sonrası 2. gün özel protein tozlarına başlanır ve 

3-4 ay devam edilir. Ağızda eriyen vitaminlere (ADEK) ise 2. gün başlanır. Bu vitaminler ilk 

bir yıl günde iki tablet, birinci yılın sonunda ise günde bir tablet olarak alınmaya devam edilir. 

Taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatmanın birinci nedeni yeterli su içilmemesi sonucu 

oluşan dehidratasyon olduğundan hastanın ilk 1 ay günde en az 1,5 lt su içmesi sağlanmalıdır 

(Shannon ve ark. 2013; STD 2014;  Çelik 2015; Erdem 2015; Yüksel 2016; Kushner ve ark. 

2017). 

Yara ve cilt bakımı 

Cerrahi girişimin açık ya da laparoskopik yöntem ile yapılması yaranın büyüklüğünü 

etkilemektedir. Yara bakımında pansumanlar, kirlendikçe ve kurum protokolü doğrultusunda 

değiştirilir. Obez hastalarda cilt kıvrımlarının fazlalığı, pansumanın sabitlenmesini 

güçleştirdiğinden, kolaylaştırmak için hastaya elastik kıyafetler giydirilebilir ve korse 

kullanılabilir (Usta ve Çavdar 2013). 

Cerrahi girişime ve yağ dokusunun fazlalığına bağlı kan hacminde azalma, yara 

bölgesinin oksijenlemesini azaltarak yara iyileşmesini geciktirir. Bu nedenle insizyon hattı, 

kanama, şişlik ve renk değişimi, sızıntı vb. yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyon bulguları 

açısından gözlenir. Obez hastalarda cilt kıvrımlarında neme bağlı olarak, irritasyon, yüzeysel 

iltihap (intertrigo) ve mantar enfeksiyonları görülebilir. Karın cilt kıvrımlarının 
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havalandırılması ve bakımında abdominal bağlayıcı/çarşaflar kullanılır (Gallagher 2005; Usta 

ve Çavdar 2013). 

Obez hastalarda, yağ dokusunun fazlalığı ve kanlanmanın azalması basınç yaralanması 

riskini arttırır. Basınç Yaralanması Rehberi’nde (2014) obez hastalarda basınç yaralanmasının 

önlenmesine yönelik öneriler yer almaktadır. Bu rehberde: 

 Bireyin ağırlığını destekleyen yatakların kullanımı, 

 Yatakta “çökme” olup olmadığının kontrolü, 

 Hastaya pozisyon vermeye izin verecek genişlikte yatak kullanımı, 

 Tıbbı araç (serum seti vb.) ve yabancı maddeleri yatakta olmamasına dikkat 

edilmesi, 

 Pozisyon verirken yastık ile cilt kıvrımlarının havalandırılması, 

 Cilt ve cilt kıvrımlarının bütünlüğünün sürekli değerlendirilmesi önerilmektedir 

(EPUAP ve NPUAP 2009; NPUAP, EPUAP ve PPPIA 2014). 

Bu girişimlerin yanı sıra hemşire: 

 Sık aralıklarla pozisyon değişimi yapmalı,  

 Cilt hijyenini sağlamalı,  

 Dermatit ve bakteriyel ya da fungal enfeksiyonları önlemek amacıyla cilt 

kıvrımlarını kuru ve temiz tutmalı, 

 Cilt kıvrımlarında birikip iritasyonu arttıracağından bakımda, pudra yerine 

nemlendirici özelliği olan kremleri kullanmalı,  

 Yeterli sıvı ve besin desteği sağlamalı, 

 Kan ve dokudaki oksijenizasyon için derin solunum ve öksürük egzersizlerini 

yaptırmalıdır (Usta ve Çavdar 2013; Thornton ve ark. 2017). 

Komplikasyonların Önlenmesi 

Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası sık karşılaşılan komplikasyonlar, kanama, 

anastamoz kaçağı, atelektazi ve pnömonidir.  

Kanama ve Anastamoz Kaçağı: Bu komplikasyonun ilk bulgusu taşikardi olduğundan 

kalp atım hızı yakından izlenmelidir (Mechanick ve ark. 2013; Hamad ve ark. 2017; Thornton 

ve ark. 2017). Cerrahi girişim sonrası hastanın anastomoz yerinden kaçak olup olmadığı 

anlaşılıncaya kadar oral alıma başlanmamalıdır. Kalp atım hızının dört saatten daha uzun süre 

120/dk olması ve cerrahi girişim sonrası iki gün içerisinde CRP değerinin yükselmesi 

anastomoz kaçağını gösteren iki önemli bulgudur. Bu bulgulara eşlik eden taşipne, hipoksi, ateş 
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ve oligüri varlığı açısından hasta değerlendirilmelidir (Fried ve ark. 2013; Mechanick ve ark. 

2013; Fencl ve ark. 2015).  

Atelektazi ve Pnömoni: Cerrahi girişim sırasında uygulanan anestetikler, cerrahi 

sırasında akciğerlerin kollabe olması, uzun süreli immobilizasyona bağlı sekresyonların 

atılamaması, endotrakeal tüp ve oksijenin trakea ve bronşları irrite ederek mukus yapımını 

arttırması, ağrı nedeniyle diyafragmanın etkisiz kullanılması, cerrahi travmanın abdominal ve 

interkostal kasların gücünü azaltması nedeniyle derin solunum yapılamaması ve yeterli 

öksürememe gibi faktörler bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası  atelektazi ve pnömoni riskini 

arttırmaktadır (Mulliganve ark. 2009; Mechanick ve ark. 2013; Nightingale ve ark. 2015; 

Hamad ve ark. 2017; Thornton ve ark. 2017).  Bu komplikasyonları önlemek amacıyla 

hemşireler:   

 Derin solunum ve öksürük egzersizlerini yaptırmalı,  

 Hastayı spirometre kullanımına teşvik etmeli,  

 Sekresyonların atılımını kolaylaştırmak için bol sıvı alması ve hareket etmesi 

gerektiğini anlatmalı, 

 Öksürürken ameliyat yerini desteklemesinin, ağrı ve ameliyat yerinin açılma riskini 

azaltacağını açıklamalı,  

 Abdominal bağlar/korseler ile abdominal bölgeyi destekleyerek hastayı erken 

ambulasyon için cesaretlendirmeli,  

 Ambule olamayan hastaların pozisyonlarını, 450 kg ağırlık taşıma kapasitesine 

sahip tavana monte araçlardan,340 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip trapezlerden 

ve döndürme çarşaflarından yararlanarak değiştirmeli, 

 Kendi pozisyonunu değiştiremeyen/ambule olamayan hastaları, 295-454 kg ağırlık 

taşıma kapasitesine sahip portable ya da tavana monte kaldırma araçları ile yataktan-

sandalyeye mobilize etmelidir (Mulligan ve ark. 2009; Dolgun ve Yavuz 2010; 

Thompson ve ark. 2011; Mechanick ve ark. 2013; Hamad ve ark. 2017).  

Venöz Tromboemboli: Obez hastalarda venöz tromboemboli (VTE) riski sağlıklı 

bireylere göre 10 kat daha yüksektir. VTE önlenmesinde; cerrahi girişim sonrası 2-24 saat 

içerisinde ambulasyon, mekanik kompresyon cihazlarının kullanımı, kompresyon çoraplarının 

giydirilmesi, düşük molekül ağırlıklı heparin (ilk 24 saat içinde) kullanılabilmektedir. Obez 
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hastalarda VTE’nin önlenmesinde, inferior vena kava filtresinin kullanımı için ise henüz yeterli 

kanıt yoktur (Fried ve ark. 2013; Mechanick ve ark. 2013; Aygin ve Açil 2015; Nightingale ve 

ark. 2015; Hamad ve ark. 2017). VTE’nin erken tanılanması ve önlenmesine yönelik hemşire: 

 Derin ven trombozu belirti ve bulgularını izlemeli, 

 Hastaya antiembolik çorap giydirmeli/bandaj uygulamalı/kompresyon cihazı 

kullanmalı, 

 Bacağa en az 22 kg’a dayanıklı, tavana monte trapezlerden yararlanarak pozisyon 

vermeli ve aktif-pasif egzersizler yaptırmalı, 

 Erken mobilizasyonu sağlamalı, 

 Hastayı gün içerisinde en az 3-4 kez yürütmeli, 

 Yürümede sorun yaşayan hastaları yürütmede, yüksekliği ayarlanabilen, 318-340 

kg ağırlığa dayanıklı yürüteçlerden yararlanmalı,   

 Analjezik ilaçları, egzersiz/mobilizasyondan önce uygulamalıdır (Wilson ve Clark 

2003; Gallagher 2005; Camden 2006; Thompson ve ark. 2011).  

Beslenme Komplikasyonları: Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası hastalarda kısa 

süreli ve uzun süreli beslenme komplikasyonları gelişebilir. Kısa süreli beslenme 

komplikasyonları; bulantı-kusma, dehidratasyon, besin intoleransı, dumping sendromu ve 

kabızlıktır. Bu komplikasyonlar, nedenleri ve uygulanması gereken girişimler Şekil 1’de 

sunuldu. Sıvı bulantı-kusmaya neden olduğundan ömür boyu kahvaltıdaki çay da dahil 

yemeklerde sıvı tüketilmemelidir. Sıvılar AGB sonrası yemekten en az 10 dk önce ve 30 dk 

sonra; SG ve RYGB sonrası ise yemekten 30 dk önce ve 45 dk sonra tüketilmelidir. Büyük 

parça kırmızı etlere başlanılan 5. ayda iyi çiğneme ve yavaş yeme önemlidir. İyi çiğnenmemiş 

et parçaları mide çıkışını tıkayarak, kusmaya neden olabilir. Nadir görülmekle birlikte bazı 

hastalarda, ilaç ve diyet tedavisine dirençli postprandiyal hipoglisemi de oluşabilmektedir. GB 

sonrası regürjitasyon, RYGB sonrası gıda tiksinmesi de görülebilir (Aills ve ark. 2008; Odom 

ve ark. 2010;  Fujioka ve ark. 2011;  Mechanick ve ark. 2013;  Shannon ve ark. 2013; Stoklossa 

ve Atwal 2013; Kushner ve ark. 2017).  

Bariatrik ve metabolik cerrahinin uzun süreli komplikasyonları; makro ve mikrobesin 

yetersizliğidir. Özellikle RYGB ve BPD’dan sonra yağ emilim bozukluğu (steatore), BPD’dan 

sonra ise bu komplikasyonlara ilaveten protein-enerji malnütrisyonu gibi makrobesin 

yetersizliği görülebilir. Mikrobesin yetersizliği; demir, çinko, kalsiyum, B12 vitamini, folat, 

tiamin, ADEK vitaminlerinin eksikliğidir. Çinko ve kalsiyum eksikliği özellikle BPD sonrası 

görülmektedir (Coupaye ve ark. 2009; Fujioka ve ark. 2011; Mechanick ve ark. 2013; Shannon 
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ve ark. 2013; Aydın ve Bulut 2014; Erdem 2015; Yüksel 2016). Dogan ve ark. (2017), RYGB 

sonrası hastaların %35’inde demir eksikliği, %16’sında B12 vitamin eksikliği ve %55’inde D 

vitamini eksikliği görüldüğünü belirlemiştir. Yayınlanan bir rehberde, demir ve B vitamini 

takviyesine taburculuk sonrası 1. gün, yağda eriyen vitaminlere (ADEK) ise cerrahiden 2-3 

hafta sonra başlanması gerektiği önerilmiştir. Aynı rehberde demirin kalsiyumdan 2 saat sonra 

alınması gerektiği, emilimi artırmak için demir ile birlikte C vitamini verilmesi gerektiği de 

önerilmiştir (Aills ve ark. 2008). 2013 ve 2016 yılında yayınlanan rehberlerde de, demir, 

kalsiyum, B vitamini, D vitamini ve folik asit takviyesi önerilmektedir (Mechanick ve ark. 

2013; Parott ve ark. 2016). Parott ve ark. (2016), bariatrik ve metabolik cerrahi uygulanan tüm 

hastalara kalsiyum verilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

 

Şekil 1.  Kısa Süreli Beslenme Komplikasyonları 

Taburculuk Eğitimi 

Bariatrik ve metabolik cerrahi işlemin türüne bağlı olmakla birlikte genellikle 

laparoskopik AGB uygulanan hastalar, cerrahi girişim sonrası birinci gün; laparoskopik RYGB 

ve SG uygulanan hastalar ise cerrahi girişim sonrası ikinci gün taburcu edilir (Hamad ve ark. 

2017). Taburculuk kararında etkili olan kriterler, hastanın berrak sıvıları tolere edebilmesi, 

bulantı, kusma olmaksızın günde üç kez sıvı destek gıdaları içebilmesi, bağımsız/yardımsız 
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yürüyebilmesi ve zorlanmadan boşaltımını yapabilmesidir (Fencl ve ark. 2015). Hemşireler 

taburculuk eğitiminde;  

 İlaç kullanımı, 

 Yara bakımı, 

 Beslenme, 

 Sağlık kuruluşuna başvurulması gereken durumlar; 

 beden sıcaklığının 38°C’nin üzerinde olması, 

 analjezik ile kontrol edilemeyen ağrı, 

 cerrahi alandan kanama, 

 sıvıları yutamama ya da tolere edememe, 

 göğüs/bacakta ağrı, kızarıklık. 

 İzlem randevuları (SG ve RYGB uygulanan hastalarda taburculuk sonrası 2-4 hafta, 

3., 6., 9., 12., 18. ve 24. aylarda, sonrasında yıllık izlem),  

 Laboratuvar tetkikleri, (cerrahi sonrası 1. hafta, 1-3-6-9-12. aylarda düzenli olarak 

yapılmalı, protein, vitamin ve mineral takviye gereksinimi belirlenmeli, 2 yılda bir 

kemik yoğunluğu değerlendirilmeli),  

 Beslenme: Berrak sıvılardan yüksek proteinli sıvı besinlere geçiş; yeni midenin 

iyileşmesi, yeterli hidrasyonun sağlanması ve davranış değişikliğine yardım edecek 

uygun besin seçimi gibi konuları kapsamalıdır. Hasta her öğünde önce yağsız 

kaliteli protein içeren bitkisel ve hayvansal besinler, sonra lif içerenler, son olarak 

da karbonhidrat içeren besinler yemesi gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. 

Alkol mide mukozasını tahriş ettiğinden ve yüksek kalori içerdiğinden en az 2 yıl 

tüketilmemesi gerektiği konusunda da hasta bilgilendirilmelidir. Gıda alımını 

tetiklediğinden basit şekerlerden (toz/kesme şeker, şekerleme, tatlı çeşitleri vb) 

kaçınmanın önemi vurgulanmalıdır (Mechanick ve ark. 2013; Shannon ve ark. 

2013; Aydın ve Bulut 2014; Mukaddes Sevinçer ve ark. 2014; STD 2014; Erdem 

2015; Fencl ve ark. 2015; Hamad ve ark. 2017). 

Sonuç  
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Bariatrik ve metabolik cerrahi, modern tıp içerisinde yerini almış, uygulanma sıklığı her 

geçen gün artan bir cerrahi girişimdir. Bu girişimin uygulandığı hastalarda, HT, DM, uyku 

apnesi gibi obezite ile ilişkili sağlık sorunları da bulunduğundan, bu hastalara uygulanacak 

hemşirelik bakımının niteliği, cerrahi girişim sonrası komplikasyonları önlemede ve istendik 

hasta sonuçlarına ulaşmada önemlidir. Hasta gereksinimlerine özgü, bireysel ve bütüncül 

hemşirelik bakımı ve hemşire tarafından sağlanacak etkin danışmanlık ile metabolik ve 

bariatrik cerrahinin erken ve geç dönem komplikasyonları önlenebilir, hastaların sağlıklı yeme 

davranışı kazanması ve yaşam tarzını değiştirmesi sağlanabilir.  
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Determination of Bioactive Compounds of Guelder-Rose Fruits 
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ABSTRACT 

 

Gulder rose fruits (Viburnum opulus L.) have long been consumed in Turkey and have 

also been applied in folk medicine. The fruits are used for a wide range of illnesses, including 

heart disease, coughs and colds, digestive troubles, neurosis and especially in kidney stone 

treatments. Guelder-rose as a less known berry fruit is a good source of healthy fruit but very 

limited studies previously published on it. In this study, bioactive contents (total phenol, total 

anthocyanin, total flavonoid) of guelder-rose fruits grown at various locations at different 

altitudues of Turkey (Ardahan/Center, Sivas/Gemerk, Kayseri/Develi, Gumushane/Kelkit) 

were compared. The highest values of total phenolic (1234.89 mgGAE/100g) and total 

flavonoid content (336.6 mgrut/100g) were identified at Sivas location whereas the highest 

values on total anthocyanin content (188.5 mg/L) were obtained from Ardahan location. 

However, it was found that gulder rose fruits are a good source of total phenolic and antociyanin 

contents which may affected by cultivation height. 

 

Key Words: Guelder-Rose, Total phenol, Total anthocyanin, Total flavonoid, Altitude. 

 

INTRODUCTION 

Gulder rose fruits (Viburnum opulus L.) which have long been consumed in Turkey belongs to 

Adoxaceae family. However, it is a lesser-known horticultural plant. Due to increasing rate of 

population growth, evaluation of such plants which can be easily found in the nature and are a 

rich source of secondary metabolites should be considered. Recently, guelder-rose plant have 

been beginning to be preferred because of its use as decorative ornamental plants as well as 

unique taste, aroma, and benefits for human health and nutrition (Cesoniene et al. 2010).  
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The free radicals which are produced by normal metabolism conditions or external factors in 

the body plays an important role in the development of many degenerative diseases such as 

cancer, cardiovascular and nervous diseases (Koca and Karadeniz 2003). Although the harmful 

effects of free radicals are controlled by the natural defense systems such as glutathione 

peroxidase, superoxide dismutase-catalase, peroxidase, etc., these defense mechanisms are not 

enough and have to be supported with the natural antioxidant compounds taken by diet 

(Karadeniz and Koca 2003). For this purpose, fruits are among the main natural sources of 

antioxidants, which are recommended to take place in a healthy diet. As well as fruits (Leong 

and Shui 2002; Garcia-Alonso et al. 2004), fruit juices have antioxidant activity which is known 

to be due to the phenolic compounds (Arena et al. 2001; Netzel et al. 2002; Bermadez et al. 

2004), vitamin C (Miller et al. 1995, Sanchez-Moreno et al. 2003) and carotenoids (Netzel et 

al. 2002, Bermadez et al. 2004). As a result of previous study, phenolic acids, anthocyanins, 

and proanthocyanins have been identified in the fruits of V. opulus var. americanum (Cesoniene 

2010). Due to having high content of natural compounds, guelder-rose fruits have been used 

against many diseases including heart disease, coughs and colds, digestive troubles and 

bleeding. Moreover, it was reported that these compounds confer anti-inflammatory properties, 

promote blood glucose uptake in diabetics, and improve lipid metabolism and extracts of dried 

V. opulus fruit possess antimicrobial properties (Sadic et al. 2006). Viburnum species are used 

in folk medicine for inhibition of the spasms and sedative properties in diuretic and uterine 

disease (Yürükür 1993). The seeds of V. opulus are a good source of antioxidants, especially 

flavonoids (Cam et al. 2007). The antimicrobial activity of fruit compounds is of particular 

interest because different studies suggest that these compounds may affect human pathogenic 

bacteria and compounds of V. opulus fruit may act as antimicrobial agents (Sadic et al. 2006; 

Cesoniene 2012). 

To make the use of V. opulus fruit popular in foods and pharmaceutics, it is necessary to have 

knowledge about their biochemical components and health-promoting activities; however, 

currently, studies on V. opulus fruit are limited. As far as we know there is no previously 

published papers especially comparison of cranberry high bush cranberries naturally grown at 

various altitudes. The aim of this study was to compare the biocactive components of V. opulus 

fruits grown in different ecological conditions of Turkey to assess important agronomical traits 

and select the most valuable genotypes as sources of health-promoting components. 

 

Material methods 
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In this study, Viburnum opulus fruits were harvested from four different altitudes 

[Gumushane/Kelkit town (altitude 1700 m), Kayseri/Develi town (altitude 1330 m), 

Ardahan/Central district (altitude 1900 m) and Sivas/Gemerek town (altitude 1200 m)] were 

used as the material. Fruits from all locations were harvested in October 2013 at the same time. 

Fruits immediately were treated by liquid N and were kept in -80 °C until analyses. The analysis 

was done in 5 replicates and each replicate consisted 500 g fruits.  

Sivas has a dry-summer continental climate with warm and dry summers and cold and snowy 

winters. The driest months are July and August and the wettest months are April and May. But 

Gumushane has a humid continental climate with cold and snowy winters and warm summers. 

In the height of summer; July and August, temperatures at midday usually surpass 28 °C, 

summer nights tend to become very cool due to the high elevation of Gumushane, and in winter 

temperatures usually plummet to -10 °C and even go as low as -20 °C occasionally. 

Ardahan has a warm summer humid continental climate and a cool summer continental climate 

with warm and brief summers with cool nights and very cold winters. Like in other parts of 

Eastern Anatolia, the climate turns subalpine on the hillsides. Major cities and towns have been 

situated on lower elevations for milder climatic conditions as much as possible; therefore the 

city and the main towns have fewer characteristics of subalpine climate in comparison to the 

province in general. Winters are very snowy with snow cover lasting from late October to mid-

April. Although sometimes it snows in September and May, it usually doesn’t remain on the 

ground for long. On rare occasions, it can even snow in summer months, especially early and 

late summer and average annual temperature is 3.8 °C. Kayseri has a cold semi-arid climate, 

with cold, snowy winters and hot, dry summers with cool nights due to Kayseri's high elevation. 

Rainfall occurs mostly during the spring, early summer and late autumn. 

Determination of Total Phenolic Compounds 

The amount of total phenolics of fruit juices was determined with the Folin-Ciocalteu reagent 

using the modified method of Spanos and Wrolstad (1990). To 50 µl of fresh fruit juice, 250 ul 

of Folin-Ciocalteau’s reagent and 750 ul of Sodium carbonate (20%,w/v) was added and 

incubated at room temperature in dark for 2 hours. The absorbance of all samples was measured 

at 760 nm using Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer. Results were expressed as 

milligrammes of gallic acid equivalent per gramme of extract (mg GAE/g DW) (Uzun and 

Bayır, 2007). 
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Determination of Total Monomeric Anthocyanins 

The total anthocyanins content was determined by the differential pH method based on the 

property of anthocyanin pigments to change the color with pH (Wrolstad 1976). Two dilutions 

of the same sample fruit juices were prepared, the first one in potassium chloride buffer (0.2 M, 

pH 1.0) and the second one in sodium acetate buffer (1 M, pH 4.5). After equilibration at room 

temperature for 15 min, the absorbance of two dilutions was read at 510 nm and 700 nm. Total 

monomeric anthocyanins (mg cyanidin 3-glucoside equivalent/L fresh fruit juice) were 

calculated as follows: 

Absorbance=x= [510nm pH1-700nm pH1]-[510nm pH4,5-700 nmpH4,5] 

anthocyanin amount (
mg

L
) = [

Absorbance(x)

26900 × 1
] × 10 3 × 445 × 20 

Data Analysis 

Obtained data in all parameters was evaluated using the statistical analysis software package 

and LSD test was used for comparison of means. Correlations between achieved bioactive 

compounds content and some parameters of biochemical contents were made. 

 

RESULTS and DISCUSSION 

The results of bioactive content are shown in Table 1. According to obtained results, Ardahan 

fruits had the highest total anthocyanin content (188.5 mg/L) while fruits grown in the other 

locations had a lower content of these criteria (Table 5). Cam et al. (2007) reported the total 

amount of anthocyanin content in cranberry bush fruits as 112.7 mg/L, and Cesonine et al. 

(2010) also determined the total amount of anthocyanins in different V. opulus genotypes 

ranging from 23.2 to 44.6 mg/100g. In another study, Cesonine et al. (2012) recorded total 

anthocyanin content of 6 different varieties of V. opulus fruits ranging from 0.821-49.9 

mg/100g. The highest value of total phenol content was obtained from Sivas/Gemerek location 

(1234.89 mgGAE/100gext). Cesonine et al. (2010) determined the amount of total phenol 

content in fruits of V. opulus as 753 to 1460 mg GAE/100 gext. The same researchers in another 

study (2012) determined that amount of the total of phenol in 6 V. opulus cultivars varied 

between 804.2 and 1168.8 mg GAE/100 gext.  

 

Table 1. Bioactive Compound Content of Cranberry bush Fruits 

Locations Total  Anthocyanin 

 

Total  Phenol  

 

Total  Flavonoid 
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(mg/L)  (mgGAE/100gext)  (mgrut/100gext) 

Ardahan/Center 

(altitude 1900 m) 

188.5±1.88 a 1094.36±18.39 b 185.76±10.8 c 

Kayseri/ Develi 

(altitude 1330 m) 

52.35±2.71 c 1009.89±6.13 c 227.81±15.35 b 

Sivas/ Gemerek 

(altitude 1200 m) 

99.96±2.58 b 1234.89±9.74 a 336.6±21.07 a 

Gumushane/Kelkit 

(altitude 1700 m) 

54.06±2.91 c 969.22±8.35 d 169.46±3.51 c 

LSD0.01 9.185** 63.435** 26.766** 

*LSD. Least Significant Difference (LSD) 

 

Karaçelik et al. (2015) reported that the total phenol content of cranberry bush fruit juice varied 

between 150-755 μg GAE/ml. in the Black Sea region. Kraujyalet et al. (2013) found the total 

phenol content in different genotypes of V. opulus between 572 and 1061 mg GAE/100g. It is 

thought that the differences may be due to applying different analyzing method, maturation 

stage of fruits and using different varieties. It has also been reported that the Folin Ciocalteu 

method reacts with the phenolic compounds found in complexes with other chemical 

compounds such as sugar and ascorbic acid in fruits, therefore, the results of this method can 

be varied depending on such phenolic compounds (Kahkonen et al. 1999). 

As a result of total flavonoid content analysis, the lowest value was found in Gumushane/Kelkit 

(169.46 mgrut/100gFW) and the highest content was determined in Sivas/Gemerek (336.6 

mgrut/100gext) location (Table 5). Rop et al. (2010) reported total flavonoid contents of V. 

opulus var. edula fresh fruits ranging between 314 to 489 mg/100 g. Cam et al. (2007) 

determined the total amount of flavonoids as 151.70 and 1032.39 mg/100gext in fruits and seeds 

of cranberry bush fruits, respectively. It can be said that the results obtained in this study are 

similar to those of previous studies. 

Carotenoids, vitamin C, vitamin E, phenolic compounds are individual active components 

which interact with overall antioxidant activity and make the total antioxidant activity difficult 

to be measured (Pinelo et al. 2004).  

As it is known, the composition of the phytochemicals can influence their biological activity. 

The synthesis and accumulation of phytochemicals in plants also depend on several factors, 

including genetics, environmental factors, post-harvest storage and processing conditions 

which may be the reason for differences between studies results. 

 

http://www.statisticshowto.com/how-to-calculate-the-least-significant-difference-lsd/
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CONCLUSION 

In this study, the highest total anthocyanin content was obtained from the highest location 

(Ardahan). With every passing day, the demand for food requirement particularly rich in 

phenolic compounds is increasing. For this reason, it is important to focus on studies rich in 

health benefit, especially bioactive compounds.  As seen in this study, fruit quality 

characteristics of fruits of V. opulus varied in different altitudes. In this study, we detected fruit 

quality characteristics of V. opulus which is a wild species partially cultivated commercially 

but consumed for pharmaceutical sources traditionally in various region of Turkey. Obtained 

results are important for further studies, especially on breeding and cultivation studies. 
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Pomological Characteristics and Biochemical Composition of Gulder-Rose 

(Viburnum opulus L.) Fruits Growing at Different Locations in Turkey 
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 Zehra Tuğba Murathan54 

 Ebru Kafkas55 

 

ABSTRACT 

Due to increasing population, the need for fruits which are horticulturally unknown is 

considering as an important issue. On the other hand, the fruits containing high antioxidant 

activity and high phenolic compounds are important for a healthy diet. Among these wild fruits, 

researchers reported that Viburnum opulus L. fruits are used in traditional medicine due to 

antimicrobial, anti-inflammatory and high antioxidant activity. In this study, some pomological 

characteristics such as fruit weight, fruit length, fruit widths, external color, TSS (Total Soluble 

Solids) and biochemical contents (sugar, organic acid and vitamin C) of gulder-rose fruits 

grown at various locations at different altitudues of Turkey (Ardahan/Center, Sivas/Gemerk, 

Kayseri/Develi, Gumushane/Kelkit) were determinded. The highest values of fruit weight (g), 

height and width (cm) were obtained from the highest altitudes (Ardahan). In addition, the 

highest results of TSS, total sugar, and organic acid contents were also obtained from Ardahan 

location. Glucose was the predominant sugar in guelder-rose and the highest amount was 

obtained from the highest altitude Ardahan/Center followed by Gumushane/Kelkit. The most 

abundant organic acid in guelder-rose fruits was detected as malic acid. However, 

Sivas/Gemerk had the highest content of vitamin C which was located in the lowest altitude.     

Key words: Guelder-Rose Fruit, Sugar, Organic Acids, Vitamin C, Altitude, TSS. 

 

INTRODUCTION 

Viburnum opulus L. fruits are known as “Gilaburu” in Turkey and “Guelder-rose” and 

“Cramp bark” in Europe. Viburnum genus belongs to the Adoxaceae family and has more than 

230 species which are distributed from South America to Southeast Asia (Lobstein et al., 1999). 

Guelder-rose is a budy shrub tree and grows fast up to 2-4 meters. The fruits of Guelder-rose 
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cannot be used as fresh due to the astringent taste. Therefore, they can be used in the form of 

pickle, dried fruits and jam. Guelder-rose flowers, bark and leaves are applied in medicine as 

raw material because of a high content of carotenoids, tannins, saponins, isovalerianic acid, and 

glycosides (Cesoniene et al, 2008). Recently, the Guelder-rose plant is preferred because of its 

use as a decorative ornamental plant as well as unique taste, aroma, and benefits for human 

health and nutrition (Cesoniene et al. 2010). In some countries such as many Siberian nations, 

in Russia and Ukraine, the fruits of guelder-rose are used in food industry as for ingredient, 

sauces, cakes, and drinks and also are assessed as a valuable dietary product (Osipova 2001; 

Zayachkivska et al. 2006). Guelder-rose fruits are used in folk medicine to treat kidney stones. 

Moreover, it was reported that Guelder-rose fruits have anti-inflammatory properties, promote 

blood glucose uptake in diabetics, and improve lipid metabolism and extracts of dried V. opulus 

fruit possess antimicrobial properties (Sagdic et al. 2006). Fruit quality is important for both 

human health and marketing of the fruit. Pomological characteristics, sugars and organic acids 

considerably affect the fruit quality. Nowadays, as the population increase, the need for 

horticultural fruits which are less known is considering as an important issue. Therefore, to 

make the use of V. opulus fruit popular in foods and pharmaceutics, it is necessary to have 

knowledge about their biochemical components and health-promoting activities; however, the 

studies on V. opulus fruit are limited. As far as we know there is no previously published papers 

especially comparison of high bush cranberries naturally grown at various altitudes. The aim of 

this study was to compare the biochemical components of V. opulus genotypes grown in 

different ecological conditions of Turkey to assess important agronomical traits and select the 

most precious accessions as sources of health-promoting components.  

 

MATERIALS AND METHODS 

In this study, Viburnum opulus fruits from four different altitudes [Gumushane/Kelkit 

town (altitude 1700 m), Kayseri/Develi town (altitude 1330 m), Ardahan/Central district 

(altitude 1900 m) and Sivas/Gemerek town (altitude 1200 m)] were selected as the material. 

Fruits from all locations were harvested in October at the same time and immediately treated 

by liquid Nitrogen and were kept in -80 °C until analyses. The analyses were done in three 

replicates. 

Pomological Analysis 

 Fruits were weighted and fruit diameter, fruit length, core width, and length were 

measured using a digital caliper (INSIZE, series 1108). Total soluble solids (TSS) content was 
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determined in the juice of each fruit with a digital hand refractometer (Krüss DR201-95). Fruit 

external color was measured by Hunterlab colorimeter (MiniScan EZ 4500). Fruit surface color 

was referred to L, a, b with Hunter Lab values. Before each measurement device was calibrated 

based on the white ceramic (L=96.96, a=0.08, and b=1.83). L (saturation-lightness), a (green-

red) and b (blue-yellow) indicate the status (Gould, 1977). The PH of fruit juices was measured 

by digital pH meter.  

Organic Acid and Vitamin C content  

Organic acids were analyzed by HPLC equipment, UV detector (Shimadzu) according 

to the method of Bozan et al. (1997). Prevail organic acid column (150mm x 4.6 mm, 5 µ) was 

used for separation of acids. The organic acid content of samples was determined qualitatively 

and quantitatively at a wavelength of 210 nm, while vitamin C content was determined at a 

wavelength of 242 nm by comparison of the external standard calibration curve and the 

retention time of the standard. 

Individual Sugar Content 

Total Soluble Solids (TSS) content of the Viburnum fruits was determined using the 

digital hand refractometer while individual sugar contents (glucose, fructose, sucrose) in 1 ml 

of fruit juices were detected using HPLC (Shimadzu) RID (Refractive Index) detector and 

aminex column (300X7.8 mm, 5 m) (Miron and Scahffer, 1999). The sugar content of the 

samples were determined qualitatively and quantitatively using the refractive index curves 

according to the external standard and the retention time of the standard using the refractive 

index detector. 

Data Analysis 

Obtained data in all parameters was evaluated using the statistical analysis software 

package and LSD test was used for comparison of means. Correlations between achieved 

bioactive compounds content and some parameters of biochemical contents were made. 

 

RESULTS and DISCUSSION 

The highest value of fruit size and weight was obtained from Ardahan/Center fruits 

(Table 1) although there were no statistically differences detected among locations. Cesoniene 

et al. (2010) determined fruit weight values between 0.40-0.60 g in different types of cranberry 

bush fruits which were similar to those of the present study (Table 1). In a similar study, Ozrenk 

et al. (2011) determined the fruit weight values of cranberry bush fruits grown in Erzincan 

provinces as 0.76 g which were close to the values obtained from all locations, but closer to the 
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values obtained from Ardahan province. Moreover, these researchers measured the width and 

the length of the fruits by 1.02-1.03 mm and 1.04-1.08 mm, respectively. Differences between 

previous studies are thought to be due to using various genotypes, locations and cultivation 

conditions. 

 

Table 1. The Values of Pomological Measurments of Cranberry bush Fruits in Different Locations 

Locations Fruit 

weight (g) 

Fruit width 

(mm) 

Fruit length 

(mm) 

Seed width 

(mm) 

Seed length 

(mm) 

Ardahan/Central  

(altitude 1900 m) 

0.76±0.10 11.68±0.02 11.68±0.04 7.11±0.02 8.38±0.03 

Kayseri/Develi 

(altitude 1330 m)  

0.63±0.12 10.41±0.03 10.66±0.03 6.85±0.03 7.11±0.01 

Sivas/Gemerek 

(altitude 1200 m) 

0.69±0.04 10.92±0.02 11.17±0.01 6.85±0.01 7.36±0.01 

Gumushane/Kelkit 

(altitude 1700 m) 

0.61±0.09 11.43±0.02 11.43±0.01 7.62±0.00 7.11±0.02 

LSD N.S N.S N.S N.S N.S 

*N.S. There is no statistically different among locations. 

*LSD. Least Significant Difference (LSD) 

 

Fruit Color  

The values related to color detection are given in Table 2. Color difference can be 

defined as the numerical comparison of a sample's color to the standard. It indicates the 

differences in absolute color coordinates and is referred to as Delta (Δ). These formulas 

calculate the difference between two colors to identify inconsistencies and help users control 

the color of their products more effectively. The ΔL value represents the difference in lightness 

and darkness meaning the brightness of the fruit. The L value indicates the transition from the 

vertical axis lightness to the darkness; Δa* (a* sample minus a* standard) indicates the 

difference in red and green (+ =redder, - = greener); Δb* (b* sample minus b* standard) 

indicates the difference in yellow and blue (+ = yellower, - = bluer) (Gould, 1977). Chroma (c) 

numerically expresses the difference in chroma (+ = brighter, - = duller) and the values a and b 

are used in its calculation. L values of locations ranged between 23.21 and 31.28. Kayseri 

location with the highest value had the lightest color compared to other locations and Ardahan 

location had the darkest color. Ozrenk et al. (2011) visually have determined the color of 

cranberry bush as reddish.  

 

Table 2. The Color Values of Cranberry bush Fruits collected from different locations in Turkey 

Locations L* a* b* C* Δ H 

Ardahan/Central  

(altitude 1900 m) 
23.2±0.4 c 35.16±0.62 b 19.26±0.21 c 40.90±0.64 c 28.72±0.18 c 

http://www.statisticshowto.com/how-to-calculate-the-least-significant-difference-lsd/
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Sivas/Gemerek 

(altitude 1200 m) 
31.3±0.1 a 37.51±0.11 a 26.38±0.28 a 45.85±0.23 a 35.12±0.24 a 

Kayseri/Develi 

(altitude 1330 m) 
23.84±0.01 b 30.86±0.14 c 16.50±0.22 d 35.00±0.12 d 28.13±0.38 c 

Gumushane/Kelkit 

(altitude 1700 m) 
26.25±1.41 c 35.39±1.11 b 22.83±1.45 b 42.12±1.72 b 32.81±0.32 b 

LSD 1.377** 1.212** 1.416** 1.745** 0.900** 

*LSD. Least Significant Difference (LSD) 

 

 

The total soluble solid content (%) was detected statistically significant among locations 

(Table 3). Ardahan/Center had the highest altitude had higher TSS (12.23%) while 

Gumushane/Kelkit had the lowest TSS (7.73%). Ozrenk et al. (2011) determined the total 

soluble solids content of V. opulus fruit juices 12.0% to 13.4% in two different varieties grown 

in Erzincan region. Kalyoncu et al. (2013) determined the highest value of TSS as 14.73% in 

four different V. opulus varieties grown in Turkey. Cesoniene et al. (2010) reported the TSS 

value 12% and 13.5% of in 12 varieties of V. opulus fruits. In addition, water loss in fruits can 

be also effective in increasing TSS content. It is thought that different results obtained from 

studies are due to different planting locations and different climatic conditions as well as 

harvesting time. According to the obtained results, it was determined that the values of TSS are 

not in line with the altitudes as an effective factor. This may be due to the diurnal temperature 

variation in ripening period of fruits.  

 

Table 3. The Individual Sugar Content of Cranberry bush Fruits 

 

 *LSD. Least Significant Difference (LSD) 

 

Sugar Content 

The amount of sugar is one of affecting factors on fruit quality and is varied depends on 

cultivars and agricultural situations. The amount of sugar is hereditary and is the independence 

Locations Sucrose Glucose Fructose Sorbitol 
Total 

Sugar 
TSS 

Units g 100g -1 g 100g -1 g 100g -1 g 100g -1 g 100g -1 g 100g -1 

Ardahan/Central 

(altitude 1900 m) 
0.29±0.01a 2.72±0.11a 1.85±0.11 a 0.08±0.01 b 4.93±0.22 a 12.23±0.2 a 

Kayseri/Develi 

(altitude 1330 m) 
0.22±0.01b 1.78±0.09d 1.18±0.11 c 0.09±0.01 b 3.28±0.20 d 8.60±0.40 c 

Sivas/Gemerek 

(altitude 1200 m) 
0.24±0.00b 2.13±0.02c 1.47±0.04 b 0.15±0.03 a 3.99±0.09 c 10.23±0.15 b 

Gumushane/Kelk

it 

(altitude 1700 m) 

0.27±0.02a 2.39±0.15b 1.67±0.12 a 0.10±0.04ab 4.43±0.30 b 7.73±0.25 d 

LSD0.001 0.024** 0.198** 0.182** 0.052* 0.405** 0.518** 

http://www.statisticshowto.com/how-to-calculate-the-least-significant-difference-lsd/
http://www.statisticshowto.com/how-to-calculate-the-least-significant-difference-lsd/
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of ecological conditions although the amount of sugar can be changed depending on irrigation, 

fertilization, and healthy planting conditions as well of other affecting factors among specific 

cultivars (Wysocki et al. 2012). The most abundant sugar in cranberry bush fruits was glucose 

and fructose, whereas sucrose and sorbitol were found in relatively low concentrations (Table 

3). The amount of individual sugars content was changed between locations at 1% significance 

level. In general, high sugar contents were obtained from the highest location (Ardahan/Center). 

Although the sugar amount in other locations with different height was not followed a regular 

pattern.  However, high altitudes may have positive effects on glucose, fructose, sucrose and 

total sugar content in cranberry fruits. Similarly, Luo et al. (2014) reported that with increasing 

the altitude, the fruit sugar-acid ratio increased and the fruit flavor and color improved. Ozrenk 

et al. (2011) determined sucrose, glucose, and fructose content values as 0.06 g 100 g -1, 2.34 g 

100g -1 and 1.67 g 100g -1, respectively, in cranberry bush fruits grown in Erzincan region 

similar to the results obtained in this study. 

The pH amount 

The term "pH" is a measure of acidity; the lower its value, the more acidic is the food. 

According to the result of pH measurement, the cranberry bush is an acidic fruit because of 

having high amounts of organic acids. pH values were 3.03, 3.15, 3.12 and 3.10 in fruits of 

Ardahan, Kayseri, Sivas and Gumushane locations, respectively. Kayseri had more acidic fruits 

compared to the other locations. Cam et al. (2007) reported that pH values in Cranberry bush 

fruit juices were 2.95 while Soyalak et al. (2002) determined fruit juice pH values as 2.8-3.1. 

The results obtained in this study were relatively high compared to the results obtained from 

previous studies. However, the differences in the results may be due to the environmental 

conditions and also the varieties used. 

Organic Acid Content 

The amount of organic acids in fruits is depending on cultivars, ecological conditions 

and agricultural factors (Wysocki, 2012). Additionally, the amount of organic acids in plants 

varies according to plant type, plant age, tissue type, and extraction and analysis techniques. 

Organic acids are also secreted from the roots of some plants and act as key compounds in their 

resistance to nutrient uptake and soil-borne diseases and resistance to stress conditions of plants 

(Bucio et al. 2000). According to the results, the predominant organic acid in cranberry bush 

fruits was malic acid of which higher amount was obtained from Ardahan/Center Fruits (2.38 

g 100g -1), the highest one (Table 4). As the evaluation of results, the amount of malic acid 

differed significantly based on locations. The results showed similarity to Ozrenk et al. (2011) 
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study. However, Cam et al. (2007) found relatively lower values than this study by the amount 

of 1.08 g 100 g -1 malic acid. According to the results obtained from different locations, the 

organic acid content of fruits was different which may be due to the different climate and soil 

conditions as well of planting altitudes. Many physiological processes such as taste formation 

and maturity can be determined by organic acids. The proportion of total acid content to sugar 

content can be an indicator of fruit maturity. However, the loss of organic acids during 

harvesting, preservation and analyses can be reduced, but not totally be prevented. Therefore, 

the parameters which change the fruit physiologies influence the level of organic acid content. 

On the other hand, the lower levels of organic acids make fruits sweeter conversely the high 

levels of them are associated with sour tastes in fruits (Muradoglu et al. 2011). 

 

Table 4. The Individual Organic Acid Content of Cranberry bush Fruits 

*N.S. There is no statistically different among locations. 

*LSD. Least Significant Difference (LSD) 

 

L-Ascorbic acid (Vitamin C) Content 

Vitamin C is the most important antioxidant being effective in scavenging superoxide 

radical anions, hydroxyl radicals, hydrogen peroxide, reactive nitrogen species and singlet 

oxygen (Lykkesfeldt, 2000). On the other hand, vitamin C sensitivity to degradation in 

temperature and light can be affecting factor in its different values (Muradoglu et al. 2011). The 

highest content of L-ascorbic acid was obtained from Sivas location with 39.53 mg 100 g-1. 

Cesoniene et al. (2008) reported the content of vitamin C between 0.74 mg 100 g-1 and 44.7 mg 

100 g-1 in Viburnum species by HPLC technique. Cam et al. (2007) determined the content of 

vitamin C in cranberry bush fruits 52.7 mg 100 g-1, and Ozrenk et al. (2011) determined vitamin 

C as 32.76 mg 100 g-1 and 33.43 mg 100 g-1 in cranberry bush fruits. However, some values 

were reported to be higher, while some were lower. On the other hand, vitamin C sensitivity to 

degradation in temperature and light can be affecting factor in its different values (Muradoglu 

et al. 2011). 

 

http://www.statisticshowto.com/how-to-calculate-the-least-significant-difference-lsd/
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CONCLUSION 

In this study, the highest sugar and TSS were obtained from the highest location 

(Ardahan). High altitudes may have positive effects on glucose, fructose, sucrose and total sugar 

content in cranberry fruits. Nowadays, increase in the population rate makes it necessary to 

evaluate new food sources especially rich in the healthy content beside delicious taste. Guelder-

rose is a wild tree which is found in the nature with high amount of bioactive compounds and 

effects on different disease treatment. Therefore, studies on these kinds of fruits are important 

to improve their quality and make them desirable for consuming. This study proved that fruit 

quality characteristics of fruits of V. opulus varied in different altitudes. Obtained results are 

important for further studies, especially in breeding and cultivation studies of this amazing fruit. 
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Determination Of The Hybrid Energy Source Potential With 

Measurements In Mersin And Its Region 

 

Mehmet ZİLE 

 

Abstract 

In this study, a hybrid energy observation station was established in Mersin province and in the 

region. Based on these measurement data, the hybrid energy potential of Mersin Province and 

its region was determined. At the same time, a statistical analysis of the hybrid energy potential 

of the Mersin province and the region was made by these data. As a result of this research, it is 

determined that the hybrid energy potential of Mersin Province and its region is statistically 

appropriate in terms of electrical energy production. 

Keywords: Mersin, Hybrid Energy, Renewable Energy 

 

MERSİN VE YÖRESİNDE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE HİBRİT ENERJİ KAYNAK 

POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

Özet 

Mersin İli ve yöresinde hibrit enerjisi gözlem istasyonu kurularak bir yıllık süre içerisinde on 

beş dakikalık aralıkla ölçülen rüzgârın hızı, yönü, havanın nemi, sıcaklığı ve basınç verileri elde 

edilmiştir. Bu ölçüm verilerine dayanılarak Mersin İli ve yöresinin hibrit enerji potansiyeli 

belirlenmiştir. Aynı zamanda, bu veriler ile ölçüm yapılan Mersin İli ve yöresinin hibrit enerjisi 

potansiyelinin istatistiksel analizi yapılmıştır. Yapılan bu araştırma sonucunda, Mersin İli ve 

yöresinin hibrit enerji potansiyelinin istatistiksel olarak elektrik enerjisi üretimi bakımından 

gayet uygun olduğu tespit edilmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Mersin, Hibrit Enerji, Yenilenebilir Enerji 

 

1. Introduction 

Rapid urbanization, population growth and industrialization have accelerated the increase of 

domestic wastes and industrial wastes. These rapid increases have become the problem of the 

world rather than the problem of cities and even countries. One of the main reasons for these 

problems is the unconscious and excessive use of fossil fuels as they will never be exhausted. 

Environmentally friendly and inexhaustible energy sources, which are the biggest threat to the 

environment and which are used unconsciously, have become a necessity. Turkey in terms of 
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renewable energy sources, although a lot luckier than their European located far behind and are 

particularly benefiting enough from solar and wind energy. The graph of the utilization rates of 

the sources used in electricity production in Mersin is given in Figure 1 (Zile, 2018, Zile, 2016, 

Zile, 2013, Zile, 2011). 

 

 

Figure 1. The graph of the utilization rates of the sources used in electricity production in 

Mersin 

 

2. Measurements in Mersin and its Region 

The wind speed and solar radiation potential for energy production in Mersin and its region 

were determined and analyzed. Within the established measuring station; There are 3 wind 

speed measurement sensors at 1 meter and 40 meter meter wind speed measurement sensor at 

50 meters and 1 wind direction measurement sensor at 50.m. In addition to these sensors, a 5-

meter temperature meter, a pressure gauge, a relative humidity meter and a pyranometer 

measuring 10 m are placed. Firstly, the potential determination study was conducted and the 

results were analyzed according to the months. According to the results of the analysis; solar 

irradiation and wind speeds were found to be in sufficient class. It has been determined that 

solar and wind hybrid energy production can be made around the measurement station. Wind 

speed/solar radiation measuring station is shown in Figure 2.   
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Figure 2. Wind speed/solar radiation measuring station. 

 

The city of Mersin has an important place in terms of solar energy potential. Because of this 

feature, it is understood that it is necessary to evaluate the solar energy production in the best 

way and to make important studies in this regard (Zile, 2008, Zile, 2005). According to the 

measurements, the total amount of solar energy measured in the year of Mersin in 1964 (kwh / 

m2), the average monthly solar energy amount of 163 (kwh / m2) and the sun time of the year 

2990 (hours / year) was obtained. In Mersin Province, the amount of solar radiation per square 

meter per day is measured according to the sunshine duration per month per month according 

to the measured months. Annual total solar energy potential (kWh/m2-year) measured in 

districts of Mersin Province is given in Figure 3. Annual total sunrise time (hours/year) 

measured in districts of Mersin Province is given in Figure 4. Annual wind speed average value 

(km/hour) measured in districts of Mersin Province is given in Figure 5.    
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Figure 3. Annual total solar energy potential (kWh/m2-year) measured in districts of Mersin 

Province 

 

 

Figure 4. Annual total sunrise time (hours/year) measured in districts of Mersin Province 

 

 

Figure 5. Annual wind speed average value (km/hour) measured in districts of Mersin 

Province 
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As can be seen from the measurements, the solar energy potential stands out in the districts of 

Gülnar, Anamur and Aydıncık in the province of Mersin. The wind energy potential stands out 

in the Silifke, Gülnar and Mut districts of the Mersin province. 

 

Conclusion 

The wind energy potential is prominent in Silifke, Gülnar and Mut districts in the west of 

Mersin. Wind energy investors should be considered in the scope of activities to introduce the 

Mersin region to domestic and foreign investors. While the large-scale wind energy investments 

are brought to life through the incentive system and the mechanism of market mechanisms that 

are framed by the central government, it is seen that the development of the wind energy 

supporting manufacturing industry is also important when not only at the regional or national 

level but also at the international level. When the trends in the world in the wind energy sector 

are followed, it is seen that small-scale turbines are used in order to meet the energy needs of 

the rural areas, as well as the plant type investments. Considering that approximately 40% of 

the land use of Mersin and its region is composed of agricultural areas and a much larger part 

of the forest areas, it can be said that a large part of the region is of rural character. It is important 

to expand the use of small-scale wind turbines in rural areas. Considering that when Turkey's 

potential of solar, solar energy use has a great importance for the energy future of our country. 

Recent regulations in the Renewable Energy Law have enabled the implementation of support 

policies, which are one of the most determinant policies in the world, to be implemented in our 

country and thus accelerate the investments. The solar potential of Mersin is one of the most 

suitable regions and the evaluation of this potential is of great importance for the region and the 

country's economy. The economic contribution of producing the equipment used in the sector 

in the region is very important. The strategic location of Mersin and its region and the long-

term planning in the region regarding energy are even more significant. Although there is no 

risk of exhaustion of both wind and solar energy, they are intermittent energy sources. For this 

reason, the use of hybrid systems where several energy generation systems are used in order to 

make efficient use of these energy sources should be expanded. The widespread use of these 

systems in Mersin and rural areas will ensure the development of a clean and sustainable energy 

capacity. 
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Mersin Bölgesinin Enerji Kaynakları Ve Mersin’in Mevcut Enerji Üretimi 

 

Mehmet ZİLE 

 

Özet 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve toplumsal refahını sağlayabilmesi için artan enerji 

talebini karşılaması gerekmektedir. Ülkemiz mevcut enerji kaynaklarına rağmen kendi kendine 

yetebilen bir ülke olmamasına rağmen stratejik bir coğrafi konumu itibariyle enerji potansiyeli 

açısından birçok ülkeye göre şanslı olduğu ifade edilebilir. Son yıllarda hızla gelişen ülkemizin 

enerjiye olan ihtiyacı, mevcut olan enerji kaynaklarının ne kadar etkin ve verimli kullanmamız 

gerektiği aşikârdır. Bu sebeple Mersin ilinin mevcut enerji kaynakları ve gelinen durum 

araştırılmıştır. Mersin İlinin yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük payın 569,48 MW 

kurulu güç miktarı ile hidroelektrik santrallerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ancak Mersin 

İlinin rüzgâr ve güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, rüzgâr ve güneş 

enerjisi kurulu güç miktarları sırasıyla 123 MW ve 33.88 MW kurulu güç miktarı olduğu tespit 

edilmiştir. Mersin İlinde yoğun bir güneş ışıması ve rüzgâr hızı olması sebebiyle daha fazla 

güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun içinde 

devletimizin Mersin İlinde güneş ve rüzgâr enerji santralleri kurulması için özel sektöre daha 

fazla destek vermesi gerekmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Mersin, Enerji Kaynakları, Santraller, Yenilenebilir Enerji 

 

ENERGY SOURCES OF MERSİN REGION AND MERSİN'S CURRENT ENERGY 

PRODUCTION 

Abstract 

In order to ensure the sustainable development and social welfare of our country, it needs to 

meet the increasing energy demand. Although our country is not a self-sufficient country 

despite its current energy resources, it can be stated that it is lucky to have a strategic geographic 

location in terms of energy potential compared to many countries. The need for energy in our 

country, which has been developing rapidly in recent years, is evident how effective and 

efficient use of available energy resources should be. For this reason, the current energy sources 

and the current situation in Mersin have been investigated. It is understood that the biggest share 

of renewable energy sources of Mersin is composed of hydroelectric power plants with an 

installed capacity of 569,48 MW. However, although there is a great potential in wind and solar 
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energy of Mersin province, it was determined that the amount of installed power of wind and 

solar power was 123 MW and 33.88  MW respectively. Due to the intense solar radiation and 

wind speed in Mersin province, it is concluded that more solar and wind power plants should 

be established. This requires our government to support the private sector for the establishment 

of solar and wind power plants in Mersin. 

Key Words: Mersin, Energy Resources, Power Generation, Renewable Energy 

 

1. Giriş 

Enerji kaynakları enerji’nin elde edildiği kaynaklara verilen genel ifadedir. Enerji kaynakları 

herhangi bir yöntemle enerji üretilmesini sağlayan kaynaklardır. Enerji kaynakları, 

yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Yenilenemez enerji 

kaynakları, kömür, petrol, doğalgaz ve nükleerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının temiz ve 

sürdürülebilir olma özelliği açısından önem taşımaktadır. Mersin ili iklim şartları, coğrafi yapısı 

ve jeolojik özellikleri gereği farklı enerji kaynaklarını bünyesinde barındırmaktadır. Mersin, 

hidrolik, güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından birçok illere göre daha şanslı 

durumdadır. Bu sebeple ülkemizde enerji talebinin en etkin biçimde karşılanabilmesi için 

yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olan en yüksek ölçüde faydalanılması gerektiği 

gerçeği ortaya çıkmaktadır (Zile, 2018).  

 

2. Mersinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Mersinde toplam 44 adet elektrik enerji santrali bulunmaktadır. Mersinde enerji kaynaklarından 

üretilen enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 1037,84 MW' dır. Bunlardan 22 adedi 

hidroelektrik santrali, 13 adedi güneş enerji santrali, 3 adedi rüzgâr enerji santrali, 1 adedi 

termik santral ve 5 adedi ise atık madde enerji santralleridir (Zile, 2018). Mersinde toplam 

kurulu gücün %54,57 sini hidroelektrik,%24,28 ini termik, %11,85 ini rüzgar, %3,26 sini güneş, 

%2,86 sini atık madde santralleri oluşturmaktadır. Mersin İlinin Elektrik santrallerinden yıllık 

yaklaşık 3.173 GW elektrik üretimi yapılmaktadır. Mersinde üretilen elektrik enerjisinin 

ülkemizde tüketilen elektrik enerjisine oranı ise %1,24 civarındadır. Şekil 1 de Mersin İlinde 

farklı elektrik enerjisi üreten enerji santrallerinin toplam kurulu güçteki payları 

gösterilmektedir.   
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Şekil 1. Mersin İlinin elektrik üreten enerji santralleri   

 

2.1 Hidroelektrik Enerjisi 

 

Şekil 2. Hidroelektrik Santral (HES) 

Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren türbine göre yükseklik kazandırılmış suyun 

potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu suya kazandırılmış potansiyel enerjinin türbine 

çarpmasıyla mekanik enerjiye, manyetik devrelerle de elektrik enerjisine dönüştürülmesine 

hidroelektrik enerji denir. Şekil 2 de görüldüğü gibi, bu mekanik ve elektrik sistemlerin 

bulunduğu yere barajlar, enerji dönüşümlerinin yapıldığı tesislere de Hidroelektrik 

Santral kısaca HES denir. Tablo 1 de, Mersin İlindeki hidroelektrik santralleri ve kurulu güçleri 

verilmektedir.  
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        Tablo 1. Mersin İlindeki hidroelektrik santralleri ve kurulu güçleri   

      Enerji Santralleri    Kurulu Güç Miktarı 

Gezende Barajı Hidroelektrik 159 MW 

Kadıncık 1 Hidroelektrik 70 MW 

Kadıncık 2 Hidroelektrik 56 MW 

Birkapılı Hidroelektrik 49 MW 

Otluca 1 ve 2 Hidroelektrik 48 MW 

Lamas 3 ve 4 Hidroelektrik 36 MW 

Alaköprü Barajı Hidroelektrik 29 MW 

Azmak 1, 2 ve Kirpilik Hidroelektrik 24 MW 

Pamuk Hidroelektrik 24 MW 

Sebil Regülatörü Hidroelektrik 23 MW 

Dağbaşı Hidroelektrik 10 MW 

Berdan Hidroelektrik 10 MW 

Gök Hidroelektrik 10 MW 

Sarıkavak Hidroelektrik 8,06 MW 

Yazılı 1, 2, 3 Hidroelektrik 6,62 MW 

Dinç Regülatör Hidroelektrik 1,97 MW 

Remsu Hidroelektrik 1,96 MW 

Mut Derinçay Hidroelektrik 0,88 MW 

Anamur Hidroelektrik 0,84 MW 

Bozyazı Hidroelektrik 0,42 MW 

Silifke Hidroelektrik 0,40 MW 

Zeyne Hidroelektrik 0,33 MW 

 

Kurulu gücü en yüksek olan Gezende Barajı Hidroelektrik Santrali ve  Kadıncık 1- 2 

Hidroelektrik Santrali olduğu anlaşılmaktadır. Mersin İlinin yoğun yağış alan bir iklimi olması 

sebebiyle mevcut kurulu gücün yeterli olmadığı, akış gücü yeterli olan akarsu üzerlerine daha 

fazla sayıda hidroelektrik santrallerinin kurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Özel sektör 

yatırımlarını buralara aktarmak için devletimiz daha fazla destek vermelidir (Zile, 2018).     

 

2.2 Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr gücünün döndürme ve itme kinetik enerjisine rüzgâr enerjisi denir.  Şekil 3 de 

görüldüğü gibi, bu suya kinetik enerjinin rüzgar gülüne çarpmasıyla mekanik enerjiye, 

manyetik devrelerle de elektrik enerjisi dönüşümlerinin yapıldığı tesislere de Rüzgar Elektrik 

Santrali kısaca RES denir. 

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gezende_Baraj%C4%B1_ve_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kad%C4%B1nc%C4%B1k_1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kad%C4%B1nc%C4%B1k_2_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Birkap%C4%B1l%C4%B1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Otluca_1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Lamas_3_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Lamas_4_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Alak%C3%B6pr%C3%BC_Baraj%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Azmak_1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Azmak_2_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kirpilik_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Pamuk_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Sebil_Reg%C3%BClat%C3%B6r%C3%BC
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Da%C4%9Fba%C5%9F%C4%B1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Berdan_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/G%C3%B6k_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Sar%C4%B1kavak_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yaz%C4%B1l%C4%B1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Din%C3%A7_Reg%C3%BClat%C3%B6r%C3%BC
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Remsu_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mut_Derin%C3%A7ay_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Anamur_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Bozyaz%C4%B1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Silifke_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Zeyne_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gezende_Baraj%C4%B1_ve_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kad%C4%B1nc%C4%B1k_1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kad%C4%B1nc%C4%B1k_1_HES
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                          Şekil 3. Rüzgar Elektrik Santrali (RES) 

Tablo 2 de, Mersin İlindeki rüzgâr santralleri ve kurulu güçleri verilmektedir.  

         Tablo 2. Mersin İlindeki rüzgar santralleri ve kurulu güçleri 

      Enerji Santralleri    Kurulu Güç Miktarı 

Mut Borusan Rüzgâr Santrali  50 MW 

Dağpazarı Rüzgâr Santrali Rüzgâr  39 MW 

Mersin Doğan Enerji RES 34 MW 

 

Mersin İlinde sadece üç adet Rüzgâr Elektrik Santrali bulunmaktadır. Bunlardan, kurulu gücü 

en yüksek olan Mut Borusan Rüzgâr Santrali olduğu anlaşılmaktadır (Zile, 2016). Mersin İlinin 

yoğun rüzgâr alan bir iklimi olması sebebiyle mevcut kurulu gücün ve santral sayısının yeterli 

olmadığı aşikârdır. Rüzgâr gücü yeterli olan Erdemli, Silifke, Taşucu, Gülnar ve Anamur 

ilçelerinde daha fazla sayıda Rüzgâr Santralinin kurulması gerektiği anlaşılmaktadır (Zile, 

2013). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi”ne ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştır. Devlet 

tarafından lisanssız olarak elektrik enerjisi üretimlerini rüzgar enerji santrali kurulmasına izin 

vermiştir. Aynı zamanda bu santrallerde üretilen enerjiyi devlet satın alacağı taahhüdünde 

bulunmuştur. Yapılan bu yönetmelik değişiklikleriyle küçük ve orta ölçekli lisans almadan 1 

MW kurulu güce kadar elektrik enerjisi üretmesine olanak tanımıştır.  

 

2.3 Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile güneşteki hidrojen gazının 

helyuma dönüşmesi ile açığa çıkan ışıma enerjisidir (Zile, 2013). Türkiye'nin toplam yıllık 

ortalama güneşlenme süresi metrekarede 2.640 saat, ortalama toplam yıllık ışınım şiddeti 

metrekarede 1.311 kWh dir. Yüz ölçümü 779.452 km2 olan ülkemizde yılda ışınım şiddeti  

1.021.861.572.000.000 kWh kadardır. Bu ülkemizde yıllık tüketim miktarı olan 

197.100.000.000 kWh lik elektrik enerjisinin 5.000 katından daha fazladır. Buradan anlaşıldığı 

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mut_R%C3%BCzgar_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Da%C4%9Fpazar%C4%B1_R%C3%BCzgar_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mersin_R%C3%BCzgar_Enerji_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mersin_R%C3%BCzgar_Enerji_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mut_R%C3%BCzgar_Santrali
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üzere, ülkemiz ve güneş ışığı bol olan Mersin ilimiz alternatif enerji kaynaklarına yönelmeli ve 

mevcut güneş enerjisinden verimli bir şekilde faydalanmalıdır (Zile, 2011). Güneş panellerinde 

daha önce hesap makinelerinde ve saatlerde kullanılan fotovoltaik hücreleri bulunmaktadır. 

Fotovoltaik hücreler bilgisayar çiplerinde de kullanılan yarı iletken malzemeden yapılmaktadır. 

Güneş ışığı bu maddeler tarafından emildiğinde elektronlar bulunduğu atomlardan ayrılarak 

madde içerisinde serbest kalarak bir elektrik akımı oluşur. Işığın elektriğe dönüşümüne 

fotovoltaik adı verilir (Zile, 2008). Şekil 4 de görüldüğü gibi, çok sayıda fotovoltaik panellerle 

güneş ışımasını elektrik enerjisine dönüştürülen santrallere güneş enerji santrali kısaca adı 

verilir.             

   

 

Şekil 4. Güneş Elektrik Santrali (GES) 

Tablo 3 de, Mersin İlindeki güneş santralleri ve kurulu güçleri verilmektedir. Mersin İlinde 

sadece altı adet Güneş Elektrik Santrali bulunmaktadır kendi işletmesinde kullanılan elektrik 

enerjisini üretmeye yönelik 7 adet kişisel küçük güçlü güneş santrali bulunmaktadır. Mersin 

İlinde kurulu gücü en yüksek olan Dayıcık Güneş Enerji Santrali olduğu anlaşılmaktadır. 

Mersin İlinin yoğun güneş ışıması alan bir yöre olması sebebiyle mevcut kurulu gücün ve 

santral sayısının yeterli olmadığı aşikârdır . 

               Tablo 3. Mersin İlindeki güneş santralleri ve kurulu güçleri 

      Enerji Santralleri    Kurulu Güç Miktarı 

Dayıcık Güneş Enerji Santrali 6 MW 

Gülnar Güneş Enerji Santrali 5,75 MW 

Gülnar T Dinamik GES 5,53 MW 

Nar Solar Enerji GES 5 MW 

Tiryaki Agro Mersin Çatı Üzeri GES 4 MW 

Göl, Hörç ve Akova Tuluk GES 3 MW 

Yayla Agro Gıda GES 1 MW 

http://www.enerjiatlasi.com/gunes/nar-solar-enerji-ges.html
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Özipek GES 1 MW 

Cemile Bingül 1 MW 

Ah-Fer GES 0,97 MW 

Eren Tarım GES 0,48 MW 

Opat Otomotiv GES 0,15 MW 

Büyükeceli Camii GES 0,003 MW 
 

      Mersin İlinde yılda ölçülen toplam güneş enerjisi miktarı 1900 (kwh/m2), aylık ortalama 

güneş enerjisi miktarı 158 (kwh/m2) ve yılda güneşlenme süresi 2900 (saat/yıl) olarak elde 

edilmiştir. Mersin İli, güneş enerjisi potansiyeli yönüyle önemli bir yere sahiptir. Bu özelliği 

nedeniyle, güneş enerjisi üretimi açısından en iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve bu konuda 

önemli çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılmaktadır (Zile, 2005).  

2.4 Diğer Enerjisi Santralleri 

Tablo 4 de, Mersin İlindeki diğer enerji santralleri ve kurulu güçleri verilmektedir. 

               Tablo 4. Mersin İlindeki diğer santraller ve kurulu güçleri 

      Enerji Santralleri    Kurulu Güç Miktarı 

Toros Tarım Mersin Enerji Santrali 12 MW 

Çimsa Atık Isı Santrali 9,56 MW 

Durum Gıda Doğalgaz Santrali 5,62 MW 

Karaduvar Atıksu Biyogaz Santrali 1,90 MW 

Frito Lay Gıda Biyogaz Santrali 0,66 MW 
 

Fuel oil, Nafta ve Motorin vb. çok yakıt kullanarak elektrik enerjisi üreten santrallere Nafta 

Elektrik Santrali adı verilir. Bu santralden Mersin İlinde 12 MW kurulu güce sahip Toros Tarım 

Mersin Enerji Santrali bulunmaktadır. Fabrikanın atık gazlarını elektrik enerjisine dönüştüren 

santrallere Atık Isı Santrali adı verilir. Bu santralden Mersin İlinde 9,56 MW. kurulu güce sahip 

Çimsa Atık Isı Santrali bulunmaktadır. Doğalgazdan elektrik enerjisi üreten santrallere 

Doğalgaz Elektrik Santrali adı verilir. Bu santralden Mersin İlinde 5,62 MW kurulu güce sahip 

Durum Gıda Doğalgaz Santrali bulunmaktadır. Sıvı, katı ve gaz atıkların arıtımı esnasında 

meydana gelen gazdan elektrik enerjisi üreten santrallere Biyogaz Elektrik Santrali adı verilir.  

Bu santralden Mersin İlinde 1,90 MW kurulu güce sahip Karaduvar Atıksu Biyogaz Santrali ve 

0,66 MW kurulu güce sahip Frito Lay Gıda Biyogaz Santrali bulunmaktadır. 

http://www.enerjiatlasi.com/gunes/buyukeceli-camii-gunes-enerji-santrali.html
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Toros_Tar%C4%B1m
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%87imsa
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Durum_G%C4%B1da_Do%C4%9Falgaz_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Karaduvar_At%C4%B1ksu_Ar%C4%B1tma_Tesisi_Biyogaz_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Frito_Lay_G%C4%B1da_Kojenerasyon_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Toros_Tar%C4%B1m
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%87imsa
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Durum_G%C4%B1da_Do%C4%9Falgaz_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Karaduvar_At%C4%B1ksu_Ar%C4%B1tma_Tesisi_Biyogaz_Santrali
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Frito_Lay_G%C4%B1da_Kojenerasyon_Santrali
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3. Yapım aşamasındaki santraller 

Mersin İlinde yapım aşamasındaki santraller ise 4.800 MW kurulu güç değerinde Akkuyu 

Nükleer Santrali, 12 MW kurulu güç değerinde Sorgun Barajı Hidroelektrik Santrali, 9,73 MW 

kurulu güç değerinde Bozyazı Hidroelektrik Santrali, 3,50 MW kurulu güç değerinde Tarsus 

Kapalı Pazaryerleri Güneş Enerji Santrali ve 2,25 MW kurulu güç değerinde Aksıfat Barajı 

Hidroelektrik Santralidir. Ön lisans alan ve planlanan elektrik santralleri ise 250 MW kurulu 

güç değerinde Işıklar Enerjisa Rüzgar Santrali,  248 MW kurulu güç değerinde Güçler Enerjisa 

Rüzgar Santrali ve 30 MW kurulu güç değerinde Sertavul Rüzgar Enerji Santralidir.   

4. Sonuç 

Günümüzde fosil yakıtlarının sonlu olması ve oluşturdukları çevre sorunları ve maliyetlerin 

oldukça artması nedeniyle enerji kaynaklarının ve üretim tekniklerinin tekrar gözden 

geçirilmesine neden olmuştur. Fosil yakıtlarından enerji üretilmesi sırasında oluşan hava 

kirliliği, küresel ısınma, toprak ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar her geçen gün gittikçe 

artmaktadır. Bu sorunların giderilmesi, üretim ve iletim maliyetlerindeki artışların azaltılması 

için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması gerekmektedir. Özellikle Mersin İlinde 

güneşli ve rüzgârlı günlerin çok olduğu yerlerde güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanmak son 

derece önem kazanmaktadır. Ayrıca işletmelerin, sanayicilerin, kamu kuruluşlarının ve 

belediyelerin en önemli girdilerinden biriside enerji maliyetleridir. Bu nedenle, sorunların 

giderilmesi temiz sağlıklı huzurlu bir çevrede yaşam ortamlarının sağlanabilmesi için Mersin 

İlinde mutlaka en etkin bir şekilde güneş ve rüzgâr enerjisinden faydalanılmalıdır. 
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Hybrid Energy Agricultural Irrigation In Mersin Region 

 

Mehmet ZİLE 

 

Abstract  

Today, due to the end of fossil fuels and the increase in environmental problems and costs they 

have created, energy resources production techniques etc. causing them to be re-examined. 

Environmental problems such as air pollution, global warming, soil and water pollution that are 

generated during the production of energy from fossil fuels are increasing day by day. 

Renewable energy sources need to be exploited to address these problems and to reduce the 

increase in production and transmission costs. It is especially important to take advantage of 

the sun and wind energy in places where the sun and wind are intense, especially in Mersin 

Province and its region. In this study, solar and wind energy systems were utilized in the 

provision of drinking water in the villagers and irrigation water in the rural areas.       

Keywords: Agricultural irrigation in Mersin, renewable energy, solar/wind energy 

 

 

MERSİN YÖRESİNDE HİBRİT ENERJİLİ TARIMSAL SULAMA 

Özet 

Günümüzde fosil yakıtlarının sonlu olması ve oluşturdukları çevre sorunları ve maliyetlerin 

oldukça artması nedeniyle enerji kaynakları üretim teknikleri v.b. tekrar gözden geçirilmesine 

neden olmuştur. Fosil yakıtlarından enerji üretilmesi sırasında oluşturduğu hava kirliliği, 

küresel ısınma, toprak ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar her geçen gün artmaktadır. Bu 

sorunların giderilmesi, üretim ve iletim maliyetlerindeki artışların azaltılması için Yenilenebilir 

enerji kaynaklarından yararlanmak gerekmektedir. Özellikle Mersin İli ve yöresinde güneş ve 

rüzgarın yoğun olduğu yerlerde güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmak son derece önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada, kırsal alana kurulu köylerde içme suyunun ve aynı zamanda 

sulama suyu temininde güneş ve rüzgar enerji sistemlerinden yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mersinde tarımsal sulama, yenilenebilir enerji, güneş/rüzgar enerjisi 

1. Introduction 

It is the general statement given to the sources from which energy sources are obtained. Energy 

sources are sources that generate energy in any way (Zile, 2018). Energy sources are divided 

into renewable and non-renewable energy sources. Non-renewable energy sources are coal, oil, 

natural gas and nuclear. It is important for the clean and sustainable nature of renewable energy 
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sources. Mersin has different energy sources due to its climatic conditions, geographical 

structure and geological features (Zile, 2018). Mersin is more fortunate in terms of hydraulic, 

solar and wind energy potential than many other provinces. For this reason, in order to meet the 

energy demand in our country in the most efficient way, it is revealed that renewable energy 

sources should be utilized as much as possible (Zile, 2018).  

 

2. Hybrıd Energy Agricultural Irrigation 

In the agricultural lands away from the network lines of the districts of Mersin, the most suitable 

method to meet the irrigation pumps with groundwater sources is the solar and wind energy 

based irrigation systems. Regular irrigation in agricultural lands is one of the most important 

issues. By means of drilling pumps mounted in the opened well, the water can be taken from 

underground or wells and transported to irrigation canals or highland houses. It is possible to 

draw water up to 350 tons per day from a depth of 60-70 meters. In practice, systems that 

combine more than one energy source are called hybrid systems. The purpose of the hybrid 

systems is to increase the efficiency and to ensure that the energy needs of the system are met 

by the use of energy resources (Zile, 2016). Hybrid system components can be created by 

combining two or more sources. For example, solar energy, wind power, diesel or solar, fuel 

cell, wind or solar, wind, hydrogen energy sources such as hybrid energy systems are available. 

The most important factors that determine the number of sources and the type of the source in 

such applications are that there is sufficient level of resource in the region where energy will be 

produced and there is sufficient technology to bring the system together in some types of energy 

(Zile, 2013, Zile, 2011). Figure 1 shows a hybrid system with a new design. Equipment used in 

solar and wind power agricultural applications: drilling pumps used in underground water 

extraction, solar panels converting solar energy into electrical energy and wind rose generators 

that convert wind energy into electrical energy. The inverter is the switching unit and the battery 

charging unit (Zile, 2008, Zile, 2005). 
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Figure 1. The hybrid system with a new design. 

 

In Figure 2, it is shown the hybrid irrigation agriculture applied. 

 

 

 

Figure 2. The hybrid irrigation agriculture applied. 

In Figure 3, it is shown a diagram of the implementation of the hybrid energy of a village 

providing drinking and potable water. 
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Figure 3. The diagram of the implementation of the hybrid energy of a village providing 

drinking and potable water. 

Today, due to the finite fossil fuels and the environmental problems they have created and the 

high costs, the energy resources and production techniques have been revised. Environmental 

problems such as air pollution, global warming, soil and water pollution that are generated 

during the production of energy from fossil fuels are increasing day by day. In order to eliminate 

these problems and to reduce the increase in production and transmission costs, renewable 

energy sources should be utilized. 

4. Conclusion 

Especially in the cities of Mersin, where the sun is sunny and windy days are very important to 

take advantage of solar and wind energy. In addition, one of the most important inputs of 

enterprises, industrialists, public institutions and municipalities is the energy costs. For this 

reason, in order to solve the problems and to provide a healthy and healthy living environment 

in Mersin, sun and wind energy should be used in the most efficient way. Solar and wind energy 

agricultural systems have the benefit of having only first investment cost, no or very little 

operating cost, simple and easy installation, no dependence on the energy of the enterprise and 

generating alternative or correct voltage electrical energy according to the need. In the design, 

the amount of energy taken by the pump per hour, the daily drinking and irrigation water 

requirement, the water flow to be installed, the length of the pipeline to be installed in the 

system, the depth of the pump to be installed in the well, the daily working time of the pump, 
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the worst sunshine and the wind value, Charge and discharge times must be taken into account. 

In order to be an exemplary model of this study, the areas where intensive agricultural activities 

are located in the Erdemli District of Mersin Province and in the villages where agricultural 

activities are carried out are investigated. the upper area of the water tanks used are the suitable 

places for the installation of these systems. It is understood that the total installation costs of 

each solar irrigation system, including the depreciation expenses of the solar panels and power 

control and converting units to be used in the irrigation system, have been fulfilled after three 

years of operation. Especially with the Law No. 6360, the boundaries of the Mersin 

Metropolitan Limits and Mersin Water Services Water and Sewerage Administration (MESKİ) 

will be carried out by the interest of interest and a good plan-program will be made easier to 

implement such projects. 
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Energy Sources Of The Mediterranean Region And Current Energy 

Production 

Mehmet ZİLE 

Abstract 

The need for energy in our country, which has been developing rapidly in recent years, is 

evident how effective and efficient use of available energy resources should be. For this reason, 

the current energy sources and the situation in the Mediterranean region have been investigated. 

It is understood that hydroelectric power plants constitute the biggest share among the 

renewable energy sources of the Mediterranean province. However, although the 

Mediterranean region has a great potential in wind and solar energy, it has been determined that 

wind and solar power plants are insufficient. As the Mediterranean region is an intense solar 

radiation and wind speed, it is concluded that more solar and wind power plants should be 

installed. This requires our government to provide more support to the private sector for the 

establishment of solar and wind power plants in the Mediterranean region. 

Key Words: Mediterranean, Energy Resources, Power Generation, Renewable Energy 

 

AKDENİZ BÖLGESİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE MEVCUT ENERJİ ÜRETİMİ 

Özet 

Son yıllarda hızla gelişen ülkemizin enerjiye olan ihtiyacı, mevcut olan enerji kaynaklarının ne 

kadar etkin ve verimli kullanmamız gerektiği aşikârdır. Bu sebeple Akdeniz bölgesinin mevcut 

enerji kaynakları ve gelinen durum araştırılmıştır. Akdeniz İlinin yenilenebilir enerji kaynakları 

içinde en büyük payın hidroelektrik santrallerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Akdeniz 

bölgesinin rüzgâr ve güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, rüzgâr ve 

güneş enerjisi kurulu güç santrallerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Akdeniz bölgesinin 

yoğun bir güneş ışıması ve rüzgâr hızı olması sebebiyle daha fazla güneş ve rüzgâr enerji 

santrallerinin kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun içinde devletimizin Akdeniz 

bölgesinde güneş ve rüzgâr enerji santralleri kurulması için özel sektöre daha fazla destek 

vermesi gerekmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Enerji Kaynakları, Santraller, Yenilenebilir Enerji 

1. Introduction 

It is the general statement given to the sources from which energy sources are obtained. Energy 

sources are sources that generate energy in any way. Energy sources are divided into renewable 

and non-renewable energy sources. Non-renewable energy sources are coal, oil, natural gas and 
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nuclear. It is important for the clean and sustainable nature of renewable energy sources. The 

Mediterranean region has different energy sources due to its climatic conditions, geographical 

structure and geological features. The Mediterranean region is more fortunate in terms of 

hydraulic, solar and wind energy potential than many other provinces. For this reason, in order 

to meet the energy demand in our country in the most efficient way, it is revealed that renewable 

energy sources should be utilized as much as possible (Zile, 2018). 

 

2. Renewable Energy Resources in the Mediterranean Region 

The Mediterranean Region takes its name from the neighboring sea. The region extends into a 

strip ranging between 120180 km and starts from the vicinity of Köyceğiz to the west and near 

the end of Hatay province, near the Cape of simple. With a surface area of approximately 

120,000 km2 it constitutes about 15% of the total area of Turkey. There are Adana, Antalya, 

Burdur, Hatay, Isparta, Mersin and Osmaniye provinces in the Mediterranean Region. The 

annual average solar intake in the Mediterranean region is 1.390 kWh / m2.year and 2.956 

hours. The Mediterranean region is in a unique position in terms of the sun, which is the main 

source of renewable energy. Solar water heating systems are widely used in renewable energy 

in the Mediterranean region during year. The Mediterranean region is the leading region of our 

country in terms of renewable energy use. However, it is a known fact that the use of this natural 

richness is not used sufficiently despite the high level of country. It will be a useful resource 

for increasing and encouraging the use of renewable energy resources (Zile, 2016).  

 

2.1. Renewable Energy Resources in Adana 

The installed capacity of Adana's power plant is 3716 MW. With 46 electric power plants in 

total, power plants in Adana produce about 15388 GWh of electricity per year. The rate of 

electricity generated in the province of Adana with electricity consumption of Turkey is % 6,02. 

Hydroelectric power plants and installed forces in Adana Province are shown in Table 1. Solar 

power plants and installed forces are shown in Table 2. Natural gas power plants and installed 

forces are shown in Table 3. Biogas power plants and installed forces are shown in Table 4. 

Naphtha energy plants and installed forces are shown in Table 5. Thermal power plants and 

installed forces are shown in Table 6. 

 

       Table 1. Hydroelectric power plants and installed forces in Adana Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Yedigöze Hydroelectric  311 MW 

http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
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Göktaş Hydroelectric  276 MW 

Kavşak Hydroelectric  191 MW 

Çatalan Hydroelectric  169 MW 

Köprü Hydroelectric 156 MW 

Menge Hydroelectric  89 MW 

Yamanlı 2 Hydroelectric 82 MW 

Karakuz Hydroelectric  76 MW 

Feke 2 Hydroelectric 69 MW 

Doğançay Hydroelectric 62 MW 

Seyhan Hydroelectric 60 MW 

Toros Hydroelectric 50 MW 

Mentaş Hydroelectric  50 MW 

Eğlence Hydroelectric  43 MW 

Feke 1 Hydroelectric 29 MW 

Gökkaya Hydroelectric  29 MW 

Himmetli Hydroelectric 27 MW 

Kıy Hydroelectric  24 MW 

Çakıt  Hydroelectric 20 MW 

Kuşaklı Hydroelectric  20 MW 

Ahmetli Hydroelectric  12 MW 

Seyhan 2  Hydroelectric 7,5 MW 

Yüreğir Hydroelectric  6 MW 

Sarıtepe Hydroelectric 4,9 MW 

Kozan Hydroelectric 4 MW 

Çoraklı  Hydroelectric 2,6 MW 

 

       Table 2. Solar power plants and installed forces in Adana Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

T Dinamik Solar Power 5,47 MW 

Sarıl Solar Power 4,50 MW 

Reysaş Solar Power 1 MW 

Zahit Solar Power 1 MW 

Abdioğulları Solar Power 1 MW 

Pakmil Solar Power 0,81 MW 

Weber Solar Power 0,092 MW 

Veli Taş Solar Power 0,045 MW 
 

       Table 3. Natural gas power plants and installed forces in Adana Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Amylum 14 MW 

Bossa 6,70 MW 

Kıvanç 6,06 MW 
 

       Table 4. Biogas power plants and installed forces in Adana Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Sofulu Dumpster Biogas  16 MW 

Pakmil Biogas  1,76 MW 

Adana Western Wastewater Biogas  0,80 MW 

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mut_Derin%C3%A7ay_HES
http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/seyhan-2-hes.html
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mut_Derin%C3%A7ay_HES


I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
390 

Adana East Wastewater Biogas  0,80 MW 

Adana Western Wastewater Biogas  0,80 MW 

 

       Table 5. Naphtha energy plants and installed forces in Adana Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Mensa Mensucat Naphtha Power 10 MW 

Toros Agriculture Ceyhan Naphtha 4,74 MW 

 

       Table 6. Thermal power plants and installed forces in Adana Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

İSKEN Sugözü Thermal Power 

Plant 

1320 MW 

Tufanbeyli Thermal Power Plant 450 MW 

 

In Adana Province, there are 26 hydroelectric power plants, 8 solar power plants, 3 natural gas 

power plants, 5 biogas power plants, 2 naphtha power plants and 2 thermal power plants (Zile, 

2018). Figure 1 shows the share of the total installed power plants in the province of Adana 

which produce different electrical energy.  

 

 

Figure 1. The share of the total installed power plants in Adana  

 

In Adana province, 50.3% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 47.6% 

thermal, 0.30% sun, 0.7% natural gas, 0.5% biogas, 0.4% naphtha and 47.6% thermal power 

plants. 

 

2.2 Renewable Energy Resources in Antalya 

The installed capacity of Antalya's power plant is 2051 MW. With 72 electric power plants in 

total, power plants in Antalya produce about 5603 GWh of electricity per year. The rate of 

electricity generated in the province of Antalya with electricity consumption of Turkey is % 

50,30%

0,30%0,70%0,50%
0,40%

47,60%

Hydroelectric

Solar

Natural gas
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2,19. Hydroelectric power plants and installed forces in Antalya Province are shown in Table 

7. Solar power plants and installed forces are shown in Table 8. Natural gas power plants and 

installed forces are shown in Table 9. Biogas power plants and installed forces are shown in 

Table 10. Lng energy plants and installed forces are shown in Table 11. 

 

Table 7. Hydroelectric power plants and installed forces in Antalya Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

 Oymapınar Hydroelectric  540 MW 

Manavgat Hydroelectric  48 MW 

Yalnızardıç Hydroelectric  41 MW 

Dim Hydroelectric  38 MW 

Kepez  Hydroelectric 26 MW 

Kızıldüz Hydroelectric  16 MW 

Şahmallar Hydroelectric 14 MW 

Kürce Hydroelectric  12 MW 

Kozdere Hydroelectric 9,27 MW 

Yaprak Hydroelectric 8,97 MW 

Bucakköy Hydroelectric 8,70 MW 

Tınaztepe Hydroelectric 7,50 MW 

Değirmen Hydroelectric  6,82 MW 

Kepez 2 Hydroelectric  6 MW 

Çenger Hydroelectric 5,69 MW 

Dereköy Hydroelectric  5,64 MW 

Kargı Hydroelectric 5,63 MW 

 Tocak 1 Hydroelectric  4,76 MW 

Anak  Hydroelectric 3,76 MW 

Eskiköy Hydroelectric  2,63 MW 

Alakır Hydroelectric  2,06 MW 

 Çandır  Hydroelectric 1,71 MW 

Turunçova-Finike Hydroelectric  0,53 MW 

 

 

       Table 8. Solar power plants and installed forces in Antalya Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Portsan Solar Power 4,36 MW 

Barla, Dönence MS Talaşoğlu Solar 2,47 MW 

Ambassador Solar Power 2 MW 

Korkuteli and Ulucak Solar Power 2 MW 

Gençler and TS Solar Power 2 MW 

DY Energy Solar Power 1,92 MW 

Salur and HK Solar Power 1,92 MW 

Işıkyuvar Energy Solar Power 1,84 MW 

Özden Solar Power 1,84 MW 

Aytar Solar Power 1,62 MW 

Antalya Arena Solar Power 1,24 MW 

CTN Energy Solar Power 1 MW 

http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mut_Derin%C3%A7ay_HES
http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/seyhan-2-hes.html
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Koztek Solar Power 1 MW 

Antsa Solar Power 1 MW 

Antalya Döşemealtı Solar Power 1 MW 

Sume Solar Power 1 MW 

Terram Energy Solar Power 1 MW 

Osman Toprak Solar Power 1 MW 

Paf Energy Solar Power 0,97 MW 

Mustafa Erdoğan Solar Power 0,90 MW 

Durdaşlar Çatı Solar Power 0,55 MW 

Detay Solar Power 0,51 MW 

Süral Manavgat Solar Power 0,50 MW 

Doğan SHD Solar Power 0,50 MW 

Mustafa Albayrak Solar Power 0,49 MW 

CW Energy 0,46 MW 

Doğan Solar Power 0,42 MW 

07 Pan-El-San Pano Solar Power 0,40 MW 

Alyans Solar 0,39 MW 

Sapmaz Solar Power 0,31 MW 

Arüv Solar Power 0,30 MW 

Meysak Solar Power 0,30 MW 

Ömer Ünal Solar Power 0,30 MW 

Antalya Airport 0,25 MW 

Aktaş Solar Power 0,20 MW 

Mehmet Yanık Solar Power 0,20 MW 

Yeşilyurt Solar Power 0,20 MW 

Shell Bepet Solar Power 0,18 MW 

Çıtırım Solar Power 0,16 MW 

Environment and Urbanization 

Solar 

0,15 MW 

       Table 9. Natural gas power plants and installed forces in Antalya Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Aksa 1150 MW 

Falez 12 MW 

Ataç 5,40 MW 

Kaya Belek Hotel 1,29 MW 

       Table 10. Biogas power plants and installed forces in Antalya Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

ITC Antalya Biogas  14 MW 

Manavgat Waste Biogas  3,60 MW 

Sezer Biogas  0,50 MW 

 

       Table 11. LNG energy plants and installed forces in Antalya Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Antalya Airport Lng Power 8 MW 

Antalya Aldaş Lng Power 1,95 MW 

 

In Antalya, there are 23 hydroelectric power plants, 40 solar power plants, 4 natural gas power 

plants, 3 biogas power plants and 2 LNG power plants (Zile, 2018). Figure 2 shows the share 
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of the total installed power plants in the province of Antalya which produce different electrical 

energy. Figure 2 shows the share of the total installed power plants in the province of Antalya 

which produce different electrical energy. 

 

Figure 2. The share of the total installed power plants in Antalya. 

 

In Antalya Province, 39,68% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 1,90% 

sun, 57% natural gas, 0.87% bioga and 0,48% Lng power plants. 

 

2.3 Renewable Energy Resources in Burdur 

The installed capacity of Burdur's power plant is 128 MW. With 18 electric power plants in 

total, power plants in Burdur produce about 326 GWh of electricity per year. The rate of 

electricity generated in the province of Burdur with electricity consumption of Turkey is % 

0,13. Hydroelectric power plants and installed forces in Burdur Province are shown in Table 

12. Solar power plants and installed forces are shown in Table 13. Natural gas power plants and 

installed forces are shown in Table 14.  

 

       Table 12. Hydroelectric power plants and installed forces in Burdur Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Karacaören 2 Hydroelectric  46 MW 

Karacaören Hydroelectric  32 MW 

 

       Table 13. Solar power plants and installed forces in Burdur Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Yarışlı  Solar Power 8 MW 

Diana Hotel Solar 5,60 MW 

Masa Mining Solar Power 4,93 MW 

Burdur Kozluca Solar Power 4 MW 

Burdur Tefenni Solar Power 3,96 MW 

Antek Solar Power 2,75 MW 

Günsu ve Tay Solar Power 2 MW 

39,68%

1,90%

57,00%

0,87% 0,48%

Hydroelectric

Sun

Natural gas

Biogas

LNG

http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
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Rofa Solar Power 2 MW 

Antek Solar Power 2 MW 

Denaş Solar Power 0,90 MW 

Değirmen Construction Solar Power 0,90 MW 

Gündoğdu Çatı Solar Power 0,50 MW 

Mercan  Solar Power 0,50 MW 

Solarpark Solar Power 0,35 MW 

Burdur Anadolu Food Factory Solar 0,26 MW 
 

       Table 14. Natural gas power plants and installed forces in Burdur Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Burdur Sugar Factory 11 MW 
 

 

Figure 3. The share of the total installed power plants in the Burdur Province  

 

In Burdur, there are 2 hydroelectric power plants, 15 solar power plants and 1 natural gas power 

plants (Zile, 2018). Figure 2 shows the share of the total installed power plants in the province 

of Burdur which produce different electrical energy. Figure 3 shows the share of the total 

installed power plants in the province of Burdur which produce different electrical energy. In 

Burdur Province, 60,90% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 30,20% 

sun and 8,90 natural gas power plants. 

 

2.4 Renewable Energy Resources in Hatay 

The installed capacity of Hatay's power plant is 2718 MW. With 21 electric power plants in 

total, power plants in Hatay produce about 14518 GWh of electricity per year. The rate of 

electricity generated in the province of Hatay with electricity consumption of Turkey is % 5, 

68. Hydroelectric power plants and installed forces in Hatay Province are shown in Table 15. 

Wind energy plants and installed forces are shown in Table 16. Province Solar power plants 

and installed forces are shown in Table 17. Natural gas power plants and installed forces are 
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natural gas
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shown in Table 18. Biogas power plants and installed forces are shown in Table 19. Naphtha 

energy plants and installed forces are shown in Table 20. 

 

       Table 15. Hydroelectric power plants and installed forces in Hatay Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Yeşilvadi  Hydroelectric  9,98 MW 

Kuzuculu Hydroelectric  0,27 MW 

 

       Table 16. Wind energy plants and installed forces in Hatay Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Ziyaret (Türbe) 76 MW 

Sebenoba 60 MW 

Çerçikaya 57 MW 

Belen 48 MW 

Şenbük 38 MW 

Şenköy 35 MW 

Zaf Grup Şenbük 27 MW 

Atik 18MW 

Yetişen 0,75 MW 

Bereket farm 0,25 MW 

 

       Table 17. Solar power plants and installed forces in Hatay Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Hatay Önesa AVM Solar Power 0,26 MW 

Antakya Ottoman Otel Solar Power 0,25 MW 

Kemal Altunay Solar Power 0,010 MW 
 

       Table 18. Natural gas power plants and installed forces in Hatay Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Erzin Natural gas power plants 904 MW 

MMK Natural gas power plants 15 MW 
 

       Table 19. Biogas power plants and installed forces in Hatay Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Gökçegöz Garbage Plant  4,24 MW 

Iskenderun Garbage Gas 4,24 MW 

 

        Table 20. Thermal power plants and installed forces in Hatay Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

İskenderun Atlas Thermal Power 

Plant 

1200 MW 

Iskenderun Iron and Steel Works 220 MW 

 

In Hatay province, there are 2 hydroelectric power plants, 10 wind energy plants, 3 solar power 

plants, 2 natural gas power plants, 2 biogas power plants and 2 thermal power plants (Zile, 

http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
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2018). Figure 4 shows the share of the total installed power plants in the province of Hatay 

which produce different electrical energy.  

 

 

Figure 4. The share of the total installed power plants in the province of Hatay  

 

In Hatay Province, 0,37% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 52,24% 

thermal, 13,24% wind, 0,002% sun, 31,81% natural gas and 0,31 biogas power plants. 

2.5 Renewable Energy Resources in Isparta 

The installed capacity of Isparta's power plant is 300 MW. With 32 electric power plants in 

total, power plants in Isparta produce about 721 GWh of electricity per year. The rate of 

electricity generated in the province of Isparta with electricity consumption of Turkey is % 

0,28.  

       Table 21. Hydroelectric power plants and installed forces in Isparta Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Kasımlar Hydroelectric  99 MW 

Kovada 2 Hydroelectric  51 MW 

Gökbel Hydroelectric  19 MW 

Aksu Çayköy Hydroelectric  13 MW 

Kovada 1 Hydroelectric  8,25 MW 

Yaylabel Hydroelectric  5,09 MW 

Maraton Hydroelectric  3,65 MW 

Çukurçayı Hydroelectric  3,60 MW 

Gökböğet Hydroelectric  3,18 MW 

Sütçüler Hydroelectric  2,22 MW 

 

       Table 22. Wind energy plants and installed forces in Isparta Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Uluborlu 60 MW 

 

       Table 23. Solar power plants and installed forces in Isparta Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Gönen Sargas, Matar and Apollo 4 MW 

Metbil Solar Power 3,88 MW 
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http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/sanibey-baraji.html
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Senirce Solar Power 3 MW 

Emin Solar Power 2 MW 

Aksu Energy Solar Power 1,88 MW 

Ozan Solar and Asya Solar Power 1,88 MW 

Erham Energy Solar Power 1,54 MW 

Aksu Solar Power 1 MW 

Öz Cunstruction Solar Power 1 MW 

Masfen Solar Power 0,96MW 

M325 Energy Solar Power 0,75 MW 

Beyhan Energy Solar Power 0,66 MW 

Solarpur Solar Power 0,52 MW 

Meyso Solar Power 0,45 MW 

Onurlu Solar Power 0,35 MW 

Büyükkabaca Municipality Power 0,25 MW 

DSI 18th Regional Directorate Solar 0,18 MW 

Isparta Security Directorate Solar 0,50 MW 

 

Hydroelectric power plants and installed forces in Isparta Province are shown in Table 21. Wind 

energy plants and installed forces are shown in Table 22. Province Solar power plants and 

installed forces are shown in Table 23. Natural gas power plants and installed forces are shown 

in Table 24. Biogas power plants and installed forces are shown in Table 25.  

 

       Table 24. Natural gas power plants and installed forces in Isparta Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Isparta Textile Natural gas plants 4,30 MW 
 

       Table 25. Biogas power plants and installed forces in Isparta Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Arel Isparta Garbage Gas Plant  2,83 MW 

 

In Isparta province, there are 10 hydroelectric power plants, 1 wind energy plants, 18 solar 

power plants, 1 natural gas power plants and 1 biogas power plants (Zile, 2018). Figure 5 shows 

the share of the total installed power plants in the province of Isparta which produce different 

electrical energy.  
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Figure 5. The share of the total installed power plants in the province of Isparta  

 

In Isparta Province, 69,33% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 20% 

wind, 8,26% sun, 1,43% natural gas and 0,94% biogas power plants. 

 

2.6 Renewable Energy Resources in Mersin 

The installed capacity of Mersin's power plant is 1051 MW. With 48 electric power plants in 

total, power plants in Mersin produce about 3728 GWh of electricity per year (Zile, 2013, Zile, 

2011).  

 

        Table 26. Hydroelectric power plants and installed forces in Mersin Province 

      Power Plants Installed PowerAmount 

Gezende Hydroelectric   159 MW 

Kadıncık 1 Hydroelectric  70 MW 

Kadıncık 2 Hydroelectric  56 MW 

Birkapılı Hydroelectric  49 MW 

Otluca 1 and 2 Hydroelectric  48 MW 

Lamas 3 and 4 Hydroelectric  36 MW 

Alaköprü  Hydroelectric  29 MW 

Azmak 1, 2 and Kirpilik  24 MW 

Pamuk  Hydroelectric 24 MW 

Sebil Regulator Hydroelectric 23 MW 

Dağbaşı  Hydroelectric 10 MW 

Berdan  Hydroelectric 10 MW 

Gök  Hydroelectric 10 MW 

Sarıkavak Hydroelectric  8,06 MW 

Yazılı 1, 2, 3 Hydroelectric 6,62 MW 

Dinç Regulator Hydroelectric 1,97 MW 

Remsu  Hydroelectric 1,96 MW 

Mut Derinçay  Hydroelectric 0,88 MW 

Anamur  Hydroelectric 0,84 MW 

Bozyazı  Hydroelectric 0,42 MW 

Silifke  Hydroelectric 0,40 MW 

Zeyne  Hydroelectric 0,33 MW 

 

         Table 27. Wind farms and installed forces in Mersin Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Mut Borusan   50 MW 

Dağpazarı   39 MW 

Mersin Doğan Energy 34 MW 

 

        Table 28. Solar power plants and installed forces in Mersin Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Dayıcık  6 MW 

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gezende_Baraj%C4%B1_ve_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kad%C4%B1nc%C4%B1k_1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kad%C4%B1nc%C4%B1k_2_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Birkap%C4%B1l%C4%B1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Otluca_1_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Lamas_3_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Lamas_4_HES
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Alak%C3%B6pr%C3%BC_Baraj%C4%B1
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Gülnar  5,75 MW 

Gülnar T Dinamik  5,53 MW 

Nar Solar Energy 5 MW 

Tiryaki Agro  4 MW 

Göl, Hörç and Akova Tuluk  3 MW 

Yayla Agro  1 MW 

Özipek  1 MW 

Cemile Bingül 1 MW 

Ah-Fer  0,97 MW 

Eren  0,48 MW 

Opat  0,15 MW 

Büyükeceli Mosque 0,003 MW 
 

The rate of electricity generated in the province of Mersin with electricity consumption of 

Turkey is % 1,46 (Zile, 2008, Zile, 2005). Hydroelectric power plants and installed forces in 

Mersin Province are shown in Table 26. Wind energy plants and installed forces are shown in 

Table 27. Solar power plants and installed forces are shown in Table 28. Other power plants 

and installed forces in Mersin Province are shown in Table 29. 

 

        Table 29. Other power plants and installed forces in Mersin Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

Toros Agriculture Mersin Energy 12 MW 

Çimsa Waste Heat Plant 9,56 MW 

Durum Food Natural Gas Plant 5,62 MW 

Karaduvar Wastewater Biogas Plant 1,90 MW 

Frito Lay Food Biogas Plant 0,66 MW 
 

In Mersin province, there are 22 hydroelectric power plants, 3 wind energy plants, 13 solar 

power plants, 1 natural gas power plants, 2 biogas power plants and 2 Waste Heat Plant (Zile, 

2018). Figure 6 shows the share of the total installed power plants in the province of Mersin 

which produce different electrical energy. 

 

 

Figure 6. The share of the total installed power plants in the province of Mersin  
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In Mersin province, 54,87% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 24,28% 

thermal, 11,85% wind, 3,26% sun, 2,86 % natural gas and biogas power plants. 

 

2.7 Renewable Energy Resources in Osmaniye 

The installed capacity of Osmaniye's power plant is 1057 MW. With 22 electric power plants 

in total, power plants in Osmaniye produce about 3336 GWh of electricity per year. The rate of 

electricity generated in the province of Osmaniye with electricity consumption of Turkey is % 

1,31. Hydroelectric power plants and installed forces in Osmaniye Province are shown in Table 

26. Wind energy plants and installed forces are shown in Table 27. Solar power plants and 

installed forces are shown in Table 28. Other power plants and installed forces in Osmaniye 

Province are shown in Table 29. 

 

       Table 30. Hydroelectric power plants and installed forces in Osmaniye Province 

      Power Plants Installed PowerAmount 

Berke Hydroelectric   510 MW 

Aslantaş Hydroelectric  138 MW 

Ceyhan Hydroelectric  62 MW 

Kalealtı Hydroelectric  29 MW 

Sayan Hydroelectric  15 MW 

Tahta Hydroelectric  12 MW 

Köroğlu  Hydroelectric  9,06 MW 

Horu  8,48 MW 

Sabunsuyu  Hydroelectric 7,35 MW 

Akcakoyun Hydroelectric 6,79 MW 

Yamaç  Hydroelectric 5,46 MW 

Gökkoyun Hydroelectric 5 MW 

Üçgen  Hydroelectric 3,39 MW 

Erem Hydroelectric  3,05 MW 

Değirmendere Hydroelectric 0,48 MW 

Karacay Hydroelectric 0,38 MW 

 

         Table 31. Wind farms and installed forces in Osmaniye Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

 Osmaniye Gökçedağ   135 MW 

 Hasanbeyli   50 MW 

 Sarıtepe  50 MW 

 

        Table 32. Solar power plants and installed forces in Osmaniye Province 

      Power Plants Installed Power Amount 

T Dinamik Osmaniye Garden  3,20 MW 

Emta Cable Solar Power Plant  0,90 MW 

 

       Table 33. Biogas power plants and installed forces in Osmaniye Province 
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      Power Plants Installed Power Amount 

Atlas Construction Garbage Gas 

Plant 

2,83 MW 

 

In Osmaniye province, there are 16 hydroelectric power plants, 3 wind energy plants, 2 solar 

power plants and 1 biogas power plants (Zile, 2018). Figure 7 shows the share of the total 

installed power plants in the province of Osmaniye which produce different electrical energy. 

 

Figure 7. The share of the total installed power plants in the province of Mersin  

 

In Osmaniye Province, 77,11% of the total installed capacity is composed of hydroelectric, 

22,23% wind, 0,38% sun and 0,26% biogas power plants. 

 

3. Conclusion 

Today, due to the finite fossil fuels and the environmental problems they have created and the 

high costs, the energy resources and production techniques have been revised. Environmental 

problems such as air pollution, global warming, soil and water pollution that are generated 

during the production of energy from fossil fuels are increasing day by day. In order to eliminate 

these problems and to reduce the increase in production and transmission costs, renewable 

energy sources should be utilized. Especially in the Mediterranean Region, where sunshine and 

windy days are high, it is very important to benefit from solar and wind energy. In addition, one 

of the most important inputs of enterprises, industrialists, public institutions and municipalities 

is the energy costs. Therefore, in order to solve the problems and to ensure a healthy and healthy 

environment in clean and healthy environment, solar and wind energy should be used in the 

Mediterranean region in the most efficient way. 
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208.  Murat KOÇ Çağ Üniversitesi 

209.  Mustafa KARAGÜLLE Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

210.  Mustafa ÖZTÜRK İzmir Demokrasi Üniversitesi 

211.  Mustafa ÖZTÜRK İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

212.  Mustafa ÖZYURT  

213.  Mustafa ÜNVERDİ Gaziantep Üniversitesi 

214.  Mutlu UYGUR Milli Eğitim 

215.  Mürşide ÇEVİKOĞLU KILLI Nevşehir Devlet Hastanesi 

216.  Nagehan ELEMANA Mersin Üniversitesi 

217.  Nazan ERAS Mersin Üniversitesi 

218.  Necat ALMALI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

219.  Necat KEVSEROĞLU  

220.  Neslihan DOYGUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

221.  Nilgün ELAM Anadolu Üniversitesi 

222.  Nisa SEMİZ İstanbul Kultur University 

223.  Oğuz İLBİLGE Çukurova Üniversitesi 

224.  Oğuzcan ÇIĞ Mersin Üniversitesi 

225.  Onur UCA Mersin Üniversitesi 

226.  Orhan ERDEN  Gazi Üniversitesi 

227.  Osman Murat ÖZKENDİR Tarsus Üniversitesi 

228.  Osman Nuri ÇELİK Konya Teknik Üniversitesi 
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229.  Osman ŞAHİN Konya Training And Research Hospital 

230.  Ozan GÜLER Mersin Üniversitesi 

231.  Önder TÜRKMEN Selçuk Üniversitesi 

232.  Özge ÇOLAKOĞLU HAVARE Mersin Üniversitesi 

233.  Özge USLUCA ERİM Mersin Üniversitesi 

234.  Özkan YILMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

235.  Özlem KAYA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

236.  Öznur DAĞCI BULUT Mersin Toros Devlet Hastanesi 

237.  PELİN AYDINOL MEB 

238.  Pınar YARDIMCI Selçuk Üniversitesi 

239.  Rabia YILDIZ Mersin Üniversitesi 

240.  Rabiye ALTINBAŞ Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

241.  Radik GALIULLIN 
Naberejnye Chelny State Teachers 
Training University 

242.  Ramazan KEÇECİ Beyhekim State Hospital Konya 

243.  Rana YİĞİT Mersin Üniversitesi 

244.  Recep DİKİCİ Selçuk Üniversitesi 

245.  Redžep (Recep)  ŠKRIJELJ 

(Şkriyel) 
Yeni Pazar Devlet Üniversitesi (Novi Pazar) 

246.  Remzi KIZILTAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

247.  Riyad ŞİHAB Afyon Kocatepe University 

248.  Sabahat Ceylin ŞANLI Mersin Üniversitesi 

249.  Salih KAFKAS Çukurova Üniversitesi 

250.  Samed ÇETİNKAYA Mersin Üniversitesi 

251.  
Sarbast MOSLEM 

Budapest University Of Technology And 

Economics 

252.  Selçuk ÖZTÜRK Tarsus Devlet Hastanesi 

253.  Selim BEZERAJ University Of Prishtina 

254.  Selma BYÜKKILIÇ BEYZİ Erciyes Üniversitesi 

255.  Selminaz ADIGÜZEL Harran Üniversitesi 

256.  Selya AÇIKEL İskenderun Teknik Üniversitesi 

257.  Sema ÖZKADİF Çukurova Üniversitesi 

258.  Sercan BENLİ Mersin Üniversitesi 

259.  Serdarhan Musa TAŞKAYA Mersin Üniversitesi 

260.  Serpil YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 

261.  Sertan ÇEVİK Mersin Üniversitesi 

262.  SERTAN ÇEVİK Mersin University 

263.  Sevda İLDAN ÖZMEN Mersin Üniversitesi 

264.  Sevim ODABAŞ Mersin Üniversitesi 

265.  Seyfeddin RZASOY Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

266.  Seymur MESHAIK Ganja State Unıversıty 

267.  Sibel ÇOŞKUN Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Kayseri 

268.  Sibel Gazi TABEL Ankara Üniversitesi 

269.  Simge YILMAZ Mersin Üniversitesi 

270.  Sinan DÖLEK Mersin Üniversitesi 

271.  Sinan GÜZEL Mersin Üniversitesi 

272.  Soner Mehmet ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi 

273.  SONER SOYLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
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274.  Songül ULUTAŞ Mersin Üniversitesi 

275.  Sultan Guner BAŞARA Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 

276.  Süleyman Çınar ÇAĞAN Mersin Üniversitesi 

277.  Sümeyye KAYA Mersin Üniversitesi 

278.  Svetlana Petrovna ANZOROVA Moscow State Institute 

279.  Şenay ŞENER Çağ Üniversitesi 

280.  Şener KURT Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

281.  Şeref OTELCİOĞLU Necmeddin Erbakan Üniversitesi 

282.  Şeyda KAYMAZ Mersin Üniversitesi 

283.  Şule Hilal ATTAR Çukurova Üniversitesi 

284.  Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi 

285.  T. Nur ANDIÇ  

286.  Tahseen Fatima MİANO Kayseri Erciyes Üniversitesi 

287.  Tolga ALTINER Mersin Üniversitesi 

288.  Tuba AKAR Mersin Üniversitesi 

289.  Tuğba AÇIL İskenderun Teknik Üniversite 

290.  Tuğçe SEVİL YAMAN Mersin Üniversitesi 

291.  Tuncay ŞİMŞEK Mersin Üniversitesi 

292.  Tülin EKER Çukurova Üniversitesi 

293.  Uğurcan METİN Mersin Üniversitesi 

294.  Ulviye DEMİRBİLEK Mersin Üniversitesi 

295.  Umut ALMAÇ İstanbul Technical University 

296.  Ünal BOZYER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

297.  Volkan ALA Mersin Üniversitesi 

298.  Volkan EFECAN Mersin Üniversitesi 

299.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

300.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

301.  Volkan YAMAÇLI Mersin Üniversitesi 

302.  Vuslat OĞUZ Mersin Üniversitesi 

303.  Yakup KIZILELMA Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

304.  Yakup KUTLU İskenderun Teknik Üniversite 

305.  Yasemin COŞGUN Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

306.  Yasin TİRE Konya Education And Research Hospital 

307.  Yavuz FINDIK Süleyman Demirel Üniversitesi 

308.  Yılmaz AKGÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi 

309.  Yılmaz UZAR Selçuk Üniversitesi 

310.  Yonca BİR Çağ Üniversitesi 

311.  Yusuf KONCA Erciyes Üniversitesi 

312.  Yücel UYSAL Mersin Üniversitesi 

313.  Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi 

314.  Zehra Alakoç BURMA Mersin Üniversitesi 

315.  Zehra Tuğba MURATHAN Ardahan Üniversitesi 

316.  Zeynep AKGÜN Mersin Üniversitesi 

317.  Zümrüd İbrahim  Kızı 

MENSIMOVA 
AMEA-Nın Sosyal Bilimler Bölümü 

 

 

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 

 
410 

 

NOTLAR 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 


