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ÖNSÖZ 

 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları, Kıymetli Araştırmacılar ve Değerli Dostlarımız, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin 

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

Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş birliğinde, çok geniş bir 

akademisyen grubunun katkı ve katılımları ile gerçekleştirilmişti. Gerçek anlamda uluslararası 

sempozyum ikliminde gerçekleştirilen iki sempozyumumuzdan toplam 14. Ciltlik devasa bir 

külliyat ortaya çıktı. Kitaplarımız sempozyum web sayfalarımızda, ilgilenen herkesin 

istifadesine sunuldu. Bildiri ve katılımları ile sempozyumlarımıza katkı veren herkese 

gönülden teşekkür ederiz. 

Sempozyumlarımızınn ikincisini (2. Uluslararası Mersin Sempozyumu-2. 

International Mersin Symposium ve 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu-2. 

International Mediterranean  Symposium) de, yine sizlerin etkin katkı ve katılımlarıyla, 23-

25 Mayıs 2019 tarihlerinde, Mersin’de, gerçek bir uluslararası akademik şölen havasında 

gerçekleştirdik. Sizleri, yılın en güzel dönemlerinin birinde - Mayıs ayının sonunda, 

ülkemizin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in incisi Mersin’de tekrar 

ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk.  

Sempozyumlarımızın ikincisinde de, 850’yakın bilim adamı ve 450’yi bulan bilidiri ile 

yine rekorları alt üst ettik. İkinci sempzoyumlarımızın Bildiri Tam Metinleri Kitaplarını da, 

titiz bir ekip çalışmasının neticesinde, sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dev bir 

bilim insanı ve araştırmacı ordusunun, uzun soluklu çabalarının ürünü olan bu çalışmalardan 

da toplamda, 15 ciltlik dev bir eser ortaya çıktı. 

Önceki sempozyumlarınımzda olduğu gibi multidisipliner bir bakış açısı ile 

gerçekleştireceğimiz bu bilgi şölenimizde de, 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 hedeflendi. 
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Sempozyumlarımız tamamında, yurt dışı ve yurt içinden katılan toplam 1800’e yakın 

bilim insanı ve araştırmacı, 1000’e yakın bildiri sundu. Başta ülkemizden olmak üzere, yurt 

dışından da özellikle akraba topluluklardan, Balkanlardan ve dünyanın öteki ülkelerinden 

(20’den fazla ülke) katılan bilim insanı-araştırmacının ortak aklı, emek ve çabalarının 

sonucumda, toplamda 35 cildi bulan devasa bir akademik külliyat ortaya çıktı. 

Bu bağlamda ayrıca, yazarlarımızın istekleri üzerine sempozyum bildirilerinden 

seçilen çalışmalardan, Akaddemik Araştırmalar serisi dahilinde bugüne 5 ayrı Uluslararası 

Basılı Kitap yayınladık. Bu kitaplarımıza şu an, dünyanın dört yanından ulaşabilmektedir. 

Mer - Ak Mersin Akademi ile Mersin Üniversitesi’nin işbirliğinde, başarı ile 

gerçekleştirilen sempozyumlarımız, daha önceki sempozyumlarımızda olduğu gibi, çok geniş 

bir ekibin hummalı çalışma sürecinde hayat buldu. Sempozyumlarımıza, doğrudan ya da 

dolaylı katkı ve katılım sağlayan herkese, tekrar gönülden teşekkürü bir borç biliriz.  

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN   

(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)  
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2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU   

2. International Mersin Symposium  

 

(23-25 Mayıs 2019 - 23-25 May 2019) 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAM 

23 Mayıs 2019 
8:30 KAYIT AÇILIŞ OTURUMU:  

9:00 AÇILIŞ – PROTOKOL 

KONUŞMALARI 

Redžep (Recep)  

ŠKRIJELJ  

Hüseyin Kerim 

BEGOĞLU 

10:00 AÇILIŞ KONFERANSI: 

BEKEZHAN A. AKHAN 

Ali TOPÇUK Svetlana 

ANZOROVA 

10:30 AÇILIŞ OTURUMU Necat KEVSEROĞLU  

12:00 – 

13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ Mehmet Ali KİRMAN  

  Galib SAYILOV  

 

GENEL PROGRAM 

23 Mayıs 2019 24 Mayıs 2019 25 Mayıs 2019 
1. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 13:00-14:30 

5. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 8:30-10:00 

11. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 8:30-10:00 

2. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 14:45-16:15 

6. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 10:15-11:45 

12. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 10:15-11:45 

3. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 16:30-18:00 

 

ÖĞLE ARASI: 12:00 – 13:00 

 

ÖĞLE ARASI:  12:00 – 13:00 

4. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 18:00-19:30 

7. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 13:00-14:30 

13. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 13:00-14:30 

 8. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 14:45-16:15 

14. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 14:45-16:15 

 9. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 16:30-18:00 

15. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 16:30-18:00 

 10. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 18:00-19:30 

16. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 18:00-19:30 

   

 

SALONLAR: 

MERSİN – ADANA – HATAY – ANTALYA - ISPARTA  

 

 

Sempozyum Sekretaryası: 

Arş. Gör. Halil ÇAKIR – 0555 144 80 88 

Uzm. Sosyolog Gülten ARSLAN 

 

E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com  

Sempozyum Mekânı: Olbios Marina Resort Hotel, Mersin. 

Sempozyum Web Adresi: https://www.mersinakademi.com.tr/ 

https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr 

 

 

  

mailto:mersinsempozyumu@gmail.com
https://www.mersinakademi.com.tr/
https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/
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Ceren YEGEN  
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Transformatör merkezlerinde topraklama ağlarının geliştirilen karınca/ateş 

böceği hibrit algoritması kullanılarak analizi 
 

Mehmet ZİLE  

Mersin İli Erdemli İlçesindeki Transformatör Merkezlerinde oluşan arızaların 

araştırılması ve alınması gereken önlemler 
 

Mehmet ZİLE  

Geliştirilen Hibrit Guguk Kuşu (CS) ve Çiçek Tozlaşma (FPA) Algoritmasıyla 

Güç Transformatör Verim Optimizasyonu 
 

Mehmet ZİLE  

Mersin’de Sivil Toplum Örgütlerinin Yapısı ve Yerel Medyada Görünürlüğü  

Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER  

Mersin’deki Kamu ve Özel Hastane Web Sitelerinin Sağlık İle İlgili 

Enformasyonu Sunma Açısından İncelenmesi 
 

Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER  

Doğu Akdeniz Havzası’nın Kalbi Mersin’in Nüfusunun Sosyolojik Tahlili  

D. Ali ARSLAN - Gülten ARSLAN – İbrahim ALBAYRAK  

Yörük-Türkmenlerde Kadın, Evlilik Ve Aile  

D. Ali ARSLAN - Gülten ARSLAN  

Araç Bataryaları İle Marş Motorları Arasındaki Elektriksel Güç İlişkisinin 

Analizi 
 

Ercan KÖSE  

Lise Öğrencilerinin Sosyo-demografik Durumları ile Empati Düzeylerinin 

Analizi 
 

Hasan KILIÇ - İrem Nur ÖZKAN - Mahsuni Deniz SEVİNÇ  

Minik Tema Eğitim Programı Uygulanan ve Uygulanmayan Okul Öncesi 

Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları  
 

Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL - Öznur EMSAL AYDIN  

Lise Öğrencilerinin Aile Yapısı Ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre 
Okula Yabancılaşma Düzeyleri 

 

Hasan KILIÇ  

Azerbaycanlı Göçmen Yazar Abay Dağlı’nın Yaratıcılığında Atatürk Obrazı 

ve Kurtuluş Savaşı Konusu 
 

Tahir ORUCOV - Vaqif ORUCOV  

Azerbaycan’ın Büyük Dostu Atatürk  
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Nizami MURADOĞLU  

Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Pansiyonlu Lise Öğrencilerinin Arkadaş 

İlişkileri Düzeyinin Analizi 
 

Hasan KILIÇ – Nurdeniz ARTIRIK  

Sosyo-demografik Değişkenlere Göre Mersin’deki Pansiyonlu Lise 

Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Analizi 
 

Hasan KILIÇ – Sena ÜSTÜN  

Milli-Manevi Değerlerin Korunması Küreselleşme Ortamında Önemli Bir  

Konu Gibi 
 

Nigar Ramız kızı ALİYEVA  

Üçüncü Bin Yılda Türkiye’de İktidarda Kadının Temsili: Üçüncü Bin Yılda 

İktidar Partisi Kadın Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi 
 

Gülten ARSLAN  

MHP Milletvekillerininin Sosyolojik Tahlili  

D. Ali ARSLAN - Mustafa KARADAĞ  

Çoklu Yazma Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve 

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi  
 

Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL – Ahmet AYDIN  

İnsani Bir Değer Olarak Sabır ve Lise Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin 

Analizi 
 

Hasan KILIÇ – Tolga KUNDAK – Nejla BÜYÜKKARADÖL  

Anamur Yöresinde Jeoturizm Olanakları  

Nurdan İNAN - Selim İNAN  

Alanya-Çatalhöyük-Kapadokya “Keykubat Doğa ve Kültür Yolu”  

Hasan BAHAR  

Kerkük'te Yıktırılan Türkmen Eserleri  

Necat KEVSEROĞLU  

  

KİTAP 2  

Farklı SPME Uçları Kullanılarak Kayısı Meyvelerinde Aroma Bileşiklerinin 

GC/MS Tekniği ile Belirlenmesi 
 

Şule Hilal ATTAR - Ebru KAFKAS - İpek DEĞİRMENCİ ÜRÜN - 

Gözde NOGAY - Zafer DOĞU - Salih KAFKAS 

 

Bazı Turunçgil Çeşitlerinin Meyve Kabuğu ve Meyve Suyunda Toplam Fenol 

ve Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması 
 

İpek DEĞİRMENCİ ÜRÜN - Gözde NOĞAY - Ebru KAFKAS - Şule 

Hilal ATTAR 

 

Azman Muz Çeşidinin Meyvelerinde Aroma Bileşiklerinin Farklı Spme Fiber 

Uçları Ve Gc/Ms Teknikleri Kullanılarak Tespit Edilmesi 
 

İpek DEĞİRMENCİ ÜRÜN - Nermin KALAY SARI - Ebru KAFKAS -  

Şule Hilal ATTAR 

 

Mersin İlinde Muz Yetiştiriciliği  

Nermin KALAY SARI - Adem ÖZARSLANDAN - Ebru KAFKAS  

Mersin Anamur Ilçesi Örneğinde Peyzaj Mirasinin Sürdürülebilirliği  

Tülay ERBESLER AYAŞLIGİL  

Mersin'de Yağışlı Gün Sayısı Değişiyor Mu?  

Muhammet TOPUZ - Murat KARABULUT  

Mersin'de Meydana Gelen Seller: Sorunun Arkasındaki Karmaşık Beşeri Ve 

Doğal Faktörler 
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Muhammet TOPUZ - Murat KARABULUT  

Kızılağaç ve Kavaktan Üretilen Lamine Kaplama Kerestelerin Mekanik 

Özellikleri Üzerine Tabaka Kombinasyonunun Etkisi 
 

İlkay ATAR - Fatih MENGELOĞLU - Mustafa Kadir YALMAN   

Yeni İpek Yolu Turizmi Ve Mersin Kenti  

Uysal YENİPINAR  

Mitolojiden İnsana Dört Unsur Üzerine Bir İnceleme  

Birsel ABİHA ÇAĞLAR  

Dede Korkut Kitabı’nın Kompozisyon Özellikleri Ve Şiir Sanatına Dair  

Rövşen / Rovshan ALİZADE / ALIZADE  

Osmanlı’da Modernleşme Ve Sekülerleşme  

Zafer ÇAYLI  

Ferit Kam’ın “Vahdet-İ Vücûd” Anlayışı  

Zafer ÇAYLI  

Sekülerleşme Perspektifinden Kutsal Ve Profan Diyalektiği  

M. Ali KİRMAN  

Büyük Gezgin  ve Coğrafya Bilima Adamı Hacı Zeynalabdin Şirvani  

Maharram Kızı Zülfiyye KERİMOVA  

Eğitim Kurumları Eğitim Enstitüsü İç Sorumluluk Yönetim Sistemi Sonuçları  

Halide HAMİDOVA  

Sözcüksel Yaklaşım Kapsamında Soru Örnekleri  

Yunus Emre ÇEKİCİ  

Uluslararası Öğrencilerin Yazılı Metinlerinde Eşdizimsel Hatalar  

Yunus Emre ÇEKİCİ - Büşra ÇEVİK  

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Mersin Sözlüğü  

Selçuk MOĞUL - Yunus Emre ÇEKİCİ  

Edebiyat Kuramı-Dilbilim İlişkisi Bağlamında Celal Soycan’ın “Zamanın Şiiri 

Şiirin Zamanı” Adlı Poetik Kitabındaki Dilbilimsel Terimler 
 

Yunus Emre ÇEKİCİ  

Ozonlama İşleminin Denim Kumaş Mukavemet Özelliklerine Etkisinin 

İrdelenmesi 
 

Belkıs ZERVENT ÜNAL - Ayşe Deniz KÜÇÜK  

Oğuz Devletçilik Geleneğinde Ecdat Kültü  

Seyfeddin RZASOY  

Konya İli Merkez Hastanelerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarında Gör Hastalığı 

Prevalansı Çalışması 
 

Hilal AKAY ÇİZMECİOĞLU  

CuAlMn Şekil Hafızalı Alaşımına Fe Elementi Eklenmesi  

Mehmet Ali KURGUN - İskender ÖZKUL - Canan Aksu CANBAY  

Cu Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımların Temelleri  

Mehmet Ali KURGUN - İskender ÖZKUL - Canan Aksu CANBAY  

Felsefe Yapmanın İmkânı Bağlamında Türk Düşüncesine Bakış  

Hüseyin Adem TÜLÜCE  

Sekülerleşerek Özneleşen Başörtülü Kadınlar: Yalnız Yürümeyeceksin 

Platformu Örneği 
 

M. Ertuğrul EVYAPAR - Abdullah ÖZBOLAT  

Spinal Cerrahi Uygulanan Hastaların Ağrı Kontrolünde Multimodal 

Analjezinin Etkisi 
 

Serpil YÜKSEL - Gülay ALTUN UĞRAŞ  
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Tıbbi Araca Bağlı Basınç Yaralanmasında Hemşirelik Bakımı  

Gülay ALTUN UĞRAŞ  

Nöroşirürji Hastalarında Hipoterminin Önlenmesi: Güncel Rehberler  

Gülay ALTUN UĞRAŞ  

Grizu Patlaması için Olasılığa Dayalı Risk Değerlendirmesi  

Bülent TÜTMEZ  

Hava Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Kontrolü  

Bülent TÜTMEZ  

  

KİTAP 3  

Mersin’de Yaşayan Emeklilerin Kent Algısı  

Durmuş Ali ARSLAN - Halil ÇAKIR  

Türkiye’de Yapılan İlk Kaçış Rampalarının Genel Özellikleri Ve 

Performanslarının Araştırılması 
 

Hatice Merve ÇETİN - Mehmet ÇAKIROĞLU  

Bitümün Nanokillerle Modifikasyonu Sonucu Bitümün Kalıcı Deformasyona 

Karşı Direncine Olan Etkisi Üzerine Bir Literatür Araştırması 
 

Hatice Merve ÇETİN - Volkan Emre UZ  

Ezme İşleminin Karbon Çeliği Delik Kalitesine Etkilerinin Araştırılması  

Tuncay ŞİMŞEK - Adnan AKKURT  

AL 2024-T3 Alüminyum Alaşımı Malzemenin Ezme İşlemi Sonrası Mekanik 

Özelliklerinin Araştırılması 
 

Adnan AKKURT - Tuncay ŞİMŞEK  

Sağlık Turizminde Hemşire Nerde?  

Melek YEŞİL BAYÜLGEN - Nurgül ÇELİK - Fatma Hikmet YEŞİL  

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Palyatif Bakım  

Melek YEŞİL BAYÜLGEN - Meral GÜN  

Farklı Dolgu Maddelerinin Epoksi Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine 

Etkisi 
 

Mustafa Kadir YALMAN - İlkay ATAR - Fatih MENGELOĞLU  

Adsorption of a Cationic Dye by an Agricultural Waste: Peanut Husk  

Serpil SAVCI - Hüdaverdi Arslan  

Mikorizaların Bitkilerde Stres Mekanizması Üzerine Etkileri  

Yusuf ÇELİK - Garip YARŞI – Adem ÖZARSLANDAN  

Yararlı Bakterilerin (Pgpr) Bitkisel Üretimde Verim Ve Dayanıklılık 

Mekanizması Üzerine Etkileri 
 

Yusuf ÇELİK - Garip YARŞI – Adem ÖZARSLANDAN  

Bitkisel Atik Yağlarin Toplanmasi Ve Karşilaşilan Sorunlar  

Hüdaverdi ARSLAN - Melis GÜN - M. Serkan DEDE  

Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bilimin Doğası Açısından 

İncelenmesi 
 

Behice Nur Topak - Yüksel Keleş  

Yaşlıların Sağlık Hizmeti Alma Sürecinde Yaşadıkları Etik Sorunlar  

Meryem Türkan IŞIK - Rana CAN  

Preeklamptik Hastalarda Fetal Umblikal Arter, Duktus Venosus, Middle 

Serebral Arter Doppler Bulgularının İncelenmesi 
 

Halime Göktepe - Ali Acar  

Cinsiyet Kültürü Bağlamında Aile Kurumunda Atasözlerin Ve Deyimlerin 

Sosyolojik Analizi 
 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 21 

Bediha KARAPINAR  

Bitkilerde Cinsiyet Belirlenmesinde Küçük Rna’ların Rolü  

Hayat TOPÇU - Harun KARCI - Salih KAFKAS  

Bitkilerde Cinsiyetin Belirlenmesi Mekanizmaları  

Hayat TOPÇU - Murat GÜNEY - Salih KAFKAS  

SSR Markers In Cultivated Pistachio  

Murat GÜNEY - Salih KAFKAS - Harun KARCI  

Main Issues In Pistachio Production  

Murat GÜNEY - Salih KAFKAS - Harun KARCI  

History of Next Generation Sequencing  

Murat GÜNEY - Salih KAFKAS - Harun KARCI  

MR Defakografi; Pelvik Tabana Yeni Bir Yaklaşım  

Cengiz KADIYORAN  

Hemşirelik Hizmetlerinde Malpraktis  

Rana CAN -Meryem Türkan IŞIK     

Bitkilerde Qtl-Seq Yöntemi Ile Hizli Qtl Haritalama  

Harun KARCI- Murat GÜNEY - Salih KAFKAS  

Yeni Nesil Dizileme Teknolojisinin Bitki Islahında Kullanımı  

Harun KARCI- Murat GÜNEY - Salih KAFKAS  

Bitkilerde İlişkili Haritalama (Am) Ve Markör Geliştirme  

Harun KARCI - Murat GÜNEY- Salih KAFKAS  

Tarsus Pamukluk Barajı Enjeksiyon Çalışmalarının İncelenmesi  

Aydın ALPTEKİN – Murat YAKAR  

Kaya Düşmesinden Etkilenen Bölgenin 3b Modellenmesi İçin Ön 

Değerlendirme Çalışması 
 

Aydın ALPTEKİN - Mehmet Özgür ÇELİK - Yusuf DOĞAN  

Murat YAKAR 

 

Kanlıdivane Ören Yerindeki Anıt Mezarın Yersel Lazer Tarayıcı İle 

Modellenmesi 
 

Mehmet Özgür ÇELİK - Aydın ALPTEKİN -  Murat YAKAR  

Bitkilerde Mads-Box Transkripsiyon Faktör Ailesinin Rolü  

Leyla GÜNDÜZ - Murat GÜNEY - Harun KARCI  

WRKY-Bitkilerde En Geniş Transkripsiyon Faktör Ailesi  

Leyla GÜNDÜZ - Salih KAFKAS - Murat GÜNEY  

Araç Bataryaları İçin Sıcaklık-Güç İlişkisinin Değerlendirilmesi  

Ercan KÖSE  

Bitkilerde Rna Sekanslaması İle Cinsiyet Belirleme  

Hayat TOPÇU - Murat GÜNEY - Salih KAFKAS   

Yabani Pistacia Türlerinde Basit Dizi Tekrar Markörleri  

Hayat TOPÇU - Harun KARCI - Murat GÜNEY  

Seçilmiş Üstün Özellikli Melez Çilek Genotipleri ile Ebeveynlerinin Verim ve 

Pazarlanabilir Meyve Miktarlarının Belirlenmesi 
 

Şule Hilal ATTAR – Sevgi PAYDAŞ KARGI  

  

KİTAP 4  

Pirina Külü Üzerine Malaşit Yeşilinin Sulu Çözeltiden Adsoprsiyonu  

Hüdaverdi ARSLAN - Yusuf ÖZTÜRK  

Zeytin Endüstrisi ve Çevresel Problemler    

Mutlu YALVAÇ – Mohammed SALEH – Buse DERE - Emine Sultan  
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SANRI 

Filistin Tulkarm Şehrinde Kayıp Kaçak Su Araştırılması  

Mohammed SALEH –  Mutlu YALVAÇ   

Çiftlikköy Mahallesi Yağmur Suyu Şebekesi Tasarımı    

Mutlu YALVAÇ - Mohammed SALEH –  Mehmet AYKAL - Gamze 

KESTEL  

 

Mermer İşletmelerinden Kaynaklanan Atıkların Yeniden Kullanımı ve Geri 

Dönüşümü 
 

Mutlu YALVAÇ - Mohammed SALEH –  Doğan KAPLAN - Yusuf 

TURHAN 

 

Eğriçam Mahallesinde Yağmursuyu Şebekesi Tasarımı Ve Taşkın 

Modellemesi   
 

Mohammed SALEH - Mutlu YALVAÇ - Abdoul-Abas COMPAORE -  

Murat ÖZBAY 

 

İŞ KULÜPLERİ PROJESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ    

Nurcan TEMİZ - Ahmet TURNA  

Serviks Kanseri Aşılarında Güncel Durum   

Özde SAKARYA – Hüseyin DURUKAN - Faik Gürkan YAZICI  

Düz Topolojiye Sahip Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Saldırı Tespit Sistemleri 

Üzerine Bir Araştırma 

 

Ali Arslan – Cansu Canbolat – İpek ABASIKELEŞ TURGUT  

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güven Temelli Küme Başı Seçimi  

Cansu Canbolat – İpek ABASIKELEŞ TURGUT  

Su Taşkının Üç Farklı Domates Genotipine Etkisi  

Sultan DERE - H. Yıldız DASGAN  

Zeytin Çekirdeği Üzerine Malaşit Yeşilinin Sulu Çözeltiden Adsoprsiyonu  

 Hüdaverdi ARSLAN- Zilan ŞİRP  

Kamu Hizmetleri Bağlamında Mersin’de Yaşam Kalitesi  

D. Ali ARSLAN - Ceylan ÖZBAY    

Serviks Kanseri Taramasında Yenilikler  

Yunus İBİK – Hüseyin DURUKAN - Faik Gürkan YAZICI  

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Gelişimi  

Alican YAKIN - İlker SUGÖZÜ   

Elektrikli Ve Hibrit Araç Teknolojisinde Gelişmeler  

Furkan YERTÜM- İlker SUGÖZÜ    

Kaynak İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  

Murat ÇETİN - İlker SUGÖZÜ  

Elektrikli Araçların Mevcut Durumu ve Gelişimi  

Nedime Nurcan ALKAN- İlker SUGÖZÜ  

Mersin İli Kadın Esnaf Ve Sanatkârlarının Sosyal – Ekonomik Profillerinin 

Ve Sorunlarının Sosyolojik Analizi   

 

Durmuş Ali ARSLAN - Ahmet YAMAN     

Kaolin Uygulamasının Bazı Yerli Ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin 

Meyvelerinde Toplam Fenol Ve Meyve Renkleri Uzerine Etkisinin 

Belirlenmesi 

 

Mesut ADA - Ayşegül BURĞUT - Şule Hilal ATTAR - Elife ÇAM - 

Nurgül TÜREMİŞ - Ebru KAFKAS 

 

Palyatif Bakım Alan Hastalarda Müzik Terapinin Ağrı Üzerine Etkisi  

Abdullah AVCI Meral GÜN  
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Bazi Fenolik Bileşiklerin Eldesi, Kimyasal Içeriğinin Aydinlatilmasi Ve 

Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi 
 

Mehmet Ulaş CİVANER - Pelin EROĞLU     

Girişimcilik Kültürünün Gelişmesinde Ve Başarılı İşletmelerin Kurulmasında 

Kuluçka Merkezlerinin Önemi: Tarsus İşgem Uygulaması 
 

Oğuzhan ER  

Uv-C Uygulamasının Taze Kesilmiş Turp Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi  

Ayşe Tülin ÖZ – Büşra ERYOL  

Taze Kesilmiş’ Bayır’ Turp Kalitesine Uv Işınlama Uygulamasının Etkisinin 

Belirlenmesi 
 

Ayşe Tülin ÖZ  

Onkolojide Güncel Yaklaşımlar  

Birgül VURAL DOĞRU- Esra ÇAVUŞOĞLU  

Hemodiyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromunun Yönetiminde 

Tamamlayıcı Ve Bütünleşik Yaklaşımlar 
 

Birgül VURAL DOĞRU- Esra ÇAVUŞOĞLU  

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Uyku Bozukluklarında Aromaterapi Ve 

Masaj Uygulamaları 
 

Birgül VURAL DOĞRU- Esra ÇAVUŞOĞLU   

Karaciğer Fonksiyon Testleri Ve Koagülasyon Testlerinin İnmeli Hastalarda 

Mortalite Üzerine Etkisi 
 

Osman Serhat TOKGÖZ - Mustafa Altaş  

P. eurycarpa’nın Dağılımı ve Morfolojisi  

Ömer Faruk BİLGİN -Harun KARCI - Salih KAFKAS  

 P. Lentiscus’un Kullanim Alanları ve Dağılımı  

Ömer Faruk BİLGİN - Salih KAFKAS-Harun KARCI   

  

KİTAP 5  

Silisyumun Soğan Yetiştiriciliğinde Tuz Stresini Hafifletici Etkileri  

Boran İKİZ -  H.Yıldız DAŞGAN - Oğuzhan YILMAZ   

Polimer Matrisli Sürtünme Kompozitlerinde Fıstık Kabuğu Tozu 

Kullanımının Araştırılması 
 

Banu SUGÖZÜ  

Kompozit Demiryolu Sabolarının Sıcak Presleme Şartlarının Frenleme 

Performansına Etkisi 
 

Y. Burak KÖSE - Banu SUGÖZÜ  

İş Stresi ve Duygu Düzenleme Stratejileri İlişkisi : Ortak Sağlık Güvenlik 

Biriminde çalışan İş Güvenliği Uzmanları Örneği 
 

Serap GİRGİN - Banu SUGÖZÜ  

Gemi Bakım Ve Onarım Çalışanlarında Duygu Düzenleme Stratejileri, Stres 

Ve Etkileri Üzerine Bir Araştırma 

 

Tuncay ÖZIŞIK - Banu SUGÖZÜ  

Dünyada Akıllı Kent Uygulamaları Ve Mersin İli Akıllı Kent Yönetim Sistemi 
Analizi 

 

Halil KUMBUR - Volkan YAMAÇLI - Ceyhun AKARSU  

Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken 

Kriterler 
 

Esin DÖNMEZLER- Serdarhan Musa TAŞKAYA  

Türkiye’de Yayınlanan “Çocuk Edebiyatı” Kitaplarında Yer Alan Çocuk  
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Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterlerin İncelenmesi 

Esin DÖNMEZLER -  Serdarhan Musa TAŞKAYA  

Düzeltilmiş Bacak Boyu Değerlerinin Ve Cinsiyetin Y Denge Testi Üzerine 

Etkisi 
 

İnci KESİLMİŞ - Manolya AKIN  

Raylı Sistem Taşıtlarında Kullanılan Fren Balataları Ve Fren Pabuçları 

Üzerine Bir Inceleme 

 

Funda KAHRAMAN  

Gebelikte Tiroid Hastalıkları Rutin Taranmalı Mıdır?  

Mürşide ÇEVİKOĞLU KİLLİ   

Türkiye’de Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitiscapitata (Wiedemann) (Diptera: 

Tephritidae) Mücadelesinin Mevcut Durumu Ve Gelecek Beklentileri 
 

Naime Zülal ELEKCİOĞLU  

Adana İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Zararlı Böcek ve Akar 

Türleri  
 

Naime Zülal ELEKCİOĞLU  

İnşaat Sektörü Çalışanlarında Ergonomik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi  

Abdullah Oğuzhan BAŞTÜRK İrem ERSÖZ KAYA  

Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Sularında Tespit Edilen Prasinofit Nephroselmis 

Pyriformis Ve Diyatom Trieres Mobiliensis Türlerinin Fe Sem Ve Dna 

Barkodlama İle Doğrulanması 

 

Merve KONUCU - Dilek TEKDAL - Elif EKER DEVELİ  

Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Sınav Kaygısı  

Murat ERDOĞAN - Leyla SARAÇ  

Beden eğitimi öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları  

Leyla SARAÇ – Ramazan TATLI  

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Büyüme Destekleyici Olarak Tıbbi Aromatik 

Bitkilerin Kullanımı 
 

Funda TURAN - Ayşegül Ergenler  

Triploit ve Diploit Karabalıklarda (Clarias gariepınus (Burchell, 1822)) 

Büyüme Performansı Üzerine Pelargonium sidoides Ekstraktının Etkisi 
 

Funda TURAN - Ayşegül Ergenler  

Türkiye’nin Kuzeydoğu Akdeniz, İskenderun Körfezi Kıyılarından Pempheris 

rhomboidea (Kossmann & Räuber, 1877) Türüne Ait Kayıt 
 

Ayşegül Ergenler - Funda TURAN – Cemal TURAN  

Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Sevme Düzeylerinin Cinsiyet 

Ve Sınıf Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması 
 

Fatmanur UĞUR - Leyla SARAÇ  

İlkokul Öğrencilerinin Ödev Kavramına İlişkin Metaforik Algıları  

Soner Mehmet ÖZDEMİR - Yasemin ÇAKICI  

İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılma Durumlarının 

İncelenmesi 
 

Soner Mehmet ÖZDEMİR - Firdevs GÜNDOĞAN ÖNDERÖZ  

The "Edige Batyr" Epos - common heritage of Turkic people  

Bekezhan Akhan - Zhumanazar Assan  

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları  

M. Ali KİRMAN - Sinan SCHREGLMANN  

Romanov Kuzularına Ait Bireysel Büyüme Eğrilerinin Modellenmesi  

Yalçın TAHTALI - Mustafa ŞAHİN - Lütfi BAYYURT  
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Su Kalitesinin Kontrolünü Sağlayan Gömülü Otomasyon Sistemlerinin 

İncelenmesi Ve Mersin İli’ne Uygulanabilirliğinin Araştırılması 
 

Halil KUMBUR - Volkan YAMAÇLI - Ceyhun AKARSU  

Türkiye'de İngilizcenin Öğretiminde 1859 Tarihli Konuşma Kitabı Üzerine 

Bir İnceleme 
 

Namık Kemal ŞAHBAZ  

Yoğun Bakım Hastalarında Pnömoni Klinik Aktivite İndeksleri  İle Kan 

Enfeksiyon Parametrelerinin Karşılaştırılması 
 

Mevlüt Hakan GÖKTEPE  

154/31,5 kV’ luk Mersin Trafo Merkezinde Kısa Devre Akımlarının Analizi 

Ve Simülasyonu 
 

Mehmet ZİLE  

Effects Of Classıcal Musıc On Pepper (Capsıcum Annuum L.) Plant Growth 

At Young Plant Stage 

 

Boran İKİZ-H.Yıldız DAŞGAN  

MAG kaynak yöntemi ile birleştirilen parçalarda kaynak ağzıaçısının mekanik 

özelliklere etkileri üzerine bir inceleme 
 

Funda KAHRAMAN-Mehmet KÜÇÜK  

Jonathan Swıft’in “Güliver’in Gezileri” Romanının Eğitim Açısından 

İncelenmesi 
 

Gülçin ŞAHİN KÖKLÜDAĞ- Serdarhan Musa TAŞKAYA  

Phylogenetic Relationship of Jellyfish Species in the Turkish Marine Waters  

Burcu ÖZBALCILAR- Cemal TURAN  

Genetic and Morphological Analyses of the Mediterranean Limpet (Patella 

caerulea) Populations on the Turkish Marine Waters 

 

Mehmet GÜNGÖR- Cemal TURAN  

Molecular Systematic and Barcoding of Hemigrammocapoeta and Capotea 

species complex 

 

Cemal TURAN- Mevlüt GÜRLEK- Deniz YAĞLIOĞLU- Servet A. 

DOĞDU 

 

Активы Исламских Банков И Тенденции Их Развития  

Ниязбекова Ш.У.- Курманкулова Р.Ж.- Мусиров Г  

  

KİTAP 6  

Çukurova Sanayi İşletmeleri’nin Endüstri Mirası Olarak Değerlendirilmesi  

Yemliha GÜNGÖR - Meltem Uçar  

Genişletilmiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli’ye Bağlı 

Komplike Olmayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisinde Oral 

Antibiyotikler Kullanılabilir mi? 

 

Çiğdem ARABACI  

Enfeksiyon Etkeni ve Kolonize Olan Streptococcus Agalactiae suşlarının C5a 

Peptidaz, CAMP Faktör ve Hemolizin Üretimi Açısından Karşılaştırılması 
 

Çiğdem ARABACI - Funda BABACAN  

Muz Meyvesinde Toplam Fenol ve Toplam Antioksidan Kapasitelerinin 

Tespitinde Çeşitli Çözücü Ekstratlarının Etkinliği 
 

Nermin KALAY SARI - İpek DEĞİRMENCİ ÜRÜN - Ebru KAFKAS  

Lefkoşa Sur İçinde Bağlamsal Zıtlığın Sorgulanması  

Meltem AKYÜREK  

Çeşitli klinik örneklerden elde edilen Stenotrophomonas maltophilia  
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suşlarının antibiyotik duyarlılıkları 

Demet HACISEYİTOĞLU  

Kandidemi Etkeni Candida glabrata İzolatlarının Klonal Yakınlık ve 

Antifungal Duyarlılıkları 
 

Demet HACISEYİTOĞLU  

Kalkınmaya Klasik Bir Bakış: Dengeli Ve Dengesiz Kalkınma Teorileri  

D. Ali ARSLAN - Ahmet ÇAĞRICI  

Farklı Ortamlarda Bekletilen Hibrit Kompozitlerin Kritik Yanal Burkulma 

Yüklerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 
 

Ayla TEKİN - Ayşe ÖNDÜRÜCÜ - Hüseyin Fırat KAYIRAN  

Sıcaklık Etkisindeki Bimateryal Disklerde Isıl Gerilme Analizi  

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ - Hüseyin Fırat KAYIRAN  

Mersin Kültüründe Halk İnanışları, Yakarışlar, Alkışlar (Hayır Dualar), 

Kargışlar (Beddualar): Mut Yöresi Örneği 
 

D. Ali ARSLAN - Fatma DOĞAN  

Malign Melanom Prekürsörü Olarak Displastik Nevüs  

Gülçin HARMAN KAMALI  

Mersinde Termal Turizmin Talassoterapi Entegrasyonu  

Orhan ERDEN  

Yüksek Katma Değerli Jeotermal Enerji Sistem Tasarımı  

Orhan ERDEN  

Naive Bayes Sınıflandırıcısını Kullanarak Hızlı Fourier Dönüştürülmüş Eeg 

Sinyallerine Sahip Videolarda 25. Kare Etkisinin Tespiti 
 

Gözde ÖZKAN - Ahmet GÖKÇEN  

Çok Kanallı Akciğer Seslerinin Empirical Wavelet Transform Analizi ve 

Sınıflandırılması 
 

Emre DEMİR - Ahmet GÖKÇEN  

Synthesis of İron-Based Metal Organic Frameworks And İnvestigation Of 

Their Water Stability 

 

Utku Bulut ŞİMŞEK - Meral TURABİK  

CO2 adsorption of MIL-101(Fe) Metal Organic Frameworks calcined at 

different temperatures 
 

Utku Bulut ŞİMŞEK - Meral TURABİK  

Özdemir İnce Şiirinde Din Kavramı  

Ahmet KARAKUŞ  

Üniversite Araştırma Hastanelerinin Yangın Güvenliği Açısından 

Değerlendirilmesi 
 

Gülendam ÇELİK - Zehra YILDIZ  

Bilgisayar Kontrollü Elektro-Pnömatik Ağızlık Açma Mekanizmalı Bir 

Dokuma Tezgâhında Çözgü Gerilimlerinin Ön Ağızlık Uzunluğuna Bağlı 

Değişimlerinin İncelenmesi 

 

Zehra KAYNAR TAŞCI - Deniz Mutlu ALA -  Nihat ÇELİK   

Ortaokul Öğrencilerinin Derslerde Teknoloji Kullanılmasına Yönelik 
Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi 

 

Behice Nur TOPAK - Menevşe DUMAN - Nezaket Bilge UZUN  

Farklı Molekül Ağırlığına Sahip Polietilen Kullanılarak Kızılçam Odun Unu 

Dolgulu Polimer Kompozitlerin Üretilmesi Ve Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Tuğçe  TUNCER - İlkay ATAR - Fatih MENGELOĞLU  

Mersin İli Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Göstergeleri  
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Nurcan Temiz – Rabia Dal  

Türkiye'de Almancanın Öğretiminde 1917 Tarihli Konuşma Kitabı Üzerine 

Bir İnceleme 
 

Namık Kemal ŞAHBAZ  
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PİRİNA KÜLÜ ÜZERİNE MALAŞİT YEŞİLİNİN SULU ÇÖZELTİDEN 

ADSORPSİYONU 

 

H. ARSLAN1 

Y. ÖZTÜRK2 

 

Özet 

Bu çalışmada, malaşit yeşili boyar maddesi içeren bir çözeltinin, pirina külü ile 

adsorpsiyonu gerçekleştirilmiştir ve analizler spektrofotometrik yönteme göre yapılmıştır. 

Pirina külünün özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Çalışmada, 

adsorpsiyon dengesine 90 dakikada ulaşılmıştır. Deneysel pH optimizasyonu çalışmalarında, 

malaşit yeşili boyar maddesinin kendi doğal pH’ı olan 4’de  daha iyi adsorplandığı tespit 

edilmiştir. Optimum adsorban madde miktarı 1 g olarak belirlenmiştir. Çalışmada 100 mg/L 

başlangıç boyar madde konsantrasyonuna sahip çözeltilerde maksimum adsorpsiyonun 

gerçekleştiği ve yapılan çalışmalar sonucunda optimum koşullarda maksimum adsorpsiyon 

veriminin % 99,95 olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pirina külü, Malaşit Yeşili, adsorpsiyon, boyar madde 

 

Adsorption of Malachite Green onto Olive Pomace Ash 

Abstract 

In this study the removal of Malachite green from aqueous solution by the mean of 

adsorption onto olive pomace ash (OPA). The spectrophotometric method was used to 

determine the adsorption behavior. The characteristics of OPA were identified by scanning 

electron microscope (SEM) analysis. pH, contact time, adsorbent quantity, and initial dye 

concentration were optimized. The optimum pH was 4. It found that efficiency decrease when 

the solution is acidic. The adsorption equilibrium reached after 90 min. the optimum 

adsorbent quantity and the initial dye were 1g, and 100 mg/l respectively. Under these 

conditions, the removal efficiency was 99.95%. 

Keywords: Olive pomace ash, Malachite Green, adsorption, dye. 

 

 

 

                                                 
1 Doktor Öğretim Üyesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye 
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1.GİRİŞ 

Su, canlı yaşamının devamlılığı için en gerekli öğelerden birisidir. Canlıların büyük 

bir kısmı suya içme ve kullanma amacıyla ihtiyaç duyarken, bazı canlılar içinse su bir yaşama 

alanıdır. 

 Çevre kirliliğinin bir çeşidi olan su kirliliği; su kalitesinin fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik etkenlere bağlı olarak bozulması şeklinde ifade edilebilir. Evsel, endüstriyel ve diğer 

kullanımlar sonucu kirlenmiş ve kalitesi bozulmuş sular, atıksu olarak nitelendirilirler. 

Atıksular, içerisinde bir kirlilik yükü barındırırlar ve alıcı ortamlara ulaştıklarında ekolojik 

dengenin bozunmasına yol açarlar. Özellikle endüstriyel atıksular, alıcı ortamlar için çok ciddi 

tehlike oluştururlar (Gerçel et al., 2008).  

Hızlı nüfus artışı, ihtiyaçları karşılamak amacıyla sanayinin de gelişmesi ve 

yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Sanayileşmeyle beraber üretim süreçlerinde 

kullanılan su miktarı artmış ve dolayısıyla üretim esnasında daha fazla atıksu oluşmaya 

başlamıştır. Açığa çıkan endüstriyel atıksuların kontrolü son derece önemli bir konudur. Alıcı 

ortamlara deşarj edilmeden önce uygun teknikler kullanılarak içerisindeki kirleticilerin 

uzaklaştırılması gerekmektedir. Kirletici yükü bakımından tekstil endüstrisi atıksuları, 

ekolojik dengenin korunması açısından üzerinde önemle durulması gereken endüstriyel 

atıksulardan birisidir. Tekstil endüstrisi atıksuları içerisinde bulundurduğu boyar maddeler 

yüzünden alıcı ortamlarda çeşitli çevresel problemlere sebep olmaktadırlar. Bu kirleticiler su 

ortamında bulundukları zaman ışık geçirgenliğini azaltarak suyun oksijen bakımından 

zenginleşmesini engellerler. Ayrıca su canlıları üzerinde birikime uğrayarak toksik ve 

konserojenik etkiler meydana getirirler. Bu yüzden boyar madde içeren atıksuların alıcı 

ortamlara deşarj edilmeden önce uygun teknikler kullanarak arıtılmaları ekolojik denge 

açısından önemlidir (Correia et al., 1994).  

Tekstil endüstrisinde boyama amacıyla kullanılan kimyasal maddelerden birisi de 

malaşit yeşili boyar maddesidir. Malaşit yeşili; suda ve alkolde çözünürlüğü yüksek, 

Trifenilmetan boya grubuna ait bir boyar maddedir. Molekük ağırlığı 364,911g/mol’dur. 

Malaşit yeşili, su canlıları üzerinde birikime uğrayabilen bir maddedir. Dolayısıyla bu canlılar 

ile besin zincirine girerek toksik ve kanserojenik etkiler gösterebilirler. Malaşit yeşili 

kanserojen bir madde olmasına rağmen su ürünleri yetiştiriciliğinde antiseptik amacıyla da 

kullanılan bir maddedir (Papinutti et al., 2006). 
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Bu çalışmada pirina külü üzerine malaşit yeşilinin sulu çözeltiden adsorpsiyonu 

gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon üzerine pH, adsorban miktarı ve başlangıç boyar madde 

konsantrasyonun etkisi incelenmiştir. Karakteristik özellikler için SEM analizi yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

 Bu çalışmada; zeytinyağı üretim tesisinde, zeytinyağı üretimi esnasında açığa çıkan 

pirinanın sıcak su eldesinde kullanılmasıyla geriye kalan küller andsorban olarak 

kullanılmıştır. Adsorbat olarak ise malaşit yeşili boyar maddesinden hazırlanan çözeltiler 

kullanılmıştır. 

 Adsorpsiyon çalışmalarından deney düzeneklerinin hazırlanması ve analizlerinin 

yapılması amacıyla; 

 Adsorban ağırlıklarını ayarlamak amacıyla hassas terazi 

 pH ayarlamaları yapmak amacıyla pH metre 

 Adsorbanların nemden uzaklaştırılması amacıyla etüv 

 Çözeltilerin karıştırılması amacıyla manyetik karıştırıcı 

 Çözeltilerin santifüjlenmesi amacıyla santrifüj cihazı 

 Çözeltilerin absorbanslarını okuyarak konsantrasyonlarını hesaplamak amacıyla UV-

Spektrofotometre  

 Karakteristik özelliklerin belirlenmesi amacıyla Taramalı Elektron Mikroskobu 

(Scanning Electron Microscope, SEM)  kullanılmıştır. 

  

2.2. Yöntem 

 Çalışmada kullanılan adsorban 100 mesh’lik elekten geçirilerek boyutlandırılmıştır. 

Adsorban; şebeke suyu ve safsu ile yıkandıktan sonra 105 0C sıcaklıkta 2 saat süreyle etüvde 

kurutulmuştur. Kurutulan pirina külü desikatörde saklanmıştır. 

Adsorpsiyon çalışmalarında kullanılacak malaşit yeşili boyar maddesinden 1 g 

alınarak 1 L’lik balon jojode 1000 mg/L konsantrasyonda stok çözeltisi hazırlanmıştır. 
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Çalışmada kullanılan boyar maddenin kalibrasyon eğrisinin çıkarılması amacıyla 1-10 

mg/L arasında kalibrasyon çözeltileri hazırlanmış ve spektrofotometre okuma yapılarak 

kalibrasyon eğrisi çizilmiştir. 

Pirina külü üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin adsorpsiyonuna pH’ın etkisini 

incelemek amacıyla optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 2,4,6,8 ve 10 pH 

değerlerinde 100 mg/L derişime sahip 200 ml’lik çözeltiler hazırlanmış ve içerisine 1 g 

adsorban ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler ağızları kapatılarak manyetik karıştırıcıya 

bırakılmıştır. Belirli periyotlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve spektrofotometrede 

okunarak konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

Pirina külü üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin adsorpsiyonuna adsorban madde 

miktarının etkisini incelemek amacıyla optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 100 

mg/L başlangıç konsantrasyonuna sahip 200 ml’lik çözeltiler içerisine 0.5, 0.75, 1, 1.25 ve 1.5 

g adsorban ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler ağızları kapatılarak manyetik karıştırıcıya 

bırakılmıştır. Belirli periyotlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve spektrofotometrede 

okunarak konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

Pirina külü üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin adsorpsiyonuna başlangıç boyar 

madde konsantrasyonunun etkisini incelemek amacıyla optimizasyon çalışması yapılmıştır. 

Bu amaçla 50, 75, 100, 125 ve 150 mg/L konsantrasyona sahip 200 ml’lik çözeltiler içerisine 

1g adsorban ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler ağızları kapatılarak manyetik karıştırıcıya 

bırakılmıştır. Belirli periyotlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve spektrofotometrede 

okunarak konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

3.1. Sonuç  

Bu çalışmada; pirina külü üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin sulu çözeltiden 

adsorpsiyonu ve adsorpsiyon üzerine etki eden pH, adsorban miktarı ve başlangıç boyar 

madde konsantrasyonunun etkisi incelenmiştir. 
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3.1.1. Adsorpsiyon Üzerine pH’ın Etkisi 

 

 

   Şekil 3.1. Adsorpsiyon Üzerine pH’ın Etkisi ( T:250C, m/V:1g/200mL )  

   

Adsorpsiyon üzerine pH’ın etkisini incelemek amacıyla 100 mg/L boyar madde 

konsantrasyonuna sahip çözeltiler kullanılmıştır. Adsorpsiyon sonucunda, adsorbanın birimi 

başına adsorplayabileceği boyar madde miktarı (q) temas süresi boyunca incelenmiş ve elde 

edilen veriler Şekil 3.1’de verilmiştir. Şekilden de anlaşılabileceği üzere pH arttıkça 

adsorpsiyon da artmaktadır. Tüm pH’larda,  başlangıçta adsorpsiyon hızlı gerçekleşmiş ve 90 

dakika sonunda adsorpsiyon maksimum seviyesine ulaşmıştır. Yapılan optimizasyon 

çalışması sonucunda adsorpsiyonun gerçekleştiği optimum pH 4 olarak tespit edilmiştir. 
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3.1.2. Adsorpsiyon Üzerine Adsorban Miktarının Etkisi 

 

 

Şekil 3.2. Adsorpsiyon Üzerine Adsorban Miktarının Etkisi ( T:250C, pH:4 V:200mL ) 

 Adsorpsiyon üzerine adsorban miktarının etkisini incelemek amacıyla 100 mg/L boyar 

madde konsantrasyonuna sahip çözeltiler kullanılmıştır. Adsorpsiyon sonucunda, adsorbanın 

birimi başına adsorplayabileceği boyar madde miktarı temas süresi boyunca incelenmiş ve 

elde edilen veriler Şekil 3.2’de verilmiştir. Şekilden de anlaşılabileceği gibi adsorbanın 

miktarı azaldıkça, adsorbanın birimi başına adsorplayabileceği boyar madde miktarı 

artmaktadır.  
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Şekil 3.3. Adsorplanan Boyar Madde Miktarının ve Adsorpsiyon Yüzdesinin Adsorban 

Miktarıyla Değişimi ( T:250C, pH:4 V:200mL ) 

 

Şekil 3.3’te verilen grafikte de görüldüğü gibi adsorban miktarı arttıkça adsorbanın 

birimi başına adsorpladığı boyar madde miktarı azalmaktadır. Buna karşılık adsorpsiyon 

yüzdesi artmaktadır. Bu durum birim adsorpsiyon olarak açıklanabilir. Yapılan bu 

optimizasyon çalışması sonucunda, adsorpsiyonun gerçekleştiği optimum adsorban miktarı 1 

g olarak tespit edilmiştir. 

 

3.1.3. Adsorpsiyon Üzerine Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonunun Etkisi 

 

Şekil 3.4. Adsorpsiyon Üzerine Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonun Etkisi (T:250C, 

pH:4, m/V:1g/200mL) 

Adsorpsiyon üzerine başlangıç boyar madde konsantrasyonunun etkisini incelemek 

amacıyla; 50, 75, 100, 125 ve 150 mg/L başlangıç boyar madde konsantrasyonlarına sahip 

çözeltiler kullanılmıştır. Adsorpsiyon işlemi sonucunda, adsorbanın birimi başına adsorpladığı 

boyar madde miktarı temas süresi boyunca incelenmiştir. Elde edilen veriler göz önüne 

alındığında optimum başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 100 mg/L olduğu tespit 

edilmiştir.  
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3.1.4. Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi (SEM) 

 Adsorbanın farklı büyütmelerdeki yüzey görüntüleri taramalı elektron mikroskobu ile 

incelenmiş ve Şekil 3.5’te verilmiştir.  

 

 

Şekil 3.5. Pirina Külünün Yüksüz ve Boya Yüklü SEM Görüntüsü 

 

3.1.5. İzoterm İncelemeleri 

 Pirina külü üzerine malaşit yeşilinin sulu çözeltiden adsorpsiyon izotermleri Langmuir 

ve Freundlich izoterm modellerine göre incelenmiştir. Buna göre adsorpsiyonun Langmuir 

izoterm modeline göre gerçekleştiği tespit edilmiştir. 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 36 

 

Şekil 3.6. Pirina Külü Üzerine Malaşit Yeşili Adsorpsiyonunun Langmuir İzotermi 

 

Şekil 3.6’da görüldüğü gibi pirina külü üzerine malaşit yeşilinin adsorpsiyonunda 

Langmuir İzotermi için 0,999’luk bir korelasyon değeri elde edilmiştir. Yüksek bir korelasyon 

değerinin elde edilmesi Langmuir İzotermine uyum olduğunu belirtir. Bununla birlikte 

adsorbanın yüzeyinin homojen olduğu söylenebilir. 

 

3.2. Öneriler 

Bu çalışmada; pirina külü üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin sulu çözeltiden 

adsorpsiyonu gerçekleştirilmiş ve adsorpsiyona etki eden faktörler zamanın bir fonksiyonu 

olarak incelenmiştir. Adsorpsiyonun gerçekleştiği optimum şartlar belirlenmiş ve bu şartlarda 

adsorpsiyon veriminin %99,95 olduğu tespit edilmiştir. Özellikle dünyamızda endüstriyel 

atıksu oluşumunun çok fazla olması, doğal su kaynaklarının çok hızlı kirlenmesi, ekolojik 

dengenin bozulması gibi sorunlar göz önüne alındığında bu tür çalışmaların uygulamalı olarak 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tür çalışmalarla; 

 Ekolojik denge korunabilir. 

 Su kaynaklarının kirlenmesi önlenebilir 

 Atıksuların tekrar kullanımı yaygınlaştırılabilir. 

 Su kaynaklarının kullanımında azalma sağlanabilir. 

 Çevresel zararları bulunan atıklar yeniden değerlendirilebilir. 

 Atıkların neden olmuş olduğu çevresel zararların önüne geçilebilir. 

y = 0,050x - 0,000
R² = 0,999

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0 0,5 1 1,5 2

ce
/q

e

ce (mg/L)



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 37 

 Hammadde kullanımında azalma sağlanabilir. 

 İşletmeler ekonomik olarak kazanç sağlayabilir. 
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ZEYTİN ENDÜSTRİSİ VE ÇEVRESEL PROBLEMLER 
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Emine Sultan SANRI* 

ÖZET 

Zeytin Dünyada İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Tunus gibi Akdeniz 

ülkelerinde yetişmektedir. Türkiye’de ise Akdeniz, Marmara ve Ege’de yetiştirilmektedir. 

Dünyada zeytin ihracatı yapan ülkeler İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Fransa, Tunu3s, 

Suriye, Arjantin, Türkiye, Fas’tır. 

Başta zeytinyağı ve sofralık zeytin olmak üzere çok verimli ürünler elde edilen bu bitki 

oldukça değerlidir. Dünya’da sofralık zeytin üretimi AB ülkeleri Mısır, Fas, Türkiye, 

Arjantin, Suriye gibi ülkelerde yapmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mersin ilinde meyve veren sofralık zeytin 

ağaç sayısı 2014 yılında 2613792 adet iken 2018 yılında 2565845 adet, meyve veren yağlık 

zeytin ağacı sayısı 2014 yılında 4350540 adet iken 2018 yılında 4813908 adettir. Meyve 

vermeyen sofralık zeytin ağaç sayısı 2014 yılında 2246046 adet iken 2018 yılında 1869212 

adet, meyve vermeyen yağlık zeytin ağacı sayısı ise 2014 yılında 3485029 adet iken 2018 

yılında 3257187 adettir. Toplu meyveliklerin alanı sofralık zeytinler 2014 yılında 136652 

dekar 2018 yılında ise 133546 dekar, toplu meyveliklerin alanı yağlık zeytinler 2014 yılında 

241104 dekar 2018 yılında ise 266993 dekardır. Sofralık zeytinde meyve veren ağaç verimi 

2014 yılında 14 kg 2018 yılında ise 4 kg, yağlık zeytinde ise meyve veren ağaç verimi 2014 

yılında 18 kg 2018 yılında ise 12 kg dır. Sofralık zeytinde üretim miktarı 2014 yılında 35468 

ton 2018 yılında ise 11000 tondur. Yağlık zeytinde üretim miktarı 2014 yılında 78694 ton, 

2018 yılında ise 58993 tondur. 

Zeytin devlet desteği almaktadır. Devlet desteğinin yanı sıra tarım satış kooperatifleri ve 

birlikleri ülkemizde sofralık zeytin ve zeytinyağı alımı yapmaktadır. Bu birlikler Tariş Zeytin 

ve Zeytinyağı Birliği ve Marmara Birliktir. 
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Zeytin ve zeytinyağı endüstrisinin en büyük sorunu oluşan atık su ve katı atıkların 

uzaklaştırılması veya arıtılmasıdır. Ülkemizde zeytin işletmelerinin dağınık ve ayrı 

olmasından kaynaklı daha fazla atık ve atıksu ortaya çıkmaktadır. Bu gibi problemleri 

engelleyebilmek için dağınık halde bulunan bu işletmeleri bir arada toplanmalıdır. Bu 

işletmelerin atıksuları bir araya getirilerek entegre atıksu arıtma tesisine gönderilmelidir. 

Pirina ise pirina işleme tesislerine gönderilmelidir.  

Bu çalışma Türkiye ve Mersin’de zeytin ve zeytinyağı endüstrisi ile ilgili bir araştırma 

çalışmasıdır.  

Anahtar kelimeler: Zeytin, Zeytinyağı, Zeytin karasuyu, pirina 

 

ABSTRACT 

Olive Italy in the world, Spain, Portugal, Greece, Turkey, is grown in Mediterranean countries 

such as Tunisia. In Turkey, the Mediterranean, Aegean and Marmara are well trained. Olives 

in the world engaged in exporting countries are Italy, Spain, Portugal, Greece, France, 

Tunisia, Syria, Argentina, Turkey, and Morocco. 

This plant, which has very efficient products such as olive oil and table olives, is very 

valuable. World table olive production in the EU countries, Egypt, Morocco, Turkey, 

Argentina, operate in countries such as Syria. 

Turkey Statistical Institute (TUIK) data, the number of table olive tree which bore fruit in 

Mersin province, while 2613792 units in 2014. In 2018, 2565845 units, fruiting oil seed 

number of olive trees is number 4813908 in 2018, while the number 435054 million in 2014 

.In 2014, while the number of olive trees was 2246046 in 2014, then number of olive trees 

was 1869212 in 2018, while the number of non-fruit olive trees was 3485.029 in 2014 and 

3257187 in 2018. In 2014, 136652 decrees in 2014 was 133546 degrees, and bulk fruits in the 

field of olives in 2014, 241104 decrees in 2018 and 266993 decrees. Fruit yield in table olives 

is 14 kg in 2014 and 4 kg in 2018 and fruit yield in the olive oil is 18 kg in 2014 and 12 kg in 

2018. The amount of production in table olives is 35468 tons in 2014 and 11000 tons in 2018. 

In 2014, the production amount of olives was 78694 tons sand in 2018 it was 58993 tons. 

Olive receives state support. In addition to the state support, agricultural sales cooperative 

sand unions have been buying table olive sand olive oil in our country. These unions are Tariş 

Olive and Olive Oil Association and Marmara Union. 

The major problem of the olive and olive oil industry is the removal or treatment of waste 

water and solid wastes. In our country, more wastes and wastewater arise due to the fact that 

olive enterprises are scattered and separated. In order to prevent such problems, these 
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enterprises should be gathered together. Wastewater of these enterprises should be brought 

together and sent to integrated wastewater treatment plant. Pirina should be sent to the 

processing plants. 

Keywords: Olive, Olive Oil, Olive blackwater, Pirina. 

 

 

 

1. GİRİŞ  

Akdeniz kökenli olan zeytin, birçok efsaneye de konu olmuştur. Oleacea familyasının bir 

üyesi olan zeytinin anavatanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Yukarı 

Mezopotamya ve Güney Ön Asya’dır. Dünya genelindeki zeytin yetiştiriciliğinin % 90’lık bir 

kısmı Akdeniz havzası, geriye kalan kısmı ise Latin Amerika ülkelerinde yapılmaktadır. 

Önemli zeytin üretici ülkeler sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Suriye ve 

Türkiye’dir. Üretimde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama % 65 

seviyelerindedir. AB ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta onu İtalya ve Yunanistan 

izlemektedir. İspanya’nın AB üretimdeki payı % 55’ler seviyesindedir. Bunların yanı sıra son 

yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin üretimine başlanılmıştır. 

Zeytin, genetik özelliğinin yanı sıra kültürel işlemlerin tam olarak uygulanamayışı nedeniyle 

alternans (bir yıl ürün verme-diğer yıl az/yok verme) gösterir. Türkiye bulunduğu coğrafi 

konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tunus 

gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı 

üreticilerindendir. Zeytin ve zeytinyağı üretimi daha çok Ege ve Marmara bölgesinde 

yapılmaktadır. Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Hatay ve Mersin üretimin 

gerçekleştiği başlıca illerimizdir [1,2,3]. Türkiye’de illere göre zeytin üretimi Tablo 1’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 1. İllere Göre Zeytin Üretimi [1,2] 

İller 

 

Ağaç Sayısı 
Ağaç Başına 

Zeytin 

Danesi (kg) 

Elde 

Edilecek 

Zeytin 

(ton) 

Yemekliğe 

Ayrılacak 

Zeytin 

(ton) 

Yağlığa 

Ayrılacak 

Zeytin 

(ton) 

Elde 

Edilecek 

Zeytin 

(ton) 

1 kg 

Zeytinyağı 

İçin Zeytin 

Danesi (kg) 

Meyve 

Veren 

Meyve 

Vermeyen 

Balıkesir 11038624 473990 10 109902 26455 83446 15269 5,5 

Bursa 11437422 418660 13 148686 104081 44606 8921 5 

Çanakkale 4932871 525413 9 44288 7750 36538 7308 5 

İzmir 16248942 3053569 6,3 102756 20340 82382 15389 5,4 

Manisa 18674379 3152198 16,6 310067 147648 162419 28525 5,6 
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Aydın 22387754 2514812 9 200889 31985 168904 33781 5 

Muğla 16221391 1219435 2,6 41698 2998 38700 7790 4,9 

Adana 2848927 8205 15,4 44000 6100 35900 5000 7,6 

Antalya 3716573 166103 16,4 61000 4000 57000 9000 6,3 

Gaziantep 8929292 850229 7,8 70000 6500 63500 11500 5,5 

Hatay 12492281 3294750 7,3 91000 5500 85500 17000 5 

K. Maraş 1666815 1237653 13,5 22500 1000 21500 3750 5,7 

Kilis 4074390 677110 12,9 52500 2000 50500 8000 6,3 

Mersin 7379753 5126399 9,2 68000 11000 57000 9000 6,3 

Osmaniye 3256226 549548 20 65000 5500 59500 9000 6,6 

Adıyaman 338319 492244 12,4 4205 861 3344 669 5 

Ankara 0 9100 0 0 0 0 0 0 

Artvin 21678 5685 9,8 213 213 0 0 5 

Bartın 400 2222 6,0 2 2 0 0 5 

Bilecik 268452 52324 10,4 2785 2785 0 0 5 

Burdur 49019 10743 5,1 250 98 152 30 5 

Denizli 1181299 459408 47,9 21188 6699 14489 2229 6,5 

Diyarbakır 4570 2850 7 32 0 32 6 5 

Eskişehir 31882 38734 10,9 347 347 0 0 5 

Isparta 13170 5920 6,9 91 60 31 6 5 

Karaman 260931 144512 11,2 2923 2346 577 115 5 

Kastamonu 9167 935 3,2 29 29 0 0 0 

Kocaeli 31141 5396 12,4 385 379 6 1 5 

Mardin 281038 155829 8,8 3146 2743 403 80 5 

Ordu 1245 553 2,3 3 3 0 0 5 

Sakarya 336243 38197 13,50 4527 2143 2384 477 5 

Samsun 16473 5909 4,4 74 74 0 0 5 

Sinop 34291 5486 8,7 298 298 0 0 5 

Şanlıurfa 1068342 702534 5,8 6150 1549 4600 920 5 

Şırnak 22160 140466 7,9 175 54 121 24 5 

Tekirdağ 943210 122444 13 12225 11034 1221 203 6 

Tokat 1250 1900 4 5 5 0 0 5 

Trabzon 58115 9648 10 581 581 0 0 5 

Uşak 2450 21145 8,3 20 13 7 1 5 

Yalova 788737 82274 10,8 8493 8467 26 5 5 

Zonguldak 272 0 5 1 1 0 0 5 

Toplam 151069434 26774532 9,9 1500467 423644 1074789 193613 5,6 

Dünyada önemli zeytinyağı üretici ülkeler sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, 

Türkiye, Tunus ve Suriye’dir. Üretimde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmektedir. AB 

ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta onu İtalya ve Yunanistan izlemektedir [2,4]. 

Tablo 2. Dünya Zeytinyağı Üretimi (Bin Ton) [2] 

Zeytinyağı 

üretimi 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* 2017/18** 

AB ülkeleri 2482,5 1434,5 2324 1751,5 1896,0 

İspanya 1781,5 842,2 1403,3 1283,6 1150 

İtalya 463,7 222 474,6 182,6 320 
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Yunanistan 132 300 320 195 300 

Portekiz 91,6 61 109,1 76,4 110 

Diğer UZK 

Ülkeleri 

531,5 855,5 658 606 764,5 

Tunus  70 340,0 140 100 220 

Türkiye 135 160 143 177 263*** 

Fas 130 120 130 110 120 

Cezayir 44 69,5 82 63 80 

Arjantin 30 30 24 21,5 37,5 

Ürdün 19 23 29,5 20 25 

Filistin 17,5 24,5 21 19,5 19 

UZK üyesi 

olmayan 

ülkeler 

238 168 175 178,5 166 

Toplam 3252 2458 3157 2536 2826,5 
Kaynak: UZK, Kasım 2017 * Tahmin **Öngörü ***Nisan 2018 itibariyle 

 

 

1.1 Türkiye’de Zeytincilik 

Türkiye’de zeytin ağacı varlığı 2005-2018 döneminde %56 oranında artış göstererek                      

113 180’den 177 843ulaşmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde 

toplam zeytin üretimi, 2017/2018 sezonunda 2100000 ton seviyesinde gerçekleşmiş olup, 

2018/2019 sezonunda ülkemiz üretiminin, bir önceki sezona göre %2,8’lik düşüşle 1500467 

ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülkemiz zeytinyağı ihracatı, yıldan yıla değişen 

zeytin ve buna bağlı olarak zeytinyağı üretiminde yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte 

ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük bir yıl yüksek ürün alınmaktadır. Türkiye’de özellikle 

son 5 yıldaki destekleme politikaları, AB uyum süreci, mevcut pazar koşulları ve sanayi 

piyasasında görülen risk faktörleri, sermaye sahiplerinin önemli bir bölümünü günümüzün en 

gözde sektörlerinden zeytinciliğe yönlendirmiştir. Özellikle tütün ve pamuk tarımı yapılan 

pek çok tarım arazisi zeytin tarımına açılmıştır [5]. 

1.2 Zeytinyağı Üretim Tesisleri 

Türkiye’de zeytin üreticileri genellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleridir. Türkiye’de zeytin 

ve zeytinyağı üretiminde bulunan yaklaşık 320 bin kadar aile işletmesi vardır, bunun %14’ü 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Güneydoğu Birlik ve Marmara Birlik ortaklarından 

oluşmaktadır [6]. Türkiye’de zeytinyağı üretim tesislerinin bulunduğu iller Şekil 1’de 

verilmiştir [6]. 
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Şekil 1. Türkiye’de Zeytinyağı Üretim Tesislerinin Bulunduğu İller 

 

Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen zeytinler, yılın Kasım ayında olgunlaşmaya başlar ve Kasım-

şubat aylarında ise hasat işlemi gerçekleştirilir.  

 

Zeytinyağı üretimi genel olarak dört adımdan oluşur (Şekil 2) [7].  

 Zeytinin temizlenmesi (Yaprak Ayırma, Yıkama)  

 Zeytinin hamur hale getirilmesi (Kırma, Yoğurma)  

 Katı ve sıvı fazların ayrılması (Dekantasyon)  

 Sıvı fazların ayrılması (Seperasyon)  
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Şekil 2. Zeytinyağı Üretimi İşlem Basamakları 

 

2. ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIK/ARTIKLARI 

Zeytinyağı üretimi sonucunda sıvı ve katı olmak üzere iki tip atık/artık oluşmaktadır. 

Bunlardan sıvı atıklar, karasu (dekantasyon ve seperatör atıksuyu) ve yıkama suyu olarak 

ayrılmaktadır. Yıkama sularının ve seperatör atıksularının kirletici özelliği düşükken, 

dekantasyon atıksularınınki çok yüksektir. Diğer taraftan, zeytinlerin sıkılmasından sonra arta 

kalan çekirdek, kabuk ve posa, pirinayı oluşturmaktadır. Geleneksel presleme 3 fazlı santrifüj 

dekantasyon işlemi ve 2 fazlı santrifüj dekantasyon işlemi uygulayan zeytinyağı 

fabrikalarından elde edilmesine bağlı olarak, pirinanın miktarı ve nem oranı değişmektedir. 

Zeytinyağı üretiminde kullanılan su miktarı, oluşan atıksuların miktarı ve karakterizasyonu 

üretim prosesine göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre; 

1000 ton zeytinin işlenmesi için 3 fazlı üretimde ortalama; 

 Toplam su kullanımı yaklaşık 880-950 m3, 

 Atıksu miktarı yaklaşık 1200 m3 (yıkama+dekantör +seperatör atıksuyu). 

1000 ton zeytinin işlenmesi için 2 fazlı üretimde ortalama; 

 Toplam su kullanımı yaklaşık 250-350 m3, 

 Atıksu miktarı yaklaşık 250-280 m3 (yıkama+seperatör atıksuyu) 

1000 ton zeytinin işlenmesi sonucunda, 3 fazlı üretimde oluşan atıksuyun kirlilik yükü 96,000 

kg iken, 2 fazlı sistemdeki atıksu kirlilik yükü sadece 1,250 kg KOİ’dir. İki üretim prosesi 

arasında kirlilik yükleri açısından yaklaşık olarak 70-80 kat fark olduğu görülmektedir. 2 fazlı 

üretim sistemi, sadece atıksu miktarı açısından değil, aynı zamanda atıksu kirlilik yükü 

açısından da çok daha çevreci bir üretim şeklidir [8]. 

Ancak küçük çaplı işletmelerde 3 fazlı üretim prosesinin daha uygun olduğu düşünülürse 

buharlaştırma lagünlerinin doğru uygulanması için belirli bir alan ve uygun tasarım 

gerekmektedir. İşletmelerin atık sularını bertaraf ederken bu yöntemlerden kendileri için 

uygun olanı seçmeleri, seçtikleri yöntemi hayata geçirirken atık sularını hiçbir şekilde alıcı 

ortamlara doğrudan vermemeleri ve çevresel sorunlara yol açmamaları esastır. Mevcut ve 

yeni işletmeye alınacak zeytinyağı tesislerinin Çevre İzni sürecinde bu Zeytinyağı tesislerinde 

oluşan atıksuların yönetiminde uyulması gereken teknik hususlar Genelgesinde yer alan 

esasları sağlamaları şarttır [9,10]. 
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2.1 Lagünler 

Genelge kapsamında; Zeytinyağı üretimi yapan, işletmelerden atık sularını lagünlerde 

biriktirerek buharlaştıracak olanlardan hali hazırda kurulu lagünü bulunanların uygunluğunun 

İl Müdürlükleri tarafından yerinde denetlenmesi, uygunsuzluğun tespiti halinde mevcut 

lagünlerin yeniden yaptırılması gerekmektedir. 

Zeytinyağı üretim tesisleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Seçme Eleme 

Kriterleri Uygulanacak Tesisler listesinde yer almaktadır.  Bu nedenle 3 fazlı çalışan 

zeytinyağı üretim tesislerinin, proje tanıtım dosyalarının değerlendirilmesi aşamasında lagün 

planlarını onaylatmaları gerekmektedir.  Diğer taraftan, çevrenin ve alıcı ortamların 

korunması için, zeytin karasuyunun bertaraf edileceği lagün için yeterli alanı olmayan 

işletmelerin çok daha az atık su üreten iki fazlı zeytinyağı üretim sistemine geçmeleri uygun 

olacaktır [11]. 

Tasarlanacak lagün için işletmede oluşacak atık su miktarı, meteoroloji genel müdürlüğünden 

alınacak yağış miktarı, inşa edilecek lagün için maksimum derinlik, üstü açık olacak lagün 

için yağmur suyuna ayrılacak derinlik, üstü kapalı lagünlerde yağmur suyu dikkate 

alınmayacaktır [11]. Şekil 3’de karasu lagününün inşa aşamaları verilmiştir.  

  

Şekil 3. Karasu Lagününün İnşa Aşamaları 

 

2.2 Karasu 

Zeytin karasuyu, asidik pH ve yüksek organik madde içeriğine sahiptir; ayrıca büyük oranda 

askıda katı madde pektinler, şeker ve fenol bileşikleri içermektedir. Diğer taraftan karasu; 

içerdiği aromatik bileşikler, basit ve kompleks şekerlerden dolayı yüksek enerji kaynağı 
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potansiyeline sahiptir. Zeytinyağı üretiminde kullanılan üretim teknolojisine bağlı olarak 

ortaya çıkan karasu miktarı ve karasuyun kirlilik özellikleri; zeytininin yetiştirildiği bölgenin 

toprak ve iklim özelliklerine, ürün alınan ağacın yaşına, hasat sezonuna, zeytin çeşidine, 

işletmede kullanılan suyun kimyasal özelliklerine ve ekstraksiyon metotlarına bağlı olarak 

değişmektedir. Zeytin karasuyu, içerdiği yüksek organik kirlilik nedeniyle çevre kirlenmesine 

sebep olurken; içerdiği azot ve potasyum gibi çok önemli bitki besin maddeleri ile organik 

maddeler nedeniyle uygun işlemler sonucu toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini de 

dikkate alınarak sıvı ve katı gübre olarak kullanılabilmektedir. Son yıllarda, yüksek kirlilik 

potansiyeline sahip zeytinyağı endüstrisi karasularının araziye verilerek bertarafı, üzerinde 

önemle durulan bir alternatif olarak gündeme gelmiştir. Zeytin karasuyu, zeytin üretimi 

gerçekleşen tüm dünya ülkelerinde problemli bir atık olup, atık olarak değil; kaynak olarak 

görülmesi gereken ve bu bağlamda gerek enerji içeriği nedeni ve gerekse nihai olarak 

kullanımları açısından değerlendirilmesi gereken ayrıca biyoenerji açısından da önemli 

görülebilecek bir çıktıdır [12,13]. 

 

2.3 Pirina 

Zeytinin yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan çekirdek, kabuk ve posadan oluşan bir yan 

üründür. Yağ ekstrakte edilirken uygulanan prosedüre göre elde edilen pirinanın da nem ve 

yağ içeriği değişmektedir. İki fazlı yöntemle elde edilen pirinanın nem ve yağ içeriği üç fazlı 

yöntemle elde edilene göre daha az düzeyde olmaktadır. İki fazlı yöntemle ton başına 800 kg 

pirina elde edilirken üç fazlı yöntemde bu miktar 550 kg olmaktadır.  

 Ham pirina: Zeytinlerin yağının presleme ile ilk olarak ayrıldıktan sonra elde edilen 

üründür. 

 Yağı alınmış pirina: Ham pirinanın solvent ekstraksiyon yöntemiyle yağı ayrılarak 

elde edilir.  

 Çekirdeği kısmi olarak ayıklanmış pirina: Elekten geçirme ve ventilasyon işlemiyle 

zeytin posasından çekirdeklerin ayıklanması sonrası elde edilir. 

Zeytin pulpu: Pirinanın çekirdek fraksiyonlarının elek yardımıyla büyük bir kısmının 

ayıklanmasından sonra geriye kalan kısmıdır [14]. 
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2.4 Zeytinyağı Üretim Atık/Artıklarının Bertaraf ve Değerlendirilme 

Yöntemleri 

Karasuyun Bertarafında Kullanılan Yöntemler Zeytinyağı endüstrisinden kaynaklanan 

atıksular, zeytinyağı üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Akdeniz ülkelerinde ciddi 

çevresel sorunlara yol açmaktadır. Zeytinyağı karasuları, üretimi açısından bölgesel ve 

mevsimsel olup, 10-100 m 3 /gün aralığında değişen düşük debilerde oluşmaktadır. Karasu, 

KOi değeri genellikle 80- 200 g/L arasında değişmektedir. Polifenolik (tirosol, hidroksitirosol, 

kafeik asit, sinamik asit, vb.), polialkol, lipid, pektin, şeker ve tannin içerikleri nedeniyle 

yüksek organik kirletici konsantrasyonu ve özellikle 10 g/’yi aşan fenolik ve tannik asit 

içerikleri nedeniyle biyolojik olarak zor ayrışan bir yapıdadır. Karasuyun bertarafı ile ilgili 

izlenen yaklaşımlar aşağıda sıralanmıştır.  

 Kanalizasyona Direkt Deşarjı  

  Lagünlerde Buharlaştırma  

  Sulamada Kullanımı 

 İşletmelerin Bireysel Artıma Tesislerini Kurması 

Pirinanın Değerlendirilme Yöntemleri Türkiye’de zeytinyağı üretimi önemli bir yere sahip 

olduğu için üretim sonucu çok miktarda pirina oluşmaktadır. Ekonomik değeri olan pirina, 

uygun şekilde değerlendirilmeli ve atık olarak görülmemelidir. Türkiye’de yağı alınmış 

pirinanın neredeyse tamamı yakıt olarak kullanılırken, zeytinyağı üretimi yapılan Akdeniz 

ülkelerinde ise birçok alanda kullanımı bulunmaktadır. Akdeniz ülkelerinde pirina, gübre, 

yakıt, büyükbaş hayvanlar için yem olarak, hatta bitümle karıştırıldığında yol yapımında katkı 

malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Ancak sahip olduğu enerji içeriği nedeniyle yakıt 

amaçlı olarak kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Ayrıca pirinadan solventler kullanılarak elde 

edilen yağın; sabun sanayisinde, şeker fabrikalarında evaporasyon kazanlarında köpük 

giderici olarak, yağ asidi imalinde yakıt maddesi olarak kullanılabildiği görülmektedir. Genel 

olarak pirinanın en yaygın değerlendirilme alternatifleri şunlardır; 

 Pirina yağı ve yakıt elde edilmesi, 

 Pirinanın tamamından çeşitli teknolojiler kullanılarak enerji elde edilmesi, 

 Pirina yağının alınarak kozmetik gibi çeşitli sektörlerde kullanılması, kalan 

posanın yakma gibi çeşitli alternatifler için değerlendirilmesi, 

 Pirinadan çekirdeğin ayrılarak yakıt olarak değerlendirilmesi, kalan posanın 

hayvan yemi maddesi olarak değerlendirilmesi, 

 Pirinadan kompost elde edilmesi [15]. 
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2.4.1Pirina İşleme Tesisleri 

Türkiye’de pirina işleyen 15 tesis bulunmaktadır. Ülkemizdeki pirina tesisleri, zeytinin yoğun 

olarak bulunduğu Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Gaziantep’te yer almaktadır. Bu 

tesislerin 14’ü pirinayı yakıt olarak, 1 tanesi ise yem maddesi olarak değerlendirmektedir. 

Pirinayı değerlendiren tesislerden beş tanesi, iki fazlı pirinayı işleyememektedir [16]. 

 

3. KARASU ARITIM YÖNTEMLERİ 

Karasuyun arıtılmasına yönelik günümüze kadar fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtma 

prosesleri ve bu proseslerin kombinasyonları denenmiştir. Üretimde kullanılan zeytin 

miktarına göre; 100 kg zeytin için, geleneksel (kesikli) üretim yapan tesislerde açığa çıkan 

atık su miktarı 50 kg, sürekli üretim yapan tesislerde ise 110 kg kadardır [17]. 

 

3.1 Fiziksel arıtım prosesleri 

Zeytin karasuyunun fiziksel arıtımında kullanılan yöntemler; buharlaştırma, çöktürme ve 

yüzdürme prosesleridir. Lagünlerde buharlaştırma; ülkemizde sıklıkla kullanılan bir 

yöntemdir. Bu yöntemde lagün havuzlarının derinliği ve kurulduğu alan oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Havuzların derin yapılması halinde, buharlaşma işlemi daha uzun sürmektedir. 

Diğer bir önemli nokta ise havuzun bulunduğu bölgedir. Lagünün yağış alan veya nemli bir 

bölgede olması halinde buharlaşma doğrudan etkilenmekte ve lagünde kurutma işleminin 

süresi artmaktadır. Seyreltme yöntemi her ne kadar uygun görülmese de bazı arıtma 

proseslerinin uygulanması için karasuyun kirlilik konsantrasyonunun azaltılmasında evsel 

atıksu ile seyreltme işlemi kullanılabilmektedir. Ön arıtım prosesi olarak karasuyun içindeki 

çökebilen katılar çöktürme havuzları kullanılarak karasudan ayrılmaktadır. Karasuyun fiziksel 

arıtımında; yüzdürme prosesi de kullanılabilmektedir [18]. 

 

3.2 Kimyasal arıtım prosesleri 

Zeytin karasuyunun kimyasal arıtımında genellikle kimyasal pıhtılaştırma, oksidasyon, 

çöktürme prosesleri kullanılmaktadır. Kimyasal pıhtılaştırma; atıksudaki kolloid maddelerin 

farklı kimyasallar yardımı ile suda çözünemeyen birleşikler haline getirilerek, atıksudan 

uzaklaştırılmasını amaçlamaktadır. Kimyasal arıtmada genellikle FeCl3, FeSO4, Ca(OH)2, 

HCl, H2SO4, alüm gibi kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Kimyasal pıhtılaştırma ve 

yumaklaştırma proseslerini takiben kimyasal çöktürme uygulanır. Kimyasal arıtma ile; zeytin 

karasuyunun inorganik içeriği yüksek oranlarda giderilirken, organik içeriğinin gideriminde 
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yeteri kadar verim elde edilememektedir. Zeytinden zeytinyağı üretim prosesinde hiçbir 

kimyasal madde kullanılmadığı halde, bu arıtım yönteminin seçilmesi halinde çok yüksek 

miktarda bertarafı zor ve maliyetli kimyasal çamur açığa çıkmaktadır [19,20,21]. 

 

3.3 Biyolojik Arıtım Yöntemleri 

Biyolojik Arıtım Yöntemleri ise; aerobik biyolojik arıtım (aerobik mikroorganizmaların, 

oksijen varlığında, kirlilikleri yükseltgeyerek parçalaması temeline dayanırlar. Aerobik 

süreçler, genellikle atık suda düşük derişimlerde bulunan çözünmüş ve kolloidal haldeki 

kirlilikleri arıtırlar. Yüksek derişimlerdeki kirlilikler ise ancak yüksek alıkonma sürelerinde ve 

yüksek geri devir oranlarında arıtılabilir. Bu nedenle zeytin karasuyunun aerobik biyolojik 

arıtımı, yüksek KOİ ve fenol içeriği nedeniyle uygun değildir. Anaerobik biyolojik arıtım 

oksijensiz ortamda organik maddelerin özel organizmalarca parçalanması temeline dayanır. 

Anaerobik süreçler, KOİ derişiminin 1500 mg/L'den büyük olduğu atık suların arıtımında 

kullanılması, düşük miktarda atık çamur oluşturması, süreci sırasında açığa çıkan biyogazın 

kullanılabilmesi gibi üstünlüklere sahiptir. Karasuyun arıtımında anaerobik lagünler, yukarı 

akışlı anaerobik çamur yatak reaktör (UASB) ve anaerobik filtreler kullanılabilmektedir.  

Elektroliz yöntemi; zeytin karasuyundan toksik bileşiklerin giderilmesi için, ön arıtım olarak 

kullanılabilir. Elektroliz yöntemiyle arıtma yönteminin dezavantajı çok pahalı olmasıdır [22]. 

 

3.4 İleri Arıtma Yöntemleri 

Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri: Son yıllarda zeytin karasuyunun arıtımında 

oksidasyon ve ileri oksidasyonproseslerinin kullanımına ilgi her geçen gün artmaktadır. 

Elektrokimyasal Yöntemler: Elektrokimyasal yöntemler, zeytin karasuyundan toksik 

bileşiklerin giderilmesi için, ön arıtım olarak kullanılabilirler.  

Adsorpsiyon Yöntemi: Adsorpsiyon bir ara yüzey üzerinde çözeltide çözünmüş olan 

maddelerin toplanması işlemidir. Günümüzde yüzey yapılarına, kimyasal özelliklerine, göre 

farklı adsorbanlar kullanılmaktadır. En yaygınları aktif karbon olmakla beraber, doğal zeolit, 

bentonit, kil, montmorillonittir. 

 

Membran Prosesi: Membran prosesler, atıksu arıtımında son 30 yıldır popüler olarak 

kullanılan umut vadeden bir teknolojidir. Düşük alana ihtiyaç duyan membran proseslerde, 

kimyasal madde kullanılmamaktadır. Bu sistemde atıksu permeat ve konsantrat olmak üzere 
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iki faza ayrılır. Konsantrat, yakma ya da katı atık depolama alanına gönderilerek bertaraf 

edilebilir. Membran proseslerin en önemli dezavantajı ekonomik olmamalarıdır [23,24,25]. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde yıllık ürün tahmin çalışmaları uzmanların tecrübeleri ve gözlemlerine dayanarak 

yapılmaktadır. Zeytin ağacı sayısı, üretilen sofralık zeytin, toplam zeytinyağı vb. gibi verilerin 

elde edilebilmesi için uzaktan algılama sistemleri kullanılarak bir coğrafi bilgi sistemi 

oluşturulup kayıt altına alınması gerekmektedir. Her sezon zeytinden tam verim alınmamakta 

olup (var yılı yok yılı) yıllar arasında düşüşler gözlenmektedir. Bunun önüne geçebilmek için 

zeytin çeşitlerinin ıslahı, sulama, ilaçlama, gübreleme işlemlerinin modernleştirilmesi ve 

zeytinciliğe gereken desteğin verilmesi gerekmektedir. Mazot ve gübre de desteklemeler 

artmalıdır. Fidan yetiştirileceği bölgenin özelliklerine uygun olmalıdır.  Zeytin çeşitlerine 

göre budama yöntemleri uygulanmalıdır. Yaşlı zeytin ağaçları yerlerini sertifikalı fidanlara 

bırakmalı böylece makineli hasadın önü açılarak zeytinin kalitesi artırılmalıdır. 2017/2018 

yılında İtalya’da zeytin üretimi 320 bin ton İspanya’da 1150 bin ton iken ülkemizde 263 bin 

tonda kalmıştır. İtalya ve İspanya’da sık dikim zeytin yetiştiriciliği yapılırken ülkemizde 

zeytin ağaçları yamaç ve dağlarda bulunup zeytin ağaçları arasında mesafe fazla ve sulama 

konusunda zorluklar yaşanmaktadır. İtalya ve İspanya’da zeytinyağı ihracatı 2017/2018 

yıllarında 220 bin ton ile 300 bin ton olması beklenirken Türkiye’de ise 35 bin ton olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının %9’unu İtalya,  %37sini 

İspanya’ya yapmaktadır. İspanya Dahilde İşleme Rejimi, yani ihracat yapan firmalar 

tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük 

vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik 

sistemidir. Ülkemiz zeytinyağı ihracatında önemli bir yere sahiptir. Ancak zeytinyağı 

ihracatın ham yağ şeklinde yapılmaktadır. Ürettiğimiz zeytinyağının çok ucuz fiyata 

satılmasına sebep olmaktadır.  

Türkiye’den ham yağ olarak alınan zeytinyağı İspanyada ambalajlanıp üzerine kendi ülkesinin 

damgasını vurduktan sonra ABD, Uzak Doğu ve diğer pazarlara ihraç etmektedir. Böylelikle 

zeytinyağı ihraç eden devletler zeytin karasuyu gibi arıtılması güç atıksu ile uğraşmayarak 

daha ucuz maliyetle satın aldıkları yağları kendi ülkelerinde ambalajlayıp daha yüksek 

rakamlara ihraç etmektedirler. 

Zeytinyağı işletmelerinde zeytinyağı üretiminde atık olarak zeytin karasuyu oluşur. Karasu 

yüksek organik madde içeriğinden ötürü arıtımı zor bir atıksudur. Üzerinde yapılan 
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çalışmalara rağmen arıtımı için halen günümüzde uygun bir arıtım yöntemi bulunamamıştır. 

Ülkemizde karasu giderim yöntemi olarak çoğunlukla lagünlerde buharlaştırma yöntemi veya 

denetimi yapılmayan zeytin işletmeleri karasuyu kanalizasyon sistemlerine karıştırmaktadır. 

Karasu zeytin üretimi yapılan bütün ülkelerde giderimi zor bir atık olup çevre kirliliğine sebep 

olmaktadır. Çevre kirliliğine engel olmak için küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tespit 

edilmelidir. Zeytin hasat döneminde oluşacak karasu miktarı belirlenip arıtma tesislerinin 

kurulması ve ortaya çıkan atıksuyun değerlendirilerek çevreye zarar vermesi engellenmelidir. 

Zeytin karasuyu içerdiği yüksek organik madde nedeniyle bir kaynak olarak değerlendirilmesi 

gereken bir atıktır. Karasu oluşumunu azaltmak için 3 fazlı çalışan sistemler yerine 2 fazla 

çalışan sistemler tercih edilmeli,  2 fazlı sistemlerde oluşan sulu prina, pirina işleme 

tesislerine gönderilmelidir. 

 Ülkemizde zeytinyağı satışları çoğunlukla kayıt dışı olarak yapılmaktadır. Buda tağşişli yağ 

üretimine sebep olmaktadır. Tağşişli yağ zeytinyağı ile birlikte kalitesi daha düşük olan 

(pamuk yağı, kanola yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı vb.)yağlar karıştırılarak satışa 

sunulmaktadır. İspanya ve İtalya’da olduğu gibi tağşişli yağ satışı yasaklanmalıdır. Kayıt dışı 

üretim ve tüketim, ruhsatsız kişilerin tedarikçi ve toplayıcı olarak çalışması, zeytinyağında 

kalite kayıpları, gelişmiş üretim ve depolama tesislerimizin olmaması ihracatta rekabetimizi 

oldukça düşürmektedir. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum düşünülürse ihracatın 

artırılmasına yönelik çalışmalara önem verilmelidir. Kayıt dışı üretimin önüne geçilebilmesi 

için zeytinyağı üretimi kayıt altına alınıp denetlenmelidir. Piyasayı düzenleyici fiyat ve destek 

modelleri uygulanmalıdır. Zeytinyağının üretiminden ambalajlanıp satılmasına kadar bir 

kalite standardı getirilmeli ve özelliklede zeytinyağı üreticilerine gerekli eğitimler 

verilmelidir.  Zeytinyağında kalite kayıplarını engellemek için depolamada lisanslı depoculuk 

teşvik edilerek hem kendi ülkemizde hem de ihracata düzenli bir zeytinyağı üretimini 

gerçekleştirebiliriz. İhracatta Türk zeytinyağını ambalajlı olarak tanıtabilmek ve daha çok bu 

şekilde ihraç edebilmek hedeflenmelidir. 
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FİLİSTİN TULKARM ŞEHRİNDE KAYIP KAÇAK SU 

ARAŞTIRILMASI 

M. Saleh4,  

M. Yalvaç5 

ÖZET 

Tulkarm, Filistin’de Batı Şeria bölgesinde yer alan bir şehirdir. 85.000 nüfusa sahip 

Tulkarm’da yüksek oranda kayıp-kaçak su (Non-Revenue Water-NRW) sorunu 

yaşanmaktadır. Bu makalede, Tulkarm şehrinin 2006-2018 dönemine ait NWR durumu 

incelenmiştir. Tulkarm’da NRW’nin 12 yıllık ortalaması % 47 bulunmuştur. Bu değerin % 

32’si gerçek kayıp (Reel Loss-RL), % 14’ü ticari kayıp (Apparent Loss-AL) ve % 1’i belediye 

tarafından resmi kurumlara faturasız verilen (Unbilled Authorized Consumption-UBAC) 

kısım olarak tespit edilmiştir.  Bu çalışmada ayrıca operasyonel ve finansal performans 

göstergeleri hesaplanmıştır.  Uluslararası Su Birliği (IWA) indeksine göre altyapı kaçak 

indeksi (Infrastructure Leakage Index-ILI) 40 olarak bulunmuştur. IWA’ya göre, bu sonuç 

düşük teknik performansı (D kategorisi) işaret etmektedir. Son olarak, NRW'ye bağlı yıllık 

zarar 1198108, 2 $ olarak hesaplanmıştır. Tulkarm içme ve kullanma suyu açısından yeterli 

kaynağa sahip olsa da Filistin genelinde su sıkıntısı bütün şehirlerin ortak sorunudur. Gerekli 

tedbirlerin alınarak su kayıplarının engellenmesi Filistin için büyük önem taşımaktadır. 

AnahtarKelimeler: kayıp-kaçaksu, Tulkarm, Su Dengesi, Performansindeksi; Su Şebekesi. 

 

Investigation of Non-Revenue Water in Tulkarm City, Palestine 

ABSTRACT 

Tulkarm city is one of the Palestinian towns suffering from the high level of Non-Revenue 

Water (NRW). This paper aims to investigate this problem in this city over the period from 

2006-2018. The average percentage of NRW in Tulkarm city was 47%. The components of 

this value were 32% real loss (RL), 14% apparent loss (AL) and 1% was due to unbilled 
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authorized consumption (UBAC). The operational and financial performance indicators were 

determined in this study. In 2018, the daily real loss in water per unit length of network and 

per connection were 156 (m3/day.km), 488 (L/connection. Day), respectively. The 

Infrastructure leakage index (ILI) was 40. According to the International Water Association 

(IWA), the results showed a low technical performance (D category). Finally, the annual loss 

due to NRW was calculated. It reached 1198108.2 $/year. 

Keyword: Non-Revenue Water, Tulkarm, Water Balance, Performance Indicators, Water 

Network. 

 

INTRODUCTION 

In the recent years, the world population has increased dramatically. In the contest of this 

growth, an increase in demand for clean water was noticed (Thornton et al., 2008).The 

supplying of clean and enough water had become a cornerstone for any social, industrial and 

commercial development in any society (Dupont & Renzetti, 2001; Horne, 2013; Fan et al., 

2018). The previous factors together with the increase in living standards, desertification, and 

global warming comprised what called water (Zobeidi et. al., 2016; Sefati et al., 2019). 

The term of Non-Revenue Water (NRW) was used to phrase difference between the volumes 

of water entered the system and the accounted volume (Alegre et al., 2000). It can be 

classified into Unbilled Authorized Consumption (UAC) and Water Loss (WL) (Petroulias et 

al., 2016). The water loss can be a real and apparent loss (Kingdom et al., 2006; Wu et al., 

2010). NRW is one of the major concerns that affect the quantity and quality parameters of 

the supplied water (EEA, 2014; Fontana & Morais, 2016; Toth et al., 2018). 

The water sector in Palestine is still under developing. The service providers in Palestine are 

the municipalities and villages councils. The Palestinian Water Authority (PWA) regulate, 

organize and customize the process (Water resources in State of Palestine, 2017). The water 

providers are suffering from a high percent of NRW, limited investments, low rate of 

collection and low administrative levels.  

The high percent of NRW in the developing countries and in Palestine particularly is the 

major interest, because it interferes with the previously mentioned problems (Puust, 2010). In 

such cases where the loss is high, there is an economic preference to control, repair and 

maintain the network rather than establishing a new one (Fontana & Morais, 2016; Torjan & 
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Morais, 2015). In order to achieve this, a good resource management plan should be set 

(Saleh et al., 2017). 

The first step to set management plan is the assessment of current situation. This paper tried to 

describe the NRW in Tulkarm city which is one of Palestinian city that suffered from a high 

percentage of NRW. Also, IWA based water balances and performance indicators were 

prepared for the years of study. 

 

1. MATERIAL and METHOD 

1.1 1.1. STUDY AREA 

Tulkarm governorate is located on the western north of West Bank- Palestine. It is far away 

about 15km from the Mediterranean coast and consists of 38 local community and villages. It 

extends over 268 km2 with a total population of 188,465 capita(Localities in Tulkarm 

Governorate by Type of Locality and Population Estimates 2017-2021, 2017). The average 

temperature is 8-16 in winter and 17-30 in summer. The average annual rainfall is 550 mm. 

Hence Tulkarm located at the southern water basin, groundwater is the main source of water. 

In Tulkarm governorate, there are 66 wells their depths range between 40-600 m while the 

water table level ranges between 35-225m (WSSD, 2016). The study had assessed the water 

supply and distribution networks system which managed and operated completely by Tulkarm 

municipality. 

Tulkarm municipality operate 6 wells with total production capacity of 15000 m3/day, three 

poster pumping stations and 10 reservoirs (8 reservoir are currently on service). In 2018 the 

total length of water distribution network reached about 270 km and the total system input 

volume was 7691317 m3 the population served by the municipality was 87569 capita (WSSD, 

2016). Figure 1 shows locations of municipal wells, as well as locations of some wells 

operated by private sector. 
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Figure 1. Wells in Tulkarm city (WSSD, 2016) 

1.2 DATA COLLECTION AND CURRENT SITUATION ASSESMENT 

Most of required data were collected from Tulkarm municipality and Palestine Water 

Authority. Meanwhile, the scientific data were collected from related literature. The data were 

arranged, verified and analysed in order to assess on the basis of IWA for the period from 

(2006-2018). 

1.3 DEVELOPING OF WATER BALANCE 

Water balances were developed for the study area over study period extends from 2006 to 

2018. The IWA standard water balance was used as a framework to detect the components of 

NRW as shown in table1 (Fanner et al., 2007). 

 

Table 1. IWA standard water balance 
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(MI) 

Real Loss (RL) 

Leakage on 

Transmission and/or 

Distribution Mains 

Storage Tank Leakage 

and Overflows. 

Leakage on Service 

Connections up to 

point of Customer 

Metering 

 

1.4 PERFORMANCE INDICATORS 

The performance indicators were developed according to the IWA basis. The developed 

performance factor assessed operational and financial functions (AWWA, 1996; AWWA, 

1999; Lambert et al., 1999;Alegre et al., 2000). The following indicators were developed: 

 Water Network Intensity Indicator (WNII) [m3/day/km]. This indicator can be 

calculated by dividing the daily system input volume (SIV) by the main line length (L) 

in (Km) as shown in equation 1. 

𝑊𝑁𝐼𝐼 = 𝑆𝐼𝑉/𝐿 (1) 

 Real Losses Level per connection per day (RLL) which can be calculated by dividing 

the currently annual real loss (CARL) by the number of connection (Nc) as shown in 

equation 2. 

𝑅𝐿𝐿 = 𝐶𝐴𝑅𝐿/𝑁𝑐 (2) 

 The Infrastructure leakage index (ILI) which was calculated as shown in equation 3 

(Lambert et. al., 2000): 

𝐼𝐿𝐼 = 𝐶𝐴𝑅𝐿/𝑈𝐴𝑅𝐿 (3) 

Where, CARL is the current annual real loss, UARL is the unavoidable annual real loss which 

can be expressed as shown in equation 4 (Thornton et al., 2008): 

𝑈𝐴𝑅𝐿 = [18. 𝐿 + 25 𝐿𝑐 + 0.8 𝑁𝑐]. 𝑃 (4) 

Where Lc average length of customer pipe line (Km), and P is the average pressure head (m 

H2O). The developed indicators should be compared with the IWA performance indicators 

(Appendix 1)(Liemberger, et al., 2007). 
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 Financial non-revenue water by volume:  was calculated simply from the developed 

water balance as a percent or as a volume. 

Financial non-revenue water by cost: was calculated as a percent of annual cost. 

 

2. RESULT AND DISCUSSION 

2.1 CURRENT SITUATION 

The population served in the study area over study period (2006 to 2018) increased from 

66545 capita in 2006 to reach 87569 capita in 2018. As well as, the total number of 

connections increased within the same period from 9421 to 15323 connections. Figure 2 

shows the population increment and number of connection in Tulkarm city. 

 

 

Figure 2. Increment of connections and population in study area 

The total amount of water that input to the system and the billed quantities were recorded 

monthly by the operators. Based on these records the increment of the water produced 

(System Input Volume – SIV) and the revenue water in the recent years were plotted as 

shown in Figure 3. 
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Figure 3. System input volume and revenue water 

 

The NRW for the same period were calculated by taking the differences between SIV and 

RW. Figure 4 shows the quantity and percent of NRW for the target area. 

 

Figure 4. Non-revenue water 

According to Figure 3 and 4 the average percentage of NRW was 47% over the study years. 

There are two reading in months record (January 2008 and March 2012) were suspected to be 

wrong because they have a NRW percentage of 20%. The percentage of NRW for Tulkarm 

differ than those in Al Seeb Wilayat- Muscat which had the same problem. Although there is 

no noticeable change in NRW in the research study, there is a decrease in it from 46.7% to 

36.2 in Al Seeb Wilayat- Muscat Governorate for the year of study (Al-Bulushi et. al., 2018). 
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2.2 WATER BALANCE 

The monthly and yearly water balances for the period from 2006 to 2018 were developed 

based on the IWA basis. The results show that about (43-49%) of the SIV was considered as 

non-revenue water. This highly percentages of NRW were analyzed and categorized into 

small categories based on the type of loss. Figure 5 shows the NRW components percentage. 

 

Figure 5. NRW components in the service area for the years from 2006-2018 

The real loss had a value of 30.9%, 32.9 % while the apparent loss was 15.4%, 13.9% in 2006 

and 2018 respectively. The unbilled authorized consumption was less than 1% for the both. 

The results from Al Seeb Wilayat- Muscat Governorate suppose a higher value for the 

apparent loss than the real loss. Which is completely opposite with this study (Al-Bulushi et. 

al., 2018). Table 2 and 3 show the water balance for 2006 and 2018 respectively. 

 

2.3 FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS 

For the years 2006-2018 The average water quantity entered the system was 5990541 m³, and 

the average NRW for the same period was 2815554.27 m³. According to the collected data 

from the Municipality, the production and distribution cost was 0.67$/m³, meanwhile the 

average billing cost to the customer was 0.91$/m³. The average NRW was 47%. Therefore, 

there is a loss about 0.2 $ for each 1.0 m³ supplied to the customers, the average loss in the 

water sector as a result of NRW was 1198108.2 $/year. 
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Table 2. Water Balance for 2006 

System Input 

Volume (SIV) 

4904580 m3 

100.0% 

Authorized 

Consumption 

(AC) 

2635188 m3 

53.7% 

Billed Authorized 

Consumption 

(BAC) 

2594988 m3                

52.9% 

Billed Metered 

Consumption (BMC) 

2594988 m3                       

52.9% 

Revenue 

Water 

2594988 m3 

52.9% 
Billed Unmetered 

Consumption (BUC) 

N/A 

Unbilled 

Authorized 

Consumption 

(UBAC) 

40200 m3                      

0.8% 

Unbilled Metered 

Consumption (UMC) 

0 m3                                       

0% 

Non-

Revenue 

Water 

2309592 m3 

47.1% 

Unbilled Unmetered 

Consumption (UUC) 

40200 m3                             

0.8% 

Total Loss 

(TL) 

2269392 m3 

46.3% 

Apparent Loss 

(AL) 

755677 m3                  

15.4% 

Unauthorized 

Consumption (UC) 

245229 m3                           

5.0% 

Metering Inaccuracies 

(MI) 

510448 m3                         

10.4% 

Real Loss (RL) 

1513715 m3                

30.9% 

Leakage on 

Transmission and/or 

Distribution Mains 

And  Service 

Connections up to 

point of Customer 

Metering 

1489192 m3                       

30.4% 

Storage Tank Leakage 

and Overflows 

24523 m3                             

0.5% 
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Table 3. Water Balance for 2018 

System Input 

Volume (SIV) 

7691317 m3 

100.0% 

Authorized 

Consumption 

(AC) 

4091496 m3 

53.2% 

Billed Authorized 

Consumption 

(BAC) 

4046496 m3               

52.6% 

Billed Metered 

Consumption (BMC) 

4046496 m3                       

52.6% 

Revenue 

Water 

4046496.0 

m3 

52.6% 

Billed Unmetered 

Consumption (BUC) 

N/A 

Unbilled 

Authorized 

Consumption 

(UBAC) 

45000 m3                     

0.6% 

Unbilled Metered 

Consumption (UMC) 

0 m3                                     

0.0% 

Non-

Revenue 

Water 

3644821.0 

m3 

47.4% 

Unbilled Unmetered 

Consumption (UUC) 

45000 m3                             

0.6% 

Total Loss 

(TL) 

3599821 m3 

46.8% 

Apparent Loss 

(AL) 

1069297 m3               

13.9% 

Unauthorized 

Consumption (UC) 

384566 m3                           

5.0% 

Metering Inaccuracies 

(MI) 

684731 m3                           

8.9% 

Real Loss (RL) 

2530524 m3                

32.9% 

Leakage on 

Transmission and/or 

Distribution Mains 

And  Service 

Connections up to 

point of Customer 

Metering 

2492068 m3                       

35.1% 

Storage Tank Leakage 

and Overflows 

38457 m3                             

0.5% 
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2.4 OPERATOR PERFORMANCE INDICATORS 

The operator performance indicators were calculated according to the equations above and the 

developed performance indexes were stipulated in Table 4. 

 

Table 4. Performance indicator 

Year NRW % AL % RLL WNII ILI 

2006 47.1% 15.4% 440.2 99.53 31.7 

2007 46.9% 14.6% 476.1 108.26 34.6 

2008 46.9% 13.2% 482.3 110.19 35.2 

2009 48.5% 13.4% 536.2 118.71 39.3 

2010 47.6% 13.0% 556.5 129.05 41.0 

2011 45.8% 13.2% 491.4 125.60 36.5 

2012 44.9% 13.3% 477.1 131.62 35.7 

2013 45.8% 14.1% 438.8 125.38 33.0 

2014 44.9% 14.0% 432.7 131.62 32.7 

2015 46.2% 14.8% 407.3 126.34 32.2 

2016 44.9% 14.8% 393.3 131.62 31.3 

2017 47.9% 16.6% 344.8 115.12 27.8 

2018 47.4% 13.9% 488.0 156.09 40.0 

 

The performance indicators were compared with IWA indicators in (Appendix 1). The results 

show low technical performance (D category) with an ILI value larger than 16 and RLL larger 

than 200. In addition to that, the results of this study were compared with previous studies 

over world as shown in Table 5. 
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Table 5. Water losses from previous studies 

City 
NRW 

% 
RLL WNII ILI 

Reference 

Al Seeb Wilayat- 

Muscat 
31.7% 878.5 - 3.9 

(Al-Bulushi et. al., 2018) 

Radomsko  21.6 219.0 9.9 2.8 (Ociepa et. al., 2018) 

Sanok 40.2% 625.83 40.35 10.28 
(Piegdoń & Tchorzewska-

Cieślak, 2012) 

Myszków 27.2 159.78 30.68 2.26 (Kędzia & Ociepa, 2015) 

Mielec 24.3 124.20 47.17 1.83 (Kujawska & Rak, 2016) 

 

3. CONCLUSION 

According to this study, the NRW in Tulkarm city reached 47% with an apparent loss of 14% 

and 32% as a real loss. According to IWA matrix, it can be classified as a D-category in the 

bottom level of the technical performance matrix. The ILI reached 40 which is 2.5 greater 

than the lower limit of this category. Financially wise, Tulkarm loses a huge amount of water 

annually. In 2018, the loss reached 3644821 m3. This quantity can be used to decrease the 

water crises in other cities in Palestine, such as Nablus which far 23 km from Tulkarm and 

suffer from limited water sources. Also, the loss of such a huge amount of water reflected on 

the income of the municipality.  The annual average loss of this sector over the study period 

was 1198108.2 $/year. This study can be considered as a primary step for improving this 

sector. This study investigated the possible reason for the high percentage of NRW, and 

accordingly, decision makers are highly requested to set proper management plan and action 

plan to reduce and control this loss. 
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APPENDIX 

Appendix 6. IWA performance indicators 

Technical Performance 

Category 
ILI 

Real Losses in Liters/Connection/Day (when the system is 

pressurized); at an average pressure of: 

      10m 20m 30m 40m 50m 

D
ev

el
o
p
ed

 C
o
u
n
tr

y
 

A 1-2   <50 <75 <100 <125 

B 2-4   50-100 75-150 100-200 125-250 

C 4-8   100-200 150-300 200-400 250-500 

D >8   >200 >300 >400 >500 

D
ev

el
o
p
in

g
 

C
o
u
n
tr

y
 

A 1-4 <50 <100 <150 <200 <250 

B 4-8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500 

C 8-16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1000 

D >16 >200 >400 >600 >800 >1000 
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ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ YAĞMUR SUYU KANALİZASYON 

ŞEBEKE TASARIMI, YENİŞEHİR/MERSİN 

Mutlu YALVAÇ6  

Mohammed SALEH,7,  

Mehmet AYKAL8  

Gamze KESTEL9 

ÖZET 

Kullanılmış suların ve yağış sularının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için 

kanalizasyon olarak adlandırılan boru sistemleri kullanılmaktadır. Kanalizasyonlar birleşik 

sistem ve ayrık sistem olarak iki şekilde inşa edilmektedir. Birleşik sistemlerde evsel 

atıksu ve yağış suları birlikte toplanarak atıksu arıtım tesisine gitmektedir. Ayrık sistem de 

ise atıksu ve yağış suları ayrı boru sistemlerinde birbirine karışmadan toplanmaktadır. 

Ayrık sistemin yatırım maliyeti birleşik sisteme göre daha fazla olmaktadır. Bununla 

birlikte atıksuya göre daha temiz olan yağış sularının tekrar kullanılması ve atıksu arıtma 

sisteminin yükünün azaltılması gibi avantajlara sahiptir. Bu çalışmada Mersin İli 

Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Mahallesinin yağmursuyu kanalizasyon şebekesi 

tasarlanmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü bölgede halihazırda birleşik sistem kanalizasyon 

sistemi yer almaktadır.  

Yağmur suyu şebekesi hesabında StormCAD ve AutoCAD programları kullanılmıştır. 

Çiftlikköy Mahallesine ait coğrafik konumu, eğri haritası ve halihazır harita Yenişehir 

Belediyesinden temin edilmiştir. Meteorolojik veriler Meteoroloji İl Müdürlüğünden 

alınmıştır. Yapılan çalışma sonunda yağmur suyu şebekesi için 1213 adet Menhol ve 36430,3 

km boru kullanılacağı bulunmuştur. 

AnahtarKelimeler: YağmurSuyu, Model Drenaj, StormCAD. 
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ÇİFTLİKKÖY DISTRICT RAIN WATER NETWORK DESIGN  

ABSTRACT 

Sewage systems are used to remove the used water and stormwater from the settlements. 

It is built in two types; combined system and the separate system. In the combined system, 

domestic wastewater and the stormwater are collected together in the same network. In the 

separate system, wastewater and stormwater are carried separately. The investment cost of 

the separately systems is higher than the combined. Even though, it has an advantage of 

reusing possibility of the stormwater. Also, it reduces the load of the wastewater treatment 

plant. 

In this study, the storm water network for Çiftlikköy neighborhood of Yenişehir District of 

Mersin has been designed. In order to achieve that, StormCad and AutoCAD programswere 

used. Geographical location, Topographic map and current map of Çiftlikköy neighborhood 

were obtained from Yenişehir Municipality. Meteorological data were obtained from the 

Provincial Directorate of Meteorology. It was found that 1213 manholes and 36430.3 km of 

pipe will be used for the storm water network. 

Keyword: Storm Water, Model Drainage, StormCAD. 

 

1. GİRİŞ 

Su; canlılar için hayati önem taşıyan kohezyon özelliğine sahip bir sıvıdır. Renksiz, kokusuz 

ve tatsızdır. Moleküler yapısı iki hidrojen iyonu ve bir oksijen iyonu ile oluşmaktadır. Su 

döngüsü atmosfer katmanında suyun yoğunlaşarak daha sonra yeryüzüne ulaşmasıdır. 

Güneşin etkisiyle okyanuslardaki, denizlerdeki , göllerdeki vb. yerlerden su buharlaşarak 

tekrardan atmosfere döner. Bu durum su döngüsü olarak adlandırılır. Su döngüsü olayını, 

suyun bulunuşunu, özelliklerini çevre üzerindeki tüm etkilerini inceleyen bilim dalına ise 

hidroloji denir (Su Dongusu Nedir, 2017). 

      Hidroloji, hydro ve logy kelimelerinin birleşiminden su bilimi anlamına gelmektedir. 

Genel olarak suyun tabiattaki yerini, dolaşımını, yer yüzüne etkisini ve canlılar üzerindeki 

önemini ölçen bilim dalıdır (Özdemir, 2011). 
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    Yağmur suyu şebeke tasarım programı, yağmursuyu şebekelerinin AutoCAD ortamında 

çizim, modelleme, tasarım ve analizine yönelik bir programdır. 

Yağmur Suyu Kanalizasyon Şebeke Tasarımı; yağmur sularının yüzeyde birikmesi ile doğal 

felaketlere sebep olacak durumları, yollarda birikmesi sonucu olası trafik kazalarını ve 

vadilerdeki erozyonu engellemek amacıyla tasarlanan yapılardır (Importance of rain water, 

2017). Bu yapılar daha çok kentsel bölgelere uygulanmaktadır. Fakat ülkemizde Yağmur 

Suyu Kanalizasyon Şebeke Tasarımlarına bakıldığında yok denecek kadar az olduğu ve 

mevcut sistemlerin de büyük bir bölümünün projesiz olarak yerel yönetimler tarafından 

yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Bu tür yapıların üzerindeki pompa istasyonları, su tutma hazneleri, boruların büyüklüğü ve 

eğimleri bölgedeki yağış şiddeti, frekansı ve süresi göz önünde bulundurularak hesaplanması 

gerekmektedir (Importance of rain water, 2017). Bu bilgiler çerçevesinde projelendirilmeden 

inşa edilen yapılar, yıl içerisinde yağan yağmura göre yetersiz kaldığı veya yapının gereksiz 

büyüklüğünden dolayı ekonomik şartlara uygun olmadığı görülmektedir (Importance of rain 

water, 2017). Bu sebeple Türkiye de bu durum önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Ülkemizde olduğu gibi Mersin’de de bu durum büyük bir problem oluşturmaktadır. Bölge 

coğrafik olarak eğimli bir yapıya sahip olduğu için akışa geçen yağışlar nedeniyle sel, su 

baskını ve suyun bazı alanlarda birikmesi sorun oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada ki amacımız Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinin yıllık ortalama yağış 

miktarı baz alınarak, yeraltı yağmur suyu drenaj modeli dizayn etmek ve bu sebeple su 

birikmesi durumunu, sel baskınını durdurmak ve olabilecek felaketlerin önüne geçebilmektir. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEME 

2.1 Çalışma Alanı 

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye’nin en kalabalık onuncu şehridir, 36-37° kuzey enlemleri ve 

33-35° doğu boylamları arasında bulunmaktadır.İlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km 

olup, yüzölçümü 15.853 km2’dir ve 2016 itibarıyla 1.773.852 nüfusa sahiptir(cografya, 

2019). Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Silifke, Tarsus, 

Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut  ilçeleri olmak üzere toplam 13 tane ilçesi bulunmaktadır. 

Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye’nin güneyinde bulunan bir liman 

kentidir ve Türkiye’nin en büyük limanıdır(cografya, 2019). 
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2.2 İklim Özellikleri 

Sıcak ve ılıman iklim özelliklerine sahip olan Mersin, kış aylarında yaz aylarından çok daha 

fazla yağış düşmektedir. Mersin ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 19oC'dir. Yıllık ortalama yağış 

miktarı: 655 mm’dir (Şekil 1)(İKLİM MERSİN, 2019). 

 

Şekil 1.  Mersin'in yıllık yağışı 

 

3. KULLANILAN VERİ VE PROGRAMLAR 

Bu çalışmanın amaçlarını yerine getirmek için aşağıdaki araştırma metodu 

kullanılmıştır: 

3.1 Veri Toplama 

Bu araştırmayı tamamlamak için gereken veriler ilgili kurumlardan toplanmıştır: 

Mersin Büyük Şehir Belediyesi’nden halihazır harita (Şekil 2), Meteoroloji Müdürlüğü’nden 

son 200 yıla ait yağış şiddeti eğrisi temin edildi (Şekil 3). 

 

3.1.1 Mersin Büyük Şehir Belediyesi’nden Alınan Veriler 

 Yağmursuyu Kanalizasyon Şebeke Tasarımını oluşturmak için Mersin Büyükşehir 

Belediyesinden Halihazır harita temin edilmiştir. Çiftlikköy Mahallesi sınırları AutoCAD 

programı ile Şekil 2’deki gibi düzeltilmiştir. 
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Şekil 2. Mersin Çiftlikköy Mahallesi Halihazır Harita 

3.1.2 Meteoroloji Müdürlüğü’nden Alınan Veriler 

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden 200 yıllık yağış verileri Yağmursuyu 

Kanalizasyon Şebeke Tasarımını oluşturmak temin edilmiştir (Şekil 3). Veriler yardımıyla 

şebekede kullanılacak malzemelerin boyutu ve kalitesi seçilmiştir. 
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Şekil 3. Mersin'in Meteoroloji Müdürlüğüne Ait 200 Yıllık Yağış Şiddeti 

3.2 Program Seçimi 

Yağmur suyu kanalizasyon şebeke tasarımı için farklı programlar mevcuttur; bu 

projede harita düzenleme ve kod belirlemek için AutoCAD, model oluşturmak, havza, boru ve 

menhol belirlemek ve simülasyon için StormCAD yazılımları kullanılmıştır. 

 

3.2.1 AutoCAD 

Harita oluşturma ve şekillendirme açısından kullanılan belli başlı programlar vardır. 

AutoCAD  diğer programlarla  iş birliği içinde çalışabilme özelliği ve geniş fonksiyonlara 

sahip olması kullanım kolaylığı için önemli bir programdır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Halihazır Harita AutoCAD Ortamında Düzenleme 

 

 3.2.2 StormCAD 

Çevrilmiş formatı StormCAD ortamında kullanıma hazır hale getirilmiştir. StormCAD 

ortamında öncelikle havzalar belirlendi, AutoCAD formatına çevrilip eğimleri belirlendi daha 

sonra tekrar StormCAD formatına dönüştürüldü. Şekil 5 te görüldüğü gibi havzaları ve 

eğimleri belirlenmiş alanlara uygun şekilde menhol ve borular döşenmiştir. 
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Şekil 5. StormCAD Havza ve Boru Tasarımı 

 

4. ÇALIŞMA YÖNTEM VE ESASLARI 

Yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi, 

yapımı, işletilmesi ve bakımı süreçlerinde; 

Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan bölgenin sağlığı ve huzuru bozacak unsurların 

minimuma indirilmesi gerekir (YÖNETMELİK, 2017). Projede kullanılacak malzemelerin 

optimum koşullarda olması, tasarım ömrünün uzun olması ve geri dönüşümünün göz önünde 

bulundurulması önemli unsurlardandır. Projede arıza riski olan bileşenler varsa, bu 

bileşenlerin arıza yapması durumunda gerçekleşebilecek su baskınlarını, dolayısıyla 

çalışanların sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için gereken 

önlemler alınmalıdır (YÖNETMELİK, 2017). Yağmursuyu kanalları ve diğer sistem 

elemanlarının; 35 yıllık tasarım ömrünü sağlayacak ve ömrünü tamamladıktan sonra çevre 

üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımının 

sağlanarak işletilmesi esastır (YÖNETMELİK, 2017). Bu bağlamda takip edilmesi gereken 

adımlar Şekil 6’da görüldüğü gibidir. 

Mersin Büyük Şehir Belediyesi ve Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan veriler kullanılarak 

AutoCAD ve StormCAD programları aracılığıyla; 

1- Havzaların sınırları seçilerek alanları, eğimleri, kot yükseklikleri ve geçirimsizlikleri 

StormCAD tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. 

2- Havzaların eğimine göre maximum 35 m aralıklarla boru ve menholler belirlenmektedir. 
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3- Boruların çapı ve kalitesi program tarafından önerilere göre çalışmayı yapan mühendisin 

tecrübesi ile belirlenmektedir. 

4- Model belirlenir ve simülasyona tabi tutulur. Simülasyon hata ayıklayarak sorunları 

ortadan kaldırılır. 

5- Son olarak güncel fiyat listeleri ile malzemelerin adedine göre maliyet hesabı yapılır. 

 

5. SONUÇLAR 

Yağmur suyunun en bilinen ve en önemli etkisi size içmeniz için su sağlamasıdır. Amerika 

Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalarına göre, sızıntı olarak adlandırılan bir süreçte 

yağmur suyu toprağa sızmaktadır. Suyun bir kısmı yeraltı kayalıkları arasındaki boşluğa 

doğru akmaktadır. Dünya suyunun yüzde 2'sinden azı yeraltı suyudur, ancak tatlı suyumuzun 

yüzde 30'unu sağlamaktadır. Yağmur suyunun su tabakasının yenilenmeye devam etmemesi 

durumunda içme suyu halihazırda olduğundan daha az olur(Importance of rain water, 2017). 

Yağmur suyu şebeke tasarımı, yağmur suyunu toplamak ve herhangi bir sel vb. felaketin de 

önüne geçmektedir. 

Mersin İli Yenişehir İlçesi Çiftlikköy mahallesinin yağmur suyunun drenaj noktası Akdeniz 

olarak belirlenmiştir. Çalışmada şebeke çizimi, havzalar, menhol noktaları, borular ve ana 

çıkış noktalarını belirlemek, analiz etmek, sonuçlandırmak ve simüle etmek için StormCAD 

modelleme sistemi kullanılmıştır. Aynı zamanda havza alanlarını, boru boyutlarını, alan 

eğimlerini hesaplamak, havzalarda bulunan konutlar ve yeşil alanlara bakılarak geçirimsizlik 

hesabı yapmak, kot farklarına bakılarak eğim yönünü bulmak için AutoCAD programı 

kullanılmıştır. 
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Şekil 6.Yağmur Suyu Şebeke Tasarım Şeması 

 

Mersin Büyük Şehir 

Belediyesi 
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Müdürlüğü 
VERİ TOPLAMA 

HAVZA BELİRLEME  

StormCAD 

MENHOL VE BORU 

DÜZENLEME 

AutoCAD 

MENHOL VE BORU 

HESABI 

MODEL BELİRLEME 

GVF-Rational 

Method 

Meteoroloji 

Müdürlüğü 
SİMÜLASYON 

MALİYET HESABI 
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İlk adım, topoğrafik haritalar, arazi kullanımı ve meteorolojik veriler gibi gerekli verileri 

toplamaktır. Bu verileri kullanarak bir model oluşturulmuş ve optimum tasarıma ulaşmak için 

farklı senaryolar dizayn edilmiştir. Yağmursuyu sistemlerinin tercih edilebilir bir 

fayda/maliyet oranına sahip olması halinde bile kentteki diğer birçok kamu yatırımına öncelik 

verilmesi sonucu, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemlerinin inşası pek çok kentimizde 

genellikle ertelenmektedir. Yağmursuyu toplama ve uzaklaştırma sisteminden amaç, bu 

faydaları kentin ve kentte yaşayanların hizmetine sunmaktır. Ancak, bu faydaların hiçbiri 

kesin bir hesaba dayandırılamamasına rağmen can ve mal kaybının önüne geçmek bile yeterli 

bir fayda olarak değerlendirilmelidir(EFE, 2006). 

Tasarımda toplam 1213 adet Menhol ve 36430,3 km boru, kod farkları ve alanın karakteri göz 

önüne alınarak kullanılmıştır. Maliyet analizi yapılırken, çalışmada kullanılan materyallerin 

2018-2019 yılı güncel fiyatları baz alınmıştır. 
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ÖZET 

Endüstriyel katı atık malzemelerin depolanması ya da uzaklaştırılması Türkiye ve Dünyada 

geleceğin en büyük problemlerinden biri olarak görülmektedir. Bu problemin çözüm 

yöntemlerinden biri; bir endüstriden çıkan atığın başka bir endüstride hammadde olarak 

kullanılmasıdır.  

 Mermer işleme fabrikalarında imalat sonrası önemli miktarda mermer atıkları adı verilen 

havuz çökeltileri (mermer tozu) oluşmaktadır. Bu amaçla, atık malzemelerin inşaat 

sektöründe değerlendirilmesi amacıyla deneysel bir çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmada mermer atıklarının çimento karışımı içerisinde kullanılması durumunda 

çimentoya etkisi araştırılmıştır. Araştırmalar sonucu %10 mermer tozu katkılı çimentonun 

normal çimento ile aynı yayılma değerine sahip olduğu gözlenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Mermer tozu, çimento kimyasalları, kireçtaşı 

 

ABSTRACT 

The storage and removal of solid wastes are one of the biggest problems in Turkey. One of 

the possible solutions is to reuse the generated solid from the industry as a raw material in 

another. In the marble processing plant, a significant amount of marble dust is produced. 

Experimental studies were conducted to evaluate the possibility of using it in the construction 

sector. In this study, the effect of using marble wastes on cement was investigated. As a result 

of this study, the strength of normal cement has reached when marble powder is used in a 

portion of 10%. 

Keywords: Marblepowder, cementchemicals, limestone 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemiz mermercilik sektörü açısından önemli bir konuma sahiptir. Ülke genelinde yaklaşık 

800 ocak, 1500 fabrika ve 7000 civarında atölye faaliyet göstermektedir. Bu İşletmelerde 

üretim ve imalat sonrası pek çok mermer atığı açığa çıkmaktadır. Bu miktar, kesilen blok 

miktarının yaklaşık %30'u kadardır [1]. 
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Mermer tozu; mermer işleme tesislerinde blokların ve plakaların kesilmesi esnasında açığa 

çıkan en küçük boyutlu mermer taneciğidir. Kesme işleminin suyla yapılması nedeniyle bu 

atıklar direkt olarak suya karışır ve çamur halinde çöktürme havuzlarından veya kek olarak 

arıtma tesislerinden alınır. Mermer kesme işleminden oluşan atık su ve çökelme sonrası 

oluşan kek Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Mermer kesme işleminden oluşan atık su 

 

Şekil 2. Çöktürme sonrası oluşan kek 

Dünya üzerinde en çok kullanılan yapı malzemeleri çimento esaslı malzemelerdir. Özellikle 

beton; inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan kum, çakıl, çimento ve suyun belirli oranlarda 

karıştırılmasından elde edilen bir yapı malzemesidir.  
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Çimento esaslı malzemelerin en yaygın kullanılan yapı malzemesi olmasının başlıca 

nedenleri; ekonomik olması, yüksek basınç dayanımına sahip olması, çok düşük olan çekme 

dayanımının tasarım ve uygulamada çelik donatı ile dengelenebilmesi, yangına dayanıklı 

olması, şekil verilebilme kolaylığına sahip olması ve istenen her yerde üretilebilir olması 

olarak sayılabilir [1,2]. 

Günümüzdeki "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş 

kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" kelimesinden anlamındaki Latince "caementum" 

kelimesinden türemiştir. Daha sonra bu kelime bağlayıcı anlamında Daha sonra bu kelime 

bağlayıcı anlamında kullanılmaya başlamıştır.19. yüzyılın başlangıcında kil içeren, 

kireçtaşlarının yakılması deneyleri çimentonun keşfine yol açmıştır [2]. Örnek bir çimento 

üretim prosesi Şekil 3’de gösterilmiştir. 

Çimento üretiminin ana ham maddeleri: 

-Kalker (kireçtaşı) CaCO3 

- Al2O3(alüminyumoksit) 

- SiO2(silisyumdioksit) 

- Fe2O3(demiroksit) 
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Şekil 3. Çimento Üretim Prosesi 

 

Elektrostatik çöktürücü: Yüklenmiş parçacıkların çöktürülmesi süreci ile bu parçaları 

taşıyan gazın atmosfere bırakmadan önce tabi tutulduğu etkili temizleme yöntemi. 

Klinker: Klinker, çimento üretimi sırasında pişmiş kil ve kalkerlerin birleşiminden oluşan iri 

taneli malzemedir. Çimentonun bir önceki safhası olarak adlandırılabilir. Yapısında pişirilmiş 

biçimde %30 kil ve %70 oranında kalker içerir. 

Jips: Alçı taşı. Kalsiyum sülfat ve su bileşiminde olan, sular tarafından kolayca eritilebilen 

beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul yumuşak bir taştır. 

Günümüzde, atık olarak meydana çıkan malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü 

konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda atıklardan yeni ürünler elde 

edilmesi ve bunların katkı maddesi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Önemli çevre 

sorunları haline gelen, atık araç lastikleri, uçucu küller, silis dumanı, granüle yüksek fırın 

cürufu ve mermer tozu gibi endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması ile olumsuz 

etkiler azaltılmaktadır [3]. 

1450-16500C 

 

https://eksisozluk.com/elektrostatik-cokturucu--748258


2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 83 

Mermer fabrikalarından üretim atığı olarak ortaya çıkan tozların kullanılabilirliği endüstriyel 

açıdan kazanç olduğu kadar çevresel açıdan da bir sorunun giderilmesi anlamını taşımaktadır. 

Bu nedenle mermer atıklarının değerlendirilmesi konusunda bulunabilecek alternatifler, 

mermer fabrika işletmecilerine ve ülke ekonomisine kaynak sağlayacağı gibi bu fabrikaların 

çevre kirletici özelliğini de çoğunlukla ortadan kaldıracaktır [4]. 

2. MERMER TOZU ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Mermer tozu, en küçük boyutlu mermer atıklarıdır. Mermer işleme tesislerinde blokların ve 

plakaların kesilmesi esnasında açığa çıkan ve büyük çoğunluğu 1 mm'nin altında olan mermer 

tanecikleridir. Kesme işleminin suyla yapılması nedeniyle bu atıklar direkt olarak suya karışır 

ve şlam halinde çöktürme havuzlarından veya kek olarak (Şekil 4) arıtma tesislerinden alınır 

[5]. 

 
Şekil 4.Çökelme sonrası oluşan kek 

 

 

2.1 Mermer Tozunun İnşaat Sektöründe Değerlendirilmesi 

Mermer tozları çeşitli sektörlerde ana hammadde veya dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Atıklar, değişik özelliklere sahip mermer tozlarından ve içine karışan yabancı maddelerden 

oluşmaktadır. Bunu önlemek için atık sulardaki mermer tozlarını daha saf ve temiz olarak 

hidrosiklon uygulamaları en iyi sonuç olarak görülmektedir [3]. Hidrosiklonun ana çalışma 

prensibi; Sulu karışım, basınç altında, giriş ağızdan siklona beslenir. Besleme öğesi hazneye 

girdikçe, siklonun içindeki sulu karışım dönmeye başlar ve santifüj kuvvetine neden olarak 

partiküllerin dış duvara doğru hareketini hızlandırır. Partiküller, silindirik bölümden spiral bir 

düzende aşağıya ve konik bölümün içine doğru yönelirler. Bu noktada daha küçük partiküller 

ortaya doğru ilerler ve spiral hareketlerle üst malzeme çıkışının (Vortex Finder) içinden 
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yukarı ve dışarıya doğru hareket ederek taşma borusundan tahliye olur. Daha büyük kütleli 

partiküller, konik bölümün duvarları boyunca aşağı yönlü spiral hareketini korur ve 

musluktan aşamalı olarak dışarı atılır [10]. 

Mermer tozunun inşaat sektöründe başlıca kullanım alanları aşağıda verilmektedir. 

 

2.1.1 Çimento İmalat Sanayi 

Çimento sanayisinde her ne kadar çok miktarda CaCO3 bileşimli hammaddeler kullanılsa da, 

mermer sadece beyaz portland çimentosu yapımında kullanılmaktadır [3].Nem oranının çok 

yüksek olması, çimento sanayinde kullanılmasında olumsuz etki yapmaktadır. Çimento 

sanayinde nem oranı max.%15 oranında istenirken atıklarda bu oran çok yüksektir. Kurutma 

masrafı nedeniyle, bu sektörde sorun olmaktadır.  

 

2.1.2 Yol Yapımında  

Stabilizasyon malzemesi olarak yollarda kullanılır. Kireç, yol zeminindeki kıl mineralleri ile 

birleşerek plastisite, genleşme ve kabarma katsayılarına etki eder. Ayrıca mıcır olarak da yol 

yapımında kullanılır [3]. 

 

2.1.3 Diğer Kullanım Alanları  

Bunların dışında daha birçok alanda CaCO, bileşimli mermer ve benzeri maddeler 

kullanılmaktadır. Soda imalinde kalsiyumca zengin kireçtaşı tercih edilir Soda imalinde 

kullanılan ana hammaddeler tuz ve kireçtaşıdır. Bunun yanı sıra; refrakter malzeme imalinde, 

oto lastiği imalatında, patlayıcı madde imalatında, temizlik malzemelerinde, haşerat öldürücü 

ilaçlarda kullanılmaktadır. Ayrıca kağıt, plastik, boya, şeker, kimya ve yem sanayilerinde yan 

ürün olarak değerlendirilmektedir [3]. 

 

2.1.3.a Mermer tozunun yem sanayisinde kullanımı 

TS 8606 Standardına göre hayvan yemi katkı maddesi olarak kullanılan kalsiyum karbonat 

bileşikleri; kendine has beyaz renkte olmalı, asidik olmamalı ve suda çözünmemelidir.  

Yapılan analizler sonucu mermer tozunun yem katkı maddesi olarak kullanımı standartlara 

göre uygun bulunmuştur. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanların üzerindeki etkisi 

araştırılmış ve tavuklarda yumurtlama verimliliğinin arttığı saptanmıştır [3].  
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2.2 Mermerlerin Mineralojik, Petrografik ve Fiziki-mekanik Özellikleri  

Fabrikalarda kesilerek mamul hale getirilen mermerlerin çoğu, İscehisar, Sandıklı, 

Kavaklıdere (Muğla) ve Bilecik-Söğüt mermerlerdir. Bilecik-Söğüt mermerleri hariç, 

diğerleri metamorfizme (başkalaşım) sonucu oluşan mermerler kristalize bir dolguya sahiptir.  

Mermer ve doğal taşların basınç mukavemetleri kayacın kristal durumuna, poroziteye, 

kimyasal bileşime ve yabancı madde içeriğine göre değişmektedir. Mermerlerde basınç 

mukavemet değeri 50 N/mm2den yüksek olması gerekmektedir [6]. 

 

3.MATERYAL VE METOT 

Çalışmada kullanılan mermer tozu numunesi Diyarbakır Dimer Mermer İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

tesislerinden alınmıştır. 

 

3.1 Materyal 

Bu çalışmada, karışıma ağırlıkça belirli oranlarda eklenen mermer tozu ile üretilen çimento 

harçlarının mekanik özellikleri incelenmiştir. 

 Elek takımı  

 Etüv  

 El küreği  

 Tel ve kıl fırça 

Hassas terazi  

 Toplama kabı veya toplama tavası 

 Kaplar (paslanmaz saç veya plastik tepsiler) 

 

3.2 Metot 

Numune alınır.  

 Etüvde (105oC) sabit sıcaklığa gelinceye kadar kurutulur.  

 Kare delikli elek setine, en büyük elek üstte (büyükten küçüğe doğru) olmak üzere sıraya 

dizilmiş bir şekilde konur. 

Deney numunesi birinci elek serisinde en üstteki elekte gözle görülebilir bir eksilme 

oluncaya kadar sarsma işlemi uygulanır.  

 Eleme işlemi bittikten sonra her elek üzerinde kalan malzeme tartılır ve çizelgeye yazılır.  

 İri göz açıklı elekler tel fırça ile küçük göz açıklı elekler ise kıl fırça ile temizlenir.  
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 Her elek için bulunan agrega, toplam miktara bölünüp 100 ile çarpılarak, her elek üzerinde 

kalan malzeme yüzdesi bulunur. 

Yayılma tablasında, hazırlanan karışımın işlenebilme özelliklerinin belirlenmesinde TS EN 

196-1 standart yöntemi kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Mermer tozunun elek analizi Tablo1’de, elek analizi yüzdesi Tablo 2’ve granülometri eğrisi 

Şekil 6’da verilmiştir.  

Tablo 1. Elek analizi sonuçları 
ELEK 

BOYUTU 

(µm) 

ELEK ÜSTÜNDE 

KALAN AĞIRLIK 

(g) 

ELEK ÜSTÜNDE 

KALAN YIĞIŞIMLI 

AĞIRLIK (g) 

ELEK ÜSTÜNDE 

KALAN 

YIĞIŞIMLI (%) 

ELEKTEN 

GECEN 

YIĞIŞIMLI (%) 

1400 46,834 46,834 10,783 89,217 

600 102,473 149,307 34,375 65,625 

150 266,107 415,414 95,641 4,359 

63 17,646 433,060 99,704 0,296 

32 1,256 434,316 99,993 0,007 

Elek altı 0,03 434,346 100 0 

 

Tablo 2. Elek analizi yüzdesel gösterim 
ELEK BOYUTU (µm) ELEKTEN GECEN YIĞIŞIMLI (%) 

1400 89,217 

600 65,625 

150 4,359 

63 0,296 

32 0,007 

Elek altı 0 
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Şekil 6. Mermer tozu granülometri eğrisi  

Mermer tozunun belirli oranlarda çimento yerine kullanılmasıyla elde edilen yayılma 

değerleri Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Yayılma değerleri 
Deney Seti Yayılma değeri (mm) 

CM 132 

M10 132 

M20 127 

M30 120 

Mermer tozunun miktarı arttıkça, yayılma değerleri azalmaktadır. Çimentoya kıyasla çok 

daha düşük özgül yüzey alanına sahip mermer tozu işlene bilirliği ters yönde etkilemiştir. 

 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Yapılan araştırmalar ve alınan veriler sonucunda mermer tozunun belirli (%10, %20 ve %30) 

oranlarda çimento yerine kullanılmasıyla birlikte, yalnız %10 mermer katkısı ile üretilen 

çimento harçlarının dayanımda artışlar görülmüştür (Şekil 7). Mermer tozunun dayanım 

üzerindeki olumlu etkisi, 28 günlük basınç dayanım sonuçlarından açıkça görülmektedir. 

Mermer tozunun endüstriyel atık olarak depolanması oldukça zordur. Bu atıkların geri 

dönüşümünün sağlanıp harç ve beton malzemesi olarak kullanılması, çevre kirliliğinin 

önlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, eski çağlardan beri kullanılan mermerin geri dönüşüm 

özelliğinden faydalanarak, mühendislik alanında yapı malzemesi olarak kabul görmesi 

sağlanabilecektir. Yapılan çalışma, optimum oranlarda mermer tozunun çimento esaslı 

malzemelerde kullanılması ile dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin belli bir miktar 

iyileştirilebileceği görülmüştür. 

 

 
Şekil 7. Tüm setlere ait basınç dayanımları 

Mermer endüstrisi katı atıklarının çimento endüstrisinde kullanılması ile elde edilecek 

kazanımlar; 
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Çevresel açıdan; mermer tozu depolama sahalarının daha verimli kullanılması ve zamanla 

atık depolama alanlarına ihtiyaç duyulmaması. 

Mermer işleme tesisi açısından; mermer tozu depolama alanı bulma sorununun ortadan 

kalkması, depolama maliyetinin azalması. 

Çimento fabrikası açısından; çimento yan ürünü olarak kullanıldığı takdirde aynı miktarda 

ham maddeden daha iyi kalitede ve daha fazla ürün elde edilmesi. 

 

6. MALİYET ANALİZİ 

Bir çimento şirketinin 8 katlı her katı 200 m2’lik 2 daire üzeri bir binaya sattığı normal 

çimento ve %10 mermer tozu eklenmiş çimento arasındaki kar farkı hesaplanmıştır. 

Yapılan araştırmalara göre örnek olarak alınan bina için gereken çimento miktarı 5200 torba 

olarak belirlenmiştir. 

Tablo 6. Fiyat listesi (2019 fiyatlarına göre) 

ÇİMENTO 

MİKTARI 

FİYAT 

1 torba (50kg) 18 TL 

Tablo 7. Normal çimento satış 

ÇİMENTO 

MİKTARI 

FİYAT 

260 TON CM 93600 TL 

 

Tablo 8. M10 eklenmiş çimento için satış 

234 TON çimento 84240 TL 

26 TON mermer tozu 1560 TL*(öngörülen 

alış fiyatı) 

260 TON M10 85800 TL 

 

6.1. Maliyet analizi raporu  

Yapılan maliyet analiz sonuçlarına göre çimento üreten firma sipariş aldığında normal 

çimento satışı yerine aynı kalitedeki mermer tozu katkılı çimento satışı yaparak firmanın kar 

oranını arttıra bilmektedir. Çimento firması maliyeti daha yüksek olan ham maddesinden 

tasarruf ederek maliyeti daha uygun olan mermer tozu sayesinde aynı miktarda çimentoyu 

daha uygun fiyata mal edecektir. Tablo 9’da görüldüğü üzere 260 tonluk bir siparişte firmanın 

satış fiyatı üzerinden 7800 TL kar ettiği görülmektedir. Aynı zamanda mermer fabrikaları da 
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mermer tozu depolama maliyetlerinden kurtulacak ve çimento firmalarıyla anlaşacağı fiyat 

üzerinden kendileri için atık olan ürünü satarak tesisin fire oranını azaltarak kar oranını 

arttıracaktır.  

 

Tablo 9. CM-M10 kıyaslama 

CM 93600 TL 

M10 85800 TL 

Ekonomik kazanç 7800 TL 

 

 

 

7. KAYNAKLAR 

[1] Çetin, T., (2003). Türkiye Mermer Potansiyeli, Üretimi ve İhracatı. GÜ, Gazi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3 (2003) 243-256 

[2] Erdoğan, T.,Y., Beton, ISBN 975706467X, 4. Baskı, 2013-03-01 

[3] Beycioğlu A., Başyiğit C., Subaşı S. (2008). Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe 

Kullanımı İle Geri Kazanılması ve Çevresel Etkilerin Azaltılması, Çevre Sorunları 

Sempozyumu, 1386-1394, Kocaeli 

[4] Ceylan H. (2000). Mermer fabrikalarındaki mermer toz atıklarının ekonomik olarak 

değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta 

[5] Çelik, Mustafa Yavuz., Mermer Artıklarının (Parça-Tozlarının) Değerlendirilmesi, Akü. 

FBE Yüksek Lisans Tezi 1996  

[6] Ünal O. Kibici A., (2001). Mermer tozu atıklarının beton üretiminde kullanılmasının 

araştırılması, MERSEM '2001 Bildiriler Kitabı . Afyon 

[7]http://www.marbleport.com/dogal-kaynaklar/34/cimento-hammaddesi,Erişim:15.05.2019 

[8] Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu 

Toprak Sanayii Hammaddeleri IV (Çimento Hammaddeleri) Çalışma Grubu Raporu, (2001). 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT: 2614 - ÖİK: 625 

[9] Ünal, O., Demir, İ., Ergün, A., Mermer tozu katkılı betonların donma-çözülme 

özelliklerinin araştırılması,(2003). 5. Ulusal Beton Kongresi Bildiri Kitabı, s.383-392, 

İstanbul 

[10] http://www.aksamagnet.com.tr/tr/urun.php?id=49, Erişim: 15.05.2019 

http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter
http://www.marbleport.com/dogal-kaynaklar/34/cimento-hammaddesi
http://www.aksamagnet.com.tr/tr/urun.php?id=49


2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 90 

[11] Erdem R., Öztürk A., (2012).  Mermer Tozu Katkısının Çimento Harcı Donma-Çözünme 

Özellikleri Üzerine Etkisi,  BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2):85-91. 

[12] Bentz D.P., (2008). A Review of Early-Age Properties of Cement-Based Materials, 

Cement and Concrete Research, 38 (2): 196-204 

 

 

 

  



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 91 

EĞRİÇAM MAHALLESİNDE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ TASARIMI 

VE TAŞKIN MODELLEMESİ 
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ÖZET 

Seller, büyük miktarda suyun kurumuş bir arazi üzerinde taşınmasıdır ve mal ve yaşam 

kaybına neden olmaktadır. Akdeniz kıyılarında bulunan Türkiye'nin kıyı kentlerinden biri 

olan Mersin, sel sorunundan muzdariptir. Mersin, yağmur suyu drenaj sistemine sahip 

değildir. Bu çalışmada, akış miktarını tahmin etmek ve Eğriçam mahallesinde yağmur suyu 

drenaj şebekesi tasarlanmaya çalışılmıştır. Haritalama sorunları AutoCAD kullanılarak 

çözülmüştür. Tasarım ve simülasyon sorunları ise EPA-SWMM tarafından yapılmıştır. 

Şebekenin tasarımında 50 yıllık yağış verileri kullanılmıştır. Sızma metodu olarak “SCS 

Curvenumber” seçilmiştir. Bu çalışma sonucunda, yağmur suyunu iki farklı yerde boşaltmak 

için 0,4 ila 2,5 m çapı arasında değişen toplamda 10860 m koruge boru kullanılmıştır. 
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DESIGN OF STORM WATER NETWORK AND FLOOD MODELING IN EĞRIÇAM 

DISTRICT, MERSIN 

ABSTRACT 

Floods are movement of a large quantity of water over a dried land causing a loss of 

property and lives. Mersin as one of the Turkish coastal cities located at the Mediterranean 

coast is suffering from this issue. It has not a rainwater drainage system. This study tried to 

estimate the runoff quantity and also design the rainwater drainage network in the Eğriçam 

district. The mapping issues were solved by using AutoCAD. The design and simulation 

issues were performed by EPA-SWMM. The return period of 50-year rainfall event was used 

to design the network. SCS Curve number was selected as the infiltration method. As a result 

of this study, a total of 10860 m corrugated pipe with a diameter of 0.4 to 2.5 m was used to 

discharge the rainwater in two different locations. 

Keywords: Drainage, Network, EPA-SWMM, Eğriçam district. 

 

1.GİRİŞ 

Su yeryüzündeki en değerli varlıklardan biridir. İnsan, hayvan ve bitkilerin bütün 

yaşamsal aktiviteleri içerisinde bulunmaktadır. Suyun dağılımı, yeryüzü ve atmosferdeki 

hareketi, süreçleri ve özellikleri hidrolojik çevrim içerisindedir. Hidroloji, suyun bütün bu 

sistem içerisindeki döngüsünü ve bu döngü içerisindeki davranışını araştıran bir bilim dalıdır 

(Agnesve ark., 2015). 

Yeryüzündeki suların göreceli miktarları 1,36x106 km3 olarak tahmin edilen suyun 

%97,2’si okyanuslarda; yaklaşık %2,15’i ise karalardaki buzullarda yer almaktadır (Gleick, 

1996). 

Güneş enerjisinin ısıtmasıyla, çeşitli kaynaklardan (denizler, okyanuslar, göller vs.) 

atmosfere çıkan su buharı, atmosferin üst katmanlarında yoğunlaştıktan sonra; yağmur, kar, 

dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yeryüzüne döner. Bu suyun bir miktarı yer altı sularına 

karışırken, daha büyük kısmı, göl ve deniz gibi kaynaklara yönelir (Stephenson, 1981). 

Karalara düşen yağmur sularının tekrar denize veya göle iletilmesi için yağmur suyu 

şebeke sistemleri oluşturulmuştur. Bazı istisnai durumlarda yağışın beklenenden daha fazla 

olması nedeniyle bu şebeke sistemleri yetersiz kalmakta ve sel, taşkın gibi olaylara sebebiyet 
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vermektedir. Bu durumu önlemek için yağmur suyu şebeke sistemleri bu istisnai durumları da 

göz önüne alarak yapılmıştır. Yağmursuyu şebekesi sistemlerinin tasarımına esas olacak yağış 

şiddetinin seçimi gerek projenin ekonomikliği gerekse kendinden beklenen fonksiyonu yerine 

getirebilmesi açısından oldukça önemlidir (Pender ve Faulkner, 2011). 

Yerleşim bölgelerinde, yağmur suyu drenaj sistemleri veya birleşik sistem 

kanalizasyon şebekelerinin tasarımıyla bu sistemler üzerindeki pompa istasyonları, su tutma 

hazneleri ve yan savakların optimum şekilde tasarımı için öncelikle yağış şiddetinin, yağış 

süresi ve frekansı ile değişimin bilinmesi gerekmektedir (Pender ve Faulkner, 2011). 

Havza yönetimi için Hidrolojik modellerin kullanılmasına büyük ilgi var. Su ile ilgili 

sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur, aynı zamanda su, arazi ve işgücü kaynakları 

yönetimi seçeneklerini etkileyebilecek olan su-toprak ilişkisini daha iyi anlamasını sağlar 

(Yener ve ark., 2012). Hidrolojik modelleme, belirli bölgelerdeki (havzaları) yağışların neden 

olduğu hidrolojik cevabı incelemek için yaygın olarak kullanılır (Kadam, 2011). 

Yağmur suyu şebekesini tasarlamak için MS Kanal, InSewer, Micro Drainage, 

SewerCAD, MIKE11, WMS, MIKE SWMM, BOSS StormShed, AULOS, Mouse DHI,  

StormCAD, HEC-HMS, EPA-SWMM gibi modelleme programları kullanılır (Wurbs, 1994).. 

Bu çalışmada Yenişehir İlçesi Eğriçam Mahallesinin Yağmur Suyu Şebekesini Tasarlamak 

için EPA-SWMM ve AutoCAD programları kullanılmıştır (EPA, 2018). 

Yapılan çalışmanın sonucunda Eğriçam mahallesine düşen yağmur suları, 

tasarladığımız şebeke sistemi ile Akdeniz’e boşaltılacak, sel ve taşkın gibi doğal afetlerin 

oluşmasını engelleyecektir. Mersin’de 29 Aralık 2016’da oluşan sel felaketinde 2 kişi hayatını 

kaybetmiştir ve bunun en büyük sebebi bir yağmur suyu şebeke sisteminin olmamasıdır 

(Sabah Haber, 2016). 

 

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Çalışma Alanı 

Mersin ili Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz Bölgesinin orta kesimlerinde yer alır. 

Kuzeyinde Karaman ve Konya, kuzeydoğusunda Niğde, doğusunda Adana ve batısında da 

Antalya illeriyle komşudur. Uzun güney sınırı ise tamamen Akdeniz'e kıyıdır. 

Ayrıca Mersin ili matematiksel konum olarak 36° 01' ve 37° 26' kuzey enlemleriyle, 32° 32' 

ve 35° 09' doğu boylamları arasında yer alır. Mersin ili Türkiye’nin haritasındaki yeri ve 
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konumu Şekil1’de verilmiştir. Mersin, 1814000 nüfusu ile Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

kültürel değerlerle dolu bir sahil kentidir (Türkiye İstatistik, 2019). 

 

Şekil 6. Mersin İli Yeri ve Konumu 

Mersin ve çevresinde, tipik Akdeniz sıcak ve ılıman iklimi hakimdir. Yaz ayları sıcak 

ve aşırı nemli, kış ayları ise ılık ve yağışlıdır. Mersin Kış aylarında yaz aylarından çok daha 

fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger'e göre iklim Csa (Akdeniz)'dir. Mersin ilinin yıllık 

ortalama sıcaklığı 19oC'dir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 655 mm (İklim Mersin, 2018).  

2.2. Kullanılan Veriler  

Mersin Meteoroloji İstasyonu’ndan son 200 yıla ait yağış verileri projede kullanma 

amaçlı olarak alınmıştır. Bu verileri kullanarak Eğriçam Mahallesinde optimum yağmur suyu 

şebekesini tasarlanmıştır. Yağmur suyu şebekesi tasarımını gerçekleştirmek için Mersin 

büyükşehir Belediyesinden Mersin topoğrafik haritası temin edilmiştir. 

 

Şekil 7. Eğriçam Mahallesi Yağış Şiddetinin, Yağış Süresi ve Frekansı Verileri  

(Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, 2018)  
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2.3.Yöntem 

2.3.1.Yağmur Suyu Şebeke Projesi tasarım Esasları 

Yağmur suyu şebekesi sistemlerinin tasarımında göz önünde bulundurması gereken en 

önemli konu bölgenin iklimi ve görülen yağış şiddet ve sürelerdir. Yağmur suyu şebekesi 

sistemi yapımındaki amaç yağıştan akışa geçen suyu kontrollü olarak yerleşim bölgesinden 

uzaklaştırmaktır. Boru çapları seçiminde düşük kotlu bölgelerde taşkınların olmamasına özen 

gösterilmelidir. Yağmur suyu şebekesi sistemlerinin hesabında kısa süreli (5, 10, 15, dakika), 

şiddeti fazla yağışlar dikkate alınır çünkü en yüksek yüzeysel akış debisini şiddeti yüksek 

yağışlar oluşturmaktadır (Eslamian, 2014), 

Drenaj sisteminin boyutlarını etkileyen bir diğer özellik yağışın yinelenme süresidir. 

Yineleme süresi belirli şiddetteki bir yağışın bölgedeki kaç yıl aralıkla meydana geleceğini 

gösterir. Yinelenme süresi büyüdükçe yağışın şiddeti de büyür. Yinelenme süresinin 

seçiminde bölgenin nüfusu, nüfus artış hızı ve ekonomik değeri vb. hususlar göz önüne alınır. 

Yağıştan akışa geçen su miktarını bölgenin akış katsayısı belirler. Akış katsayısı 

bölgenin zemin cinsi, binaların sıklığı, bölgedeki geçirimsiz kaplama (asfalt, kaldırım, çatı, 

vb.) oranı gibi özelliklere bağlıdır ve değerinin belirlenmesi projenin gerçekçiliği yönünden 

büyük önem taşımaktadır (Saleh ve ark., 2017). 

Yağış sırasında şebekeye toplanıp bölgeden uzaklaştırılan suların boşatıldığı yer de 

önemlidir. Toplanan suların bir akarsuya, bir dereye ya da denize verilmesi gerekmektedir 

(Penderv e Faulkner, 2011). 

Yağışın zamana bağlı olarak değişimini gösteren grafiklere hiyetograf denir. 

Hiyetograflar süre-şiddet-frekans eğrileri gibi yıllarca yapılan ölçümlerin istatistiksel olarak 

analizlerinin sonucu (sentetik hiyetograf) veya gözlemlenen bir tek yağışın ifadesi olabilir. Bu 

projede 50 yıllık süre-şiddet-frekans hiyetografı dikkate alınarak tasarım yapıldı. 

 

2.3.2. Yağmur Suyu Şebekesi Tasarım Aşamaları 

1- Mersin Yenişehir Belediyesi’nden toplanan veriler ve haritalar AutoCad ortamına aktarıldı. 
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2- AutoCad yardımıyla Eğriçam mahallesinin havzaları belirlendi. Belirlenen havzaların 

özellikleri (alan, eğim, geçirimsizlik, curve number) hesaplandı. 

3- Yağmur suyu şebeke sistemini oluşturan rögar ve borular, yükseklik kotlarına en uygun 

şekilde planlandı.  

4- Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan Eğriçam mahallesinin 50 yıllık meteorolojik 

verileri sisteme aktarıldı. (Sistemi 50 yıl içinde gerçekleşen maksimum yağışlara göre 

tasarlamak için) 

5- Tüm veriler EPA-SWMM 'a girildikten sonra ve sızma metot seçildikten sonra yağmur 

suyu şebeke sistemi simüle edildi. Simülasyon sonuçlarına göre; olumsuz sonuçlarla 

karşılaşıldıysa sistem yeniden planlandı. 

6- Simülasyonu başarıyla tamamladıktan sonra optimizasyon işlemine geçildi. Boruların 

uzunluğu, rögarların derinliği gibi özellikler, sistemin en ekonomik ve optimum hale gelmesi 

için düzenlenerek tekrar tekrar simüle edildi. 

Yağmur suyu şebekesi tasarım şeması Şekil 3’da verilmiştir. 
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Şekil 8. Yağmur Suyu Şebekesi Tasarım Şeması 
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Eğriçam Mahallesi için yapılan yağmur suyu şebekesi tasarımı sonucunda toplamda 295 

havza belirlenmiştir. Bu havzalardan toplanacak yağmur suyu uygun boru ve rögarlarla 

Akdeniz’e verilecek. Boru ve rögar seçimini meteryalin dayanıklılığı ve ekonomikliğine 

dikkate alarak yapılmıştır.Bu proje 50 yıl içerisinde optimum biçimde çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

3.1. Havza ve Şebeke Analizleri 

Optimizasyon işlemin neticesinde Eğriçam Mahallesinin havzaları, boruları ve rögarları Şekil 

4’deki gibidir. 

 

Şekil 9. Eğriçam Mahallesi Havzalarının EPA-SWMM Görünümü 

 

Boruların doluluk oranı maksimum %75 olacak şekilde tasarlanmıştır. Optimizasyon sırasında 

borulardaki su seviyesi Şekil 5’deki gibidir. 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 99 

 

Şekil 10. Borulardaki Su Seviyesi 

 

Havzalarda, rögarlarda ve borulardaki su seviyesindeki değişim yağmur süresi boyunca 

gözlemlenebilir. Ayrıca, havzaladki su akışı tespit edilebilir. Şekil 6, bir yağmur suyu 

seviyesindeki değişiklikleri farklı zamanlarda göstermektedir. 

 

Şekil 11. (a) Başlangıçtaki Yağmur Suyu Seviyelerinin ve Akışının Değişimi  

(b) en kritik zamanda Yağmur suyu seviyelerinin ve akışının değişimi 

Bu simülasyon yöntemi, en kritik bileşenin belirlenmesinde yardımcı olabilir. Şekil 6.a (sol 

tarafta), yağmur olayının başlangıcında ilçede kritik bir sorun olmadığını göstermektedir. 

Şekil 6.b'de (sağ taraf) en kritik bileşenleri ve en kritik zamanı göstermektedir. 

 

3.2. Rögar Sayıları ve Derinlikleri  

Eğriçam mahallesi yağmur suyu şebeke tasarımında toplamda 416 adet rögar kullanılmıştır. 

Rögarların derinlikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo1. Rögar Sayıları ve Derinlikleri 

Rögar Sayısı 

(adet) 

Rögar Derinliği 

(mm) 

Rögar Sayısı 

(adet) 

Rögar Derinliği 

(mm) 

23 1500 6 2200 

1 1600 5 2300 

6 1700 5 2500 

7 1800 19 2900 

5 1900 38 3000 

256 2000 1 3200 

42 3000 1 3300 

1 2100   

 

3.3. Boru Çapları ve Uzunlukları  

Eğriçam mahallesine düşen yağmur suyunu taşımak için 10860 m’likkoruge boru 

kullanılmıştır. Boruların çapları ve uzunlukları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Boru Çapları ve Uzunlukları 

Boru Çapı (mm) Uzunluk (m) Boru Çapı (mm) Uzunluk (m) 

400 720 1600 300 

500 705 1800 465 

600 1515 1900 120 

800 1335 2000 90 

1000 2370 2100 420 

1200 780 2200 480 

1400 870 2500 120 

1500 570   

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Sonuç 

Bu çalışmanın sonucunda toplamda 295 adet havza belirlenmiştir. Eğriçam Mahallesine düşen 

yağmur suyunu uzaklaştırmak için 10860 m’likkoruge boru kullanılmıştır. Dayanıklı ve 
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ekonomik olduklarından koruge boru seçilmiştir.  Bu borular yardımıyla yağmur suyu 

Akdeniz’e boşaltılacaktır. Suyun deşarjı için iki ana çıkış noktası planlanmıştır. Kullanılacak 

olan boru çapları 400 ile 2500mm arasında değişmekte olup boruların dolum oranı SWMM 

modelinde simülasyon ile kontrol edilmiş ve optimum boru çapları belirlenmiştir. Ayrıca 416 

adet beton rögar kullanılmış olup rögarların derinliği 1500 ile 3300 mm arasında 

değişmektedir. Bu proje gelecek 50 yıl içinde Eğriçam Mahallesinde sel ve taşkın felaketini 

önlemek amacıyla tasarlanmıştır. 

 

4.2. Öneriler 

Bu çalışmada toplanan yağmur suyunun Akdeniz’e deşarj edileceği şekilde planlanmıştır. 

Bununla birlikte yağmur suyu yüksek kirlilik içerdiğinden bir atık su arıtma tesisinde 

arıtılmalıdır. Yağmur suyu arıtımıyla elde edilen su standartları sağladığı takdirde sulama 

suyu olarak kullanılabilir. Kullanma suyunun yeterli olmadığı kurak dönemlerde kullanılmak 

üzere depolanması da mümkündür. Yağmur suyunu Akdeniz’e vermek yerine yeterli derecede 

arıtıldıktan sonra içme suyu, sulama suyu ya da başka amaçlar için kullanılabilir. 
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İŞ KULÜPLERİ PROJESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

Nurcan TEMİZ11 

Ahmet TURNA** 

ÖZET 

2012 yılında Türkiye İş Kurumu bünyesinde İş ve Meslek Danışmanlarının göreve 

başlamasıyla, iş arayanlar ile işverenler arasındaki iletişimin olumlu yönde arttığını söylemek 

mümkündür. Türkiye İş Kurumu ile Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-2020 yılları yatırım 

programı kapsamında istihdamı artırmaya yönelik olarak, “Çalışmak İsteyen Herkese Göre 

Bir İş” fikrinden yola çıkılmıştır. Bu kapsamda İş Kulüpleri Projesi oluşturulmuş ve 

aralarında Mersin’in de bulunduğu 12 ilde 2017 yılından itibaren İş Kulüpleri Projesi 

başlatılmıştır.  Bu projenin başlatılma nedeni, özellikle dezavantajlı grupların, iş 

görüşmelerinde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlayabilmektir. Bu çalışmanın 

amacı, İş Kulüplerinin genel olarak işleyişi hakkında bilgi vermek ve Mersin İş Kulübü 

bünyesinde yapılan çalışmaları ayrıntılı biçimde incelemektir.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanı, İş Kulüpleri Projesi, 

Mersin İş Kulübü. 

 

JOB CLUBS PROJECT: MERSİN PROVİNCE CASE STUDY 

ABSTRACT 

It is possible to say that the communication between job seekers and employers increased 

positively by the employment of Job and Career Counselors in Turkish Employment Agency 

in 2012. It is started from the main idea of ,"There is a job for all those who want to work” 

with the aim of increasing employment by collobration of Turkish Employment Agency and 

Ministry of Development in the context of 2015-2020 investment programme. In this context, 

the Job Clubs Project was generated and since 2017 in 12 provinces, including Mersin, the 

Job Clubs Project was initiated. The main reason for starting point of this project is to ensure 

the expression of disadvantaged groups themselves better in job interviews. The aim of this 

                                                 
11Dr. Öğr. Üyesi , Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkiler Bölümü, Mersin, nurcantemiz@mersin.edu.tr 
**İş ve Meslek Danışmanı, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Mersin, ahmet.turna@iskur.gov.tr 
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study is to give information about the general functioning of the Job Clubs and to examine the 

work done in the Mersin Job Club in detailed way.  

KeyWords: TurkeyEmployment Agency, Job and Career Counselor, Job Clubs Project, 

Mersin Job Club 

 

GİRİŞ 

Günümüz toplumlarında bireyin var olabilmesi için belirli kimlik ve konumda meslek sahibi 

olarak çalışması gerekmektedir (Yıldız ve Çiloğlu Yörübulut, 2017: 99). Bu anlamda 

ülkemizde bireyin çalışmasını sağlayabilmek için işgücü piyasasında vermek üzere 1946 

yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu kurulmuştur. Klasik anlamda iş ve işçi bulmaya aracılık 

hizmeti veren İş ve İşçi Bulma Kurumu istihdamın korunması, geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi için çağdaş iş kurumunun üstlendiği görevleri aktif 

ve pasif istihdam politikaları kapsamında yerine getirmek üzere 2003 yılından itibaren yasal 

olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adı altında faaliyetine başlamıştır 

(https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/tarihce/, erişim tarihi,  15.05.2019). 

 

1. İş ve Meslek Danışmanlığı 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hizmetlerini aktif ve pasif istihdam politikaları adı altında 

Türkiye genelinde sağlamak için 2012 yılında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri 

bünyesinde görevlendirmek üzere mesleki yeterlilik belgesine sahip 4000 İş ve Meslek 

Danışmanı atama işlemini gerçekleştirmiştir (Yıldız ve Çiloğlu Yörübulut, 2017: 99). 

“Herkesin bir İş ve Meslek Danışmanı var.” sloganıyla göreve başlayan İş ve Meslek 

Danışmanlarının görev ve sorumlulukları; öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmak, 

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, 

mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine destek olmak, 

işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmelerini sağlamak ve eleman temini gibi 

işgücü piyasasına ilişkin konularda taleplerini karşılamak olmak üzere üç başlıkta 

özetlenmektedir (https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/, erişim tarihi, 

15.05.2019). 

Bu görev ve sorumluluk çerçevesinde çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının ülke geneli 

istihdama yönelik katkısının değerlendirilmesi gerekirse; 2012 yılı öncesi ve sonrası İŞKUR 

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/
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hizmetlerinden faydalanan bireylerin sayısındaki artışın çok çok fazla olması sebebiyle İş ve 

Meslek Danışmanlarının olumlu bir katkısının olduğu görülmektedir (Yıldız ve Çiloğlu 

Yörübulut, 2017: 102). 

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin istihdama yönelik katkısını daha da arttırmak adına 

İŞKUR bünyesinde İş Kulüpleri, İş Arayan Danışmanlığı, İşveren Danışmanlığı, Engelli 

Danışmanlığı ve Meslek Danışmanlığı gibi İş ve Meslek Danışmanlığı branşlaşma çalışmaları 

yapılmakta ve pilot illerde uygulanmaya başlanmıştır. 2019 Mayıs itibariyle Mersin ilinde ise 

bu çalışmalardan “İş Kulüpleri Projesi” aktif olarak uygulanmakta olup diğer branşlaşma 

çalışmalarına geçiş süreci devam etmektedir. 

 

2. İş Kulüpleri Projesi 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kalkınma Bakanlığı’nın 2015 – 2020 yılları Yatırım 

Programında yer alan "Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş" fikrinden yola çıkılarak 

kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde 

bağımlıları veya roman vatandaşlar gibi özel politika gerektiren gruplara işgücü piyasasında iş 

ararken motivasyonlarını artırmak ve yöntem desteği vermek üzere İş Kulüpleri Projesi 

oluşturulmuştur (https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/is-kulupleri/, 

erişim tarihi, 15.05.2019). 

Bu proje, ilk olarak 2017 yılında aralarında Mersin ilinin de olduğu 12 ilde (İstanbul, Ankara, 

İzmir, Mersin, Sakarya, Trabzon, Bursa, Denizli, Çanakkale, Elazığ, Yozgat ve Kırıkkale) 

faaliyete başlamıştır. Zaman içerisinde kademeli olarak artış sağlayarak 2019 yılı itibari ile 32 

ilde devam eden İş Kulüpleri, 2020 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ nün Aktif 

İşgücü Politikaları kapsamında 81 ilde oluşturulması hedeflenmektedir 

(https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/is-kulupleri/, erişim tarihi, 

15.05.2019). 

“Bu Kulüpte İş Var!” sloganıyla planlanan İş Kulüpleri Eğitimleri, işgücü piyasasında 

bireylerin iş arama motivasyonlarını artırmak ve kişilere yöntem desteği vermek üzere 

alanında tecrübeli İş Kulübü Liderlerinin mentorlüğünde gerçekleştirilmektedir 

(https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/is-kulupleri/, erişim tarihi, 

15.05.2019). 
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İş Kulüpleri Eğitimlerinde; bireylerin öncelikle gerçekçi bir şekilde kendini tanıması, ilgi ve 

yeteneklerinin farkına vararak hedef belirlemesi sağlanmaktadır. Sonraki aşamalarda ise 

bireylerin hangi yollarla iş arayabileceği, iyi bir özgeçmişi nasıl hazırlayacağı, iş 

görüşmelerinde nasıl davranacağı gibi işe kabul edilmek için küçük ama önemli detaylar 

teorik olarak bahsedilir ve uygulama ile pekiştirilmektedir (https://www.iskur.gov.tr/is-

arayan/is-ve-meslek-danismanligi/is-kulupleri/, erişim tarihi, 15.05.2019).  

 

 

İş Kulüpleri Eğitimi, katılımcıların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak adına6 – 15 

kişilik özel gruplar halinde 2 – 5 gün arasında düzenlenmektedir (https://www.iskur.gov.tr/is-

arayan/is-ve-meslek-danismanligi/is-kulupleri/, 15.05.2019). 

Eğitim sonrasında ise işe giren eski katılımcılar ya da kurumsal firmaların insan kaynakları 

uzmanları İş Kulübüne davet edilerek tecrübelerini ve iş arayanlardan beklentilerini 

katılımcılarla paylaşması sağlanmaktadır (https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-

danismanligi/is-kulupleri/, erişim tarihi,15.05.2019). 

 

3. İş Kulüpleri Projesi: Mersin İli Örneği 

Mersin ilinde İş Kulüpleri Projesini gerçekleştirmek üzere Mersin Akdeniz Halk Eğitim 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesindeki İş Kulübü Ofisi ile Mersin 
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Üniversitesi İŞKUR İrtibat Noktası Ofisi olmak üzere 2 adet İş Kulüpleri Ofisi 

bulunmaktadır. Bu ofislerde mentorlük yapmak adına toplam 3 İş Kulübü Lideri görev 

yapmaktadır. 

Mersin İş Kulübü olarak planlanan eğitim grupları uzun süreli işsizler, gençler, engelliler, 

kadınlar, üniversite öğrencileri, roman vatandaşlar, alkol ve madde bağımlıları ve geçici 

koruma altındaki yabancılardan oluşmaktadır. Bu gruplara yönelik yapılan çalışmalar ise 

tanışma, kendini tanıtma, hobiler ve becerilerinin farkına varma, hedef belirleme, güçlü ve 

zayıf yönlerini tartışma, İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı hakkında bilgilendirme, 

bilgisayar ortamında özgeçmiş hazırlama, telefon ile randevu alma ve iş görüşmesi 

canlandırması ile işveren görüşmesi olup, bu çalışmalar ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır. 

 

Tanışma, kendini tanıtma: 

Bu süreçte kişiler öncelikle kendilerini tanıtırlar. Tanışma esnasında katılımcıların kişisel 

bilgilerini, eğitim durumlarını, iş tecrübesini, iş arama hedefi ve aramış olduğu işle ilgili 

becerilerini ifade etmesi beklenmektedir. 

 

Hobiler ve becerilerin farkına varma: 

Bu zamana kadar hobilerin önemli olmadığını düşünen katılımcıların genel olarak hobilerden 

bahsederken “Kitap okumayı seviyorum, Film izlemeyi seviyorum, öyle işte. vs” şeklinde 

yüzeysel bir dil kullandıklarını fark etmeleri sağlanıyor. Bu süreçte katılımcıların gerçekten 

sevmiş olduğu bir şeyi niçin sevdiğini ve bu anlamda neler yaptığını iş arama hedefine uygun 

olarak açıklayıcı bir dille sunmaları sağlanıyor. 

Becerilerinin farkında olmayan katılımcılara “İstihdam Edilebilirlik Becerileri” çalışması 

yapılıyor. Formlarda işaretlemiş oldukları becerileri kanıtlamak adına katılımcıların 

yaşanmışlıklarıyla bağdaştırarak kendilerini daha iyi tanıması sağlanıyor. Farkındalık ve 

Motivasyon videoları izletiliyor. 
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Hedef belirleme: 

Bu süreçte katılımcıların teknik ve uzmanlık becerilerinin, hobilerinin farkına varmış şekilde 

nasıl iş aramaları gerektiğini belirlemesi sağlanıp o işi yapabilmek için güçlü yanlarının neler 

olduğunu, geliştirmesi gerektiğini düşündüğü özellikleriyle ilgili nasıl çalışma yaptığını ve 

son olarak da gelecekte nasıl bir hedefi olduğunu açıklayıcı bir dille sunması sağlanıyor. 

Güçlü ve zayıf yönlerini tartışma: 

Bu süreçte katılımcılar, “İşe Uyum Analizi” testleriyle birlikte “Mesleki Yönelim Bataryası” 

nı ve “16 – Kişilik Testi” ni bilgisayar ortamında uyguladıktan sonra çıkan sonuçları 

değerlendirmek adına toplantı masasında güçlü ve zayıf yanlarını değerlendiriyorlar. 

Değerlendirme aşamasında katılımcıların kendilerini daha iyi tanıması ve daha iyi dile 

getirmesi hedefleniyor. 

İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı hakkında bilgilendirme: 

Bu süreçte katılımcıların iş bulmasını kolaylaştırmak adına aktif ve pasif istihdam politikaları 

kapsamında İŞKUR’un sunmuş olduğu hizmetler detaylı olarak açıklanmaktadır. Sunulan 

hizmetleri bireysel olarak internet ortamında kendilerinin de takibini sağlamak adına İŞKUR 

Portal kullanımının nasıl olduğu görsel olarak ifade edilmektedir. 

Bilgisayar ortamında özgeçmiş hazırlama: 

Bu süreçte öncelikle özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurları (kağıt düzeni, 

yazı şekli, fotoğraf, kişisel profil, eğitim durumu, iş tecrübeleri, nitelikler, hobiler ve referans) 

ana hatlarıyla tartışıp daha sonra bireysel olarak herkesin bilgisayar ortamında özgeçmiş 

hazırlaması sağlanıyor. Hazırlamış oldukları özgeçmişler tekrardan değerlendiriliyor. 

Telefon ile randevu alma ve iş görüşmesi canlandırması: 

Bu süreçte iş görüşmesi öncesi beden dili kullanımı, kılık kıyafet ve kişisel bakımın önemine 

değindikten sonra randevu alma ve iş görüşme canlandırmaları yapılarak bu aşamada yapılan 

hataların farkına varmaları sağlanıyor. 

İşveren Görüşmesi 

Mersin bünyesinde faaliyet gösteren kurumsal firmaların İnsan Kaynakları Uzmanı İş 

Kulübüne davet edilerek toplantı salonunda iş görüşmesinde dikkat edilen unsurları ve 

tecrübelerini katılımcılarla paylaşması sağlanıyor. 
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EĞİTİM GRUBU YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Mersin İŞKUR 

Bünyesinde Görev Yapan 

İş ve Meslek Danışmanları 

Tarafından Yönlendirilen 

İş Arayanlar 

 

1.Gün 

- Tanışma, kendini tanıtma 

- Hobiler ve becerilerin farkına varma 

- Hedef belirleme 

2.Gün 

- Güçlü ve zayıf yönlerini tartışma 

- İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı 

hakkında bilgilendirme 

3.Gün - Bilgisayar ortamında özgeçmiş hazırlama 

4.Gün 
- Telefon ile randevu alma 

- İş görüşmesi canlandırması 

Tablo-1: Mersin İş Kulübü’nün Uzun Süreli İşsizlere Yönelik Faaliyetleri 

Uzun süreli işsizlere yönelik olarak Mersin ilinde düzenlenen İş Kulüpleri Eğitim Planı 

Tablo-1’de belirtilmiştir. Bu faaliyet çerçevesinde 2017 yılında 14 grup 74 kişi, 2018 yılında 

16 grup 97 kişi, 2019 yılında 3 grup 8 kişi olmak üzere toplam 33 grup, 179 kişi İş Kulübü 

Eğitimine katılmıştır. 

 

EĞİTİM GRUBU YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Gençler 

Halk Eğitim Merkezi 

Kursiyerleri, Gençlik 

Merkezi Üyeleri ve Toplu 

İş Görüşmeleri 

1.Gün 

- Tanışma, kendini tanıtma 

- Hobiler ve becerilerin farkına varma 

- Hedef belirleme 

2.Gün 

- Güçlü ve zayıf yönlerini tartışma 

- İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı 

hakkında bilgilendirme 

3.Gün - Bilgisayar ortamında özgeçmiş hazırlama 

4.Gün 
- Telefon ile randevu alma 

- İş görüşmesi canlandırması 

Tablo-2: Mersin İş Kulübü’nün Gençlere Yönelik Faaliyetleri 

Gençlere yönelik olarak Mersin ilinde düzenlenen İş Kulüpleri Eğitimi Tablo-2’ye göre 

planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü – Gençlik 

Merkezlerindeki katılımcılar, Halk Eğitim Merkezlerinde mesleki eğitim alan genç kursiyerler 

ve özel sektör firmalar tarafından Mersin İŞKUR bünyesinde toplu olarak gerçekleştirilen iş 
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görüşmelerine katılan genç iş arayanlara yönelik olarak 2017 – 2019 yılları arasında 19 grup, 

151 kişiyle İş Kulübü Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

 

EĞİTİM GRUBU YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Üniversite Öğrencileri 

1.Gün 

- Tanışma, kendini tanıtma 

- Hobiler ve becerilerin farkına varma 

- Güçlü ve zayıf yönlerini tartışma 

- Hedef belirleme 

2.Gün 

- İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı 

hakkında bilgilendirme 

- Bilgisayar ortamında özgeçmiş hazırlama 

3.Gün 
- Telefon ile randevu alma 

- İş görüşmesi canlandırması 

Tablo-3: Mersin İş Kulübü’nün Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetleri 

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Mersin Üniversitesinde düzenlenen İş Kulüpleri 

Eğitimi, öğrencilerin derslerine engel olmamak adına Tablo-3’e göre planlanmıştır. Bu plan 

çerçevesinde 20.02.2019 tarihinden itibaren faaliyete geçen Mersin Üniversitesi İş Kulübü 

Ofisinde 7 grup ile 73 üniversiteli gençlere yönelik İş Kulübü Eğitimi gerçekleşmiştir.  

  

EĞİTİM GRUBU YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Kadınlar 

Engelliler 

Roman Vatandaşlar 

1.Gün 

- Tanışma, kendini tanıtma,  

- Hobiler ve becerilerin farkına varma,  

- Güçlü ve zayıf yönlerini tartışmak,  

- Hedef belirleme 

2.Gün 

- İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı 

hakkında bilgilendirme 

- Özgeçmiş hakkında bilgilendirme 

- Telefonla randevu alma  

- İş görüşmesi canlandırması 

Tablo-4: Mersin İş Kulübü’nün Kadınlar, Engelliler ve Roman Vatandaşlara Yönelik 

Faaliyetleri 
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Kadınlar, engelliler ve roman vatandaşlara yönelik Mersin ilinde düzenlenen İş Kulüpleri 

Eğitimi Tablo-4’ e göre iki gün olarak planlamıştır.  

Kadınlara yönelik olarak Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezleri, İlçe Sosyal Yardımlaşma 

Vakıfları, Kadına Karşı Şiddet Önleme Merkezleri ve Kadın Yaşam Merkezleri bünyesinde 

2018 yılı 24 grup 256 kişi ve 2019 yılı 16 grup 206 kişi olmak üzere toplam 40 grup ile 462 

kişiye İş Kulübü Eğitimi verilmiştir.  

Engellilere yönelik olarak Mersin Özel Şefkat İşitme Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelli Daire Başkanlığı ve Mersin Toplum Ruh 

Sağlığı Merkezi bünyesinde 2018 – 2019 yıllarında toplam 3 grup ve 26 kişiye İş Kulübü 

Eğitimi verilmiştir. 

Roman Vatandaşlara yönelik ise 2018 yılı Mersin Valiliği Sosyal Destek Programı – Roman 

Havası Projesi kapsamında mesleki eğitime katılan kursiyerlerden oluşan 14 grup ve 146 

kişiye İş Kulübü Eğitimi verilmiştir. 

 

EĞİTİM GRUBU YAPILAN ÇALIŞMALAR 

AMATEM 

(Alkol ve Madde 

Bağımlıları) 

1.Gün 

- Tanışma, kendini tanıtma,  

- Hobiler ve becerilerin farkına varma, 

- Hedef belirleme 

2.Gün 

- İş arama ağının farkına varma 

- İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı 

hakkında bilgilendirme 

- İş görüşmesi canlandırması 

Tablo-5: Mersin İş Kulübü’nün Alkol ve Madde Bağımlılarına Yönelik Faaliyetleri 

Bağımlılıkla mücadele kapsamında alkol ve madde bağımlılarına yönelik olarak Mersin ilinde 

düzenlenen İş Kulüpleri Eğitimi Tablo-5’e göre iki gün olarak planlanmış olup Mersin Alkol 

ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) bünyesinde 

2018 – 2019 yıllarında 10 grup ve 83 kişiyle İş Kulübü Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 
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EĞİTİM GRUBU YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Geçici Koruma Altındaki 

Yabancılar 

 

1.Gün 

- Tanışma, kendini tanıtma,  

- Hobiler ve becerilerin farkına varma,  

- Güçlü ve zayıf yönlerini tartışmak,  

- Hedef belirleme 

- İş arama ağının farkına varma 

2.Gün 

- İŞKUR hizmetleri ve portal kullanımı 

hakkında bilgilendirme 

- Bilgisayar ortamında özgeçmiş hazırlama 

- Telefonla randevu alma  

- İş görüşmesi canlandırması 

Tablo-6: Mersin İş Kulübü’nün Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Yönelik Faaliyetleri 

Fransız Sivil Toplum Kuruluşu ACTED ile işbirliği kapsamında geçici koruma altındaki 

yabancılara (Suriyelilere) yönelik olarak Mersin ilinde düzenlenen İş Kulüpleri Eğitimi 

Tablo-6’ya göre iki gün olarak planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde 5 grup ve 36 kişiyle İş 

Kulübü eğitimi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı en az üç yıl Türkiye’de 

yaşamalarına rağmen Türkçe konuşmakta ve anlamakta güçlük çekmektedirler. Bu sebeple 

eğitim esnasında iletişimi sağlamak adına tercüman desteği ACTED tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

 

SONUÇ 

2017–2019 yılları arası Mersin ilinde düzenlenen İş Kulübü Eğitimleri değerlendirildiğinde; 

2017 yılında 18 grup 101 kişi, 2018 yılında 78 grup 679 kişi, 2019 Mayıs ayı itibari ile 36 

grup 394 kişi olmak üzere toplam 132 farklı eğitim grubu ile 1174 kişiye İş Kulübü Eğitimi 

verilmiştir.  

Eğitime katılan katılımcılar ile eğitim sonrası iletişimi sağlamak adına oluşturulan Mersin İş 

Kulübüne ait sosyal medya hesapları sayesinde gruplar arası tanışmalar gerçekleşmektedir. 

Farklı gruplarda eğitime katılan bireyler çevrelerinde herhangi bir iş ilanı olduğunda 

birbirleriyle paylaşabilmektedirler. Böylece bireyler için dolaylı olarak bir iş arama ağı 

oluşmaktadır. Eğitim sonrası işe giren katılımcılardan başarı hikâyesi olarak geri bildirim 

alındığında ise iş arama ve işe uyum sürecinde motivasyonlarının arttığı gözlemlenmiştir. 
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Her geçen yıl daha fazla artış sağlayan İş Kulübü Eğitimleri sayesinde bireyler, bilinçli ve iş 

arama motivasyonları güçlü şekilde işgücü piyasasına katılımda yaşadıkları sorunların 

üstesinden gelmektedirler. 
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SERVİKS KANSERİ AŞILARINDA GÜNCEL DURUM 

 

Özde SAKARYA12 

Hüseyin DURUKAN13 

Faik Gürkan YAZICI14 

ÖZET 

Serviks kanseri, gelişmekte olan ülkelerde kadın genital sistem kanserleri arasında en sık 

ikinci sırada görülen ve ölüme neden olan kanser iken gelişmiş ülkelerde ise tarama ve 

önleme programları sayesinde üçüncü sıklıkta görülmektedir(1, 2) Servikal kanser gelişimi 

için en önemli neden Human Papilloma Virüs(HPV) enfeksiyonu ve servikal kanser 

olgularının %99,7’inde HPV varlığı gösterilmiştir. HPV’nin 200’den fazla tipi tanımlanmış 

olup bunlardan genital kanalı enfekte edenler, kanser yapma potansiyeline göre düşük 

riskli (low risk, LR-HPV) ve yüksek riskli (high risk, HR-HPV) olarak iki ana grupta 

incelenmektedir. Yüksek riskli HPV grubundaki tip 16 ve 18 serviks kanserlerinin yaklaşık 

% 70 ‘inden, diğer yüksek riskli tiplerden 31, 33, 45, 52 ve 58 ise yaklaşık % 19 ‘undan 

sorumludur(3, 4) HPV enfeksiyonunun serviks kanseri ile bilinen bu sıkı ilişkisi nedeniyle 

koruma amaçlı aşılar geliştirilmiştir. Günümüzde iki, dört ve dokuz farklı hpv tipini içeren 

aşı çeşitleri bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı son zamanlarda önlenebilir bir hastalık 

olarak değerlendirilen serviks kanserleri için geliştirilen HPV aşılarındaki güncel durum ve 

gelişmeleri gözden geçirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, Korunma, Human papilloma virüs, Aşı 

 

ABSTRACT 

Cervical cancer which is the second most common cancer and the second most common 

cause of death among female genital system cancers in developing countries (1,2).  The 

most important cause of cervical cancer is Human Papilloma Virus (HPV) infection and 

HPV was found 99,7% of cervical cancer cases. More than 200 types of HPV have been 

identified, and those infecting the genital tract are seperated in two main groups as low risk 

(LR-HPV) and high risk (HR-HPV) according to their potential for causing cancer. Among 
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of the high-risk HPV group; type 16, 18 and other high-risk types 31, 33, 45, 52 and 58 are 

liable for the cervical cancers are approximately 70%, 19% respectively (3,4). Due to this 

strong association with HPV infection and cervical cancer the vaccines have been 

developed. Nowadays, there are  bivalent, quadrivalent and nine-valent of HPV vaccines 

are avalible. The aim of this review is  the current situation and developments in HPV 

vaccines for cervical cancers, which have recently been accepted as a preventable disease. 

Key Words: Cervical cancer, Prevention, Human papilloma virüs, Vaccin. 

 

 

 

EPİDEMİYOLOJİ 

Serviks kanseri, gelişmekte olan ülkelerde kadın genital sistem kanserleri arasında en sık 

ikinci sırada görülen ve ölüme neden olan kanser iken gelişmiş ülkelerde ise özellikle son 

50 yılda tarama ve önleme programlarının etkin kullanımı sayesinde üçüncü sıklıkta 

görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde HPV aşısının da uygulanması ile insidans ve mortalite 

oranında yaklaşık %75’lik bir azalma görülmüştür. Batı Asya ülkeleri, dünya serviks 

kanseri insidansı ıralmasında en geride olan ülkelerdir. Türkiye ise yaşa göre standardize 

edilmiş 4,3/100.000’lük insidans ve 1,7/100.000’lik mortalite oranları ile onikinci sırada 

yer almaktadır(5). 

 

VİRÜS YAPISI VE İMMUNOLOJİSİ 

Serviks kanserinin %99,7 oranında HPV enfeksiyonuna bağlı geliştiği tepit edilmiştir. 

Virüs cinsel yol ile bulaşır. HPV enfekiyonu en sık 20’li yaşlar ve 40-55 yaş bandında 

görülür (6). 

HPV’nin 200’den fazla tipi tanımlanmış, bunların 150’si insanda izole edilmiş ve 

bunlardan 40 tanesinin genital mukozayı enfekte saptanmıştır. Mukozal HPV tipleri de 

kendi içinde iki gruba ayrılmıştır: düşük riskli ve yüksek riskli gruplar. Düşük riskli 

gruplar: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 olup, yüksek riskli gruplar ise 16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82’den oluşmaktadır(7). 

HPV, vücut yüzeyindeki mikro çatlaklardan girer, ciltteki basal hücreleri enfekte eder ve 

epitelyal differansiyasyona neden olur. Anogenital keratinize cilt (vulva), mukozalar (anüs, 

vagina, serviks) ve orofarinks yapılarını enfekte edebilir; lezyonlar bulaşmış olan HPV 

tipine göre siğilden kansere kadar değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlikten çevresel ve 

immünolojik faktörler sorumludur(8). 
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Düşük riskli HPV grupları benign anogenital kondilom ve düşük gradeli skuamoz 

intraepitelyal lezyona neden olurken, yüksek riskli gruplar ise anogenital kanserlere neden 

olmaktadır. Servikal intraepitelyal neoplazilerin (CIN) %52’sinden ve servikal kanserlerin 

ise %77’sinden yüksek onkojenik olan tip 16 ve 18 sorumludur. Anogenital kondilomların 

ise %90’ından, HPV tip 6 ve 11 sorumludur(9). 

HPV virüsünün insanda nasıl enfeksiyon yaptığına bakacak olursak; öncelikle servikal 

kolumnar epiteldeki bazal epitelyal hücreleri enfekte eder. HPV genomu, primer olarak 

viral gen düzenlenmesi ve hücre dönüşümü ile ilişkili altı erken (E) proteini, virüsün 

kabuğunu oluşturan iki geç (L) proteini kodlar. Enfeksiyon, L1 ve L2 kapsid proteinlerinin 

konakçı hücre reseptörlerine bağlanmasıyla başlar. Bu aşamanın ardından viral genom 

insan hücre nükleusuna yerleşir ve hücre DNA replikasyon sistemlerini kullanarak 

hücrenin her mitozu ile viral genom yeni hücrelere aktarılır. Malign hastalık gelişiminde en 

önemli HPV proteinleri E6 ve E7 ‘dir. E6, p53 proteinine bağlanır ve tümör baskılayıcı 

protein olarak kromozom hasarından sonra hücre büyümesini durduran p53’ü parçalar. E7 

retinoblastom(Rb) proteinine bağlanır. Rb proteinin görevi hücre hasarını durdurmak ve 

DNA hasarına bağlı apoptozu indüklemektir. Replikasyonun erken dönemlerinde E6 ve E7 

parabazal hücrelerce eksprese edilir. L1 ve L2 ’nin ekspresyonu geç ve matür skuamoz 

epitelyumda olur, görevleri virionların toplanması ve paketlemesidir. Üretimin son 

basamağında enfekte virion oluşur. 

Hücre içinde yaşanan bu komplike süreçler non-litik olduğundan, inflamasyon uyarılmaz 

böylece HPV immuniteden çok uzun süre saklı kalabilir(10). 

HPV’nin vücuttan temizlenmesinde hücresel immün sistem çok önemlidir. İmmünitesi 

baskılanmış kişilerdeki HPV enfeksiyon persistansının gözlemlenmesi sonucunda, TLR 

(“Tool-like” reseptörlerin ) aktivasyonu ile gelişen hücresel immün sistemin önemi 

anlaşılmıştır. E6 ve E7 protinlerine karşı, CD4 ve CD8 T-hücre cevabı virüs kontrolünde 

son derece önemlidir. T-regulatuvar immün sistemin zayıflaması, lezyonun progresyona 

yol açar(11). 

 

HPV AŞILARI 

HPV aşıları, DNA içermez, enfeksiyon oluşturmaz, onkojenik bir yapıda değillerdir. 

VLP(Virus Like Proteins) ile güçlü bir immunojenite oluşturmaktadırlar(12). HPV 

enfeksiyonuna karşı geliştirilmiş profilaktik ve terapötik aşılar bulunmaktadır. Profilaktik 

aşılar, sağlıklı kişilerde HPV enfeksiyonu ve bağlı gelişen lezyonları önlemek için 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 117 

geliştirilmiş olup terapötik aşıların amacı ise prekanseröz lezyon ve serviks kanseri 

gelişmiş kişilerde lezyonlarda regresyon ve remisyon sağlamaktır. 

Profilaktik aşılar, servikal sekresyonda antikor miktarını arttırarak virusun serviksten içeri 

girmesini immünolojik olarak önlemeyi hedefler. Majör kapsül proteini L1 veya L1+L2 

proteinlerini içerir ve VLP(Virus Like Proteins) şeklinde hazırlanmaktadır(13). Preinvaziv 

lezyon ve invaziv kansere dönüşümün gerçekleşmesi için intrasellüler viral onkoproteinler 

olan E6 ve E7’nin üretiminin devam etmesi gerekir. Bu yüzden terapötik aşılar, E6 ve E7 

viral onkoproteinlere karşı hücresel immüniteyi uyarmayı hedeflemektedir. 

Şu an için kullanımda olan klinik olarak geliştirilmiş üç tip aşı bulunmaktadır. Bunlar ikili 

(bivalent), dörtlü (quadrivalent) ve dokuzlu (nonavalent) tip HPV aşılarıdır. İkili aşı HPV 

tip 16 ve 18’e, dörtlü aşı HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e, dokuzlu aşı ise HPV tip 6, 11, 16, 18, 

31, 33, 45, 52 ve 58’e karşı VLP’ler içerir. Dörtlü ve dokuzlu aşı sadece alüminyum 

adjuvantı içerirken, ikili aşıda immun sistemi uyarmak için ekstra olarak monofosforil lipid 

A maddesi de mevcuttur. Üç aşı için de kullanılan antjen ve adjuvant miktarları birbirinden 

farklıdır (Tablo 1: HPV aşıları) (14). 

Profilaktik HPV aşılarının etkinlik değerlendirilmelerine bakıldığında, şu ana kadar 

yapılmış çalışmalarda HPV 16 ve 18’e bağlı gelişebilecek servikal intraepitelyal lezyonlar 

için ikili ve dörtlü aşının benzer koruma oranlarına sahip olduğu gösterilmiştir (her ikisi 

için de yaklaşık  %98). İkili ve dörtlü aşı ayrıca serviks, vulva ve vajenin yüksek dereceli 

intraepitelyal lezyonlarına karşı %90’ın üzerinde koruma sağlar. Ancak dörtlü aşı hpv tip 6 

ve 11 ‘e karşı da koruma sağladığından bu aşıya özgü olarak, yüksek dereceli anal 

lezyonlara karşı yaklaşık %90 ve genital siğillere karşı %100’e yakın koruma sağladığı 

gösterilmiştir(15,16). Hangi HPV tipine bağlı geliştiğine bakılmaksızın servikal 

intraepitelyal neoplaziler için ikili, dörtlü ve dokuzlu aşıların koruyuculuk etkileri sırasıyla 

%62, %22 ve %63’tür (17). Bu oranlara bakıldığında, HPV tip 16 ve 18 haricindeki yüksek 

riskli HPV tipleri de serviks kanseri gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

FDA, HPV tip 6, 11, 16, 18 tiplerine karşı VLP L1 içeren kuadrivalan aşının 9-26 yaş 

aralığındaki kadınlarda kullanımını onaylamıştır. Bu HPV tipleri ile gelişmiş olan servikal 

intraepitelyal neoplazi (CIN; grade 1-2-3), servikal in situ adenokarsinom, servikal kanser,  

vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN; grade 2-3), vaginal intraepitelyal neoplazi (VAIN; 

grade 2-3) ve kondiloma karşı olan korumayı da onaylamıştır.  Ayrıca HPV tip 16 ve 18’e 

karşı geliştirilmiş, VLP L1 içeren bivalan aşı da FDA tarafından kabul edilmiştir. 

Literatürde, dörtlü aşı sonrası HPV tip 31’e ve ikili aşı sonrası HPV tip 33 ve 45’ e karşı 

gelişen çapraz reaksiyon ile antikor oluşumu ve koruyuculuk tanımlanmış ancak bu çapraz 
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reaksiyon ile gelişmiş olan antikorların koruyuculukları, etki süreleriyle ilgili görüş birliği 

bulunmamaktadır(18,19). 

HPV tip 31, 33, 45, 52 ve 58’e bağlı yüksek dereceli servikal, vulvar ve vaginal 

hastalıkların gelişme insidansı dokuzlu HPV aşısı sonrası 0.5/100.000 kişi-yıl iken dörtlü 

aşı sonrası 19/10.000 kişi-yıl olarak görülmektedir. Bu da dokuzlu aşının önemini 

göstermektedir. Ayrıca daha çok HPV tipine karşı koruma sağlamakta ve koruduğu tiplere 

karşı yüksek dereceli intraepitelyal lezyon gelişimi açısından yaklaşık %97 koruma 

sağlamaktadır. Ancak koruduğu dokuz tip dışındaki HPV enfeksiyonları için koruma 

sağlamadığından diğer aşılarda olduğu gibi bu aşılama sonrası serviks kanseri 

taramalarının devam etmesi gerekmektedir. 

Güncel bilgiler ve çalışma sonuçları bu şekilde olmakla birlikte HPV virüsünün doğal seyri 

göz önüne alındığında daha doğru verilerin elde edilebilmesi için yaklaşık 20 yıllık 

deneyimler gerekmektedir(20,21). 

 

 

 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA HPV AŞISININ YERİ 

2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), serviks kanserinin önlenmesinde HPV aşısının 

uygulamasını önermiştir(22). 

Serviks kanseri gelişiminde en büyük etkenler HPV tip 16 ve 18 olmakla beraber diğer 

yüksek riskli HPV tipleri de serviks kanseri gelişiminde sorumlu olabilmektedir. Sağlık 

Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından yürütülen HPV tarama programı ile yaklaşık 

3 milyon kadın taranmış, ilk sonuçlar göstermiştir ki; Türkiye’de HPV pozitif birey oranı 

%3,5 olup en sık görülen HPV tipleri 16, 51, 31, 52, 56, 39, 58 45, 33 ve 18’dir(23). Bu 

sonuçlar şuanda Türkiye’de olmayan dokuzlu aşının önemini göz önüne sermektedir. 
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Dünya’da 71 ülkede kızlar, 11 ülkede de erkekler için HPV aşısı ulusal aşı programında 

yer almaktadır. Cinsel ilişki öncesi 9-14 yaşlarındaki kızlara yapılacak aşı, DSÖ tarafından 

temel hedef grubu olarak belirlenmiştir. Bu yaş grubunda %80’nin üzeri bir aşılama 

başarısı yakalandığında erkeklerde de HPV enfeksiyonu gelişme riski azalmaktadır(24). 

Uluslararası sağlı örgütü PATH, 2006-2010 yılları arasında Uganda, Hindistan ve 

Vietnam’da aşı kampanyası başlatmıştır. Uganda ve Vietnam’da yapılan okul tabanlı 

aşılama programında yaklaşık %83-%96; Hindistan’da ise okul ve sağlık merkezi tabanlı 

programda %77-%80 aşılama oranlarına ulaşılmıştır(25). Küresel Aşı ve Bağışıklama 

İşbirliği (GAVI), öncelikle sahra altı Afrika ülkelerinde başlayarak 2020 yılı sonunda 

kırktan fazla ülkede 30 milyondan fazla kız çocuğunu aşılamayı planlamaktadır(26). 

ABD’de 2006 yılı itibariyle, Aşı Uygulama Danışma Kurulu (ACIP), 11-12 yaş 

grubundaki kız çocuklarının rutin olarak 3 doz HPV aşısı ile aşılanmasını tavsiye 

etmektedir(27). 

Amerikan Pediatri Akademisi (APA) ,  11 ile 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına üç 

doz HPV aşısının rutin olarak uygulanmasını tavsiye etmektedir(28). 

HPV aşılama programları ile serviks kanseri olguları azaltılabilir, ancak elimine edilemez.  

En iyi stratejinin, preadölesanların aşılanması ve 30 yaşından başlayarak 5 yıl aralarla 3 

kez sitolojik tarama uygulanması olacağı düşünülmektedir.  Aşılama yapıldığında da 

izleme devam edilmelidir. Aşılama hastalarda ‘yalancı’ bir korunma hissi oluşturabilir. 

(29). 

Aşının yan etkileri değerlendirilecek olursa en sık(2.29-35.3/100.000) aşı yerinde şişme ve 

ağrı görülmekte ve bu ikili aşı için bir miktar daha fazla izlenmektedir. Sistemik yan 

etkilere bakımından ise ikili, dörtlü ve dokuzlu aşı kontrol grubundan daha fazla bir riske 

sahip değildir(30, 31). 

 

AŞILAMANIN ZAMANI 

ACOG güncel bülteninde ikili, dörtlü ve dokuzlu aşılar kız çocuklarında 9-26 yaşları 

arasında, erkek çocuklarında ise dörtlü ve dokuzlu aşılar 9-26 yaşları arasında uygulanması 

önerilmektedir. Bununla birlikte 9-14 yaş arasında yapılan 2 doz aşılama ve 15-26 yaş 

arasında yapılan 3 doz aşılamanın antikor titrelerinin aynı düzeyde olduğu 

gösterilmiştir(32, 33). 

Gebe kadınları çalışma dışı bırakmış olması nedenli yeterli klinik çalışma 

bulunmamaktadır. Her bir aşı dozu uygulanmadan önce B-HCG testi yapılmış ve gebelik 

saptanması durumunda, aşılama gebelik sonrasına ertelenmiştir. FDA’ya göre HPV 
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aşısının gebelikte kullanımı kategori B’ye uymaktadır. HPV aşısının laktasyonda güvenle 

kullanılabileceği gösterilmiştir(34). 

Türkiye’de rutin aşılama programı olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı 9 yaşından itibaren 

bireylerin yaşına göre 2 ya da 3 doz şeklinde aşılanmasını önermektedir(35). 

 

SONUÇ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HPV ilişkili hastalıkları global bir halk sağlığı problemi 

olarak görmektedir. Serviks kanseri ile HPV virüsünün yakın ilişkisi kanıtlanmış ve bu 

ilişki immunizasyonunun temel noktasını oluşturmaktadır. Serviks kanseri ve HPV ilişkili 

diğer kanserler ve hastalıklar nedeniyle DSÖ, HPV aşılarının ulusal aşı programına 

girmesini önermektedir. Türkiye için HPV aşılamasının ulusal aşı programında yer alması 

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından önerilmektedir(36). 
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DÜZ TOPOLOJİYE SAHİP KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA 

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Ali ARSLAN15  

Cansu CANBOLAT16 

İpek Abasıkeleş-TURGUT17 

 

Özet 

Kablosuz iletim ortamının doğası gereği dışarıdan gelecek olan saldırılara kablolu ortamlara 

göre daha açık olmasının yanı sıra, algılayıcı düğümlerin kaynak kısıtları nedeniyle enerjinin 

verimli bir şekilde kullanılmasının zorunluluğu problemi Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) 

için hesaplama yönünden güçlü algoritmalar kullanan güvenlik önlemlerinin alınmasına engel 

olur. Bu durum da KAA’yı hem içeriden hem de dışarıdan gelecek olan kötü niyetli saldırılara 

karşı dayanıksız hale getirir. Bu nedenle KAA’nın kaynak kısıtlarını göz önüne alan, enerji 

yönünden verimli güvenlik algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Kablosuz bir ağ 

yapısını tüm olası saldırılara karşı tamamen güvenli hale getirmek zor olmakla birlikte hem 

içeriden hem de dışarıdan gelecek saldırılardan korunmak için sistemde bir saldırı tespit 

mekanizmasının (Intrusion Detection System - IDS) bulunması gerekmektedir. Saldırı tespit 

sistemlerinde kullanılan iki yöntemden birisi önceden bilinen bazı saldırı modellerinin sisteme 

tanımlanmasının yapılarak “kötüye kullanımın tespitini” gerçekleştirmek; bir diğeri ise 

düğümlerin normal olmayan davranışlarından yola çıkarak hem bilinen hem de bilinmeyen 

saldırıların tespiti için “anormali tespiti” uygulamaktır. Anormallik tabanlı IDS’nin avantajı, 

bilinen saldırılar ile birlikte daha önceden görülmemiş/tespit edilememiş yeni tür saldırıların 

da tespit edilmesine imkân veriyor olmasıdır. Bu çalışmada düz topolojiye sahip KAA için 

komşu bilgisine dayalı IDS sistemleri incelenmiştir. Düz topoloji olarak da literatürde sıklıkla 

tercih edilen AODV protokolü seçilmiştir. AODV protokolünde her düğüm, komşu düğümleri 

aracılığı ile rota keşfi yaptıktan sonra, belirlediği rota üzerinden verisini hedefe yönlendirir. 

AODV üzerinde komşu düğüm bilgisiyle saldırı tespitinin yapıldığı çalışmalarda çeşitli 
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saldırılar birçok varsayım üzerinden tespit edilmekle birlikte, geniş bir saldırı kümesi için 

anormallik tabanlı bir tespit mekanizması tasarlanması gerekmektedir. Bu da gelecekteki 

çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Düz Yönlendirme, Saldırı Tespit Sistemi 

 

A Review of Intrusion Detection Systems on Flat-Based Wireless Sensor 

Networks 
Abstract 

Owing to the vulnerability of the nature of wireless transmission environment to external 

attacks more than its wired equivalent and the problem of energy efficiency due to the 

resource constraints of the sensor nodes prevent developing security mechanisms using 

powerful algorithms in terms of computation. Therefore, WSNs are vulnerable to various 

attacks from both inside and outside. It is necessary to develop energy efficient security 

algorithms that take into account the resource constraints of WSNs. While it is difficult to 

make a wireless network completely safe from all possible attacks, an intrusion detection 

system (IDS) must be implemented in the system to prevent attacks from both inside and 

outside. One of the two methods used in IDS is to identify some known attack models to the 

system, which is called misuse detection; another is to detect both known and unknown 

attacks, based on the anormal behavior of the nodes, which is called anormal detection. The 

advantage of the anomaly-based IDS is that it allows detection of new types of attacks that 

have not been previously seen / identified with known attacks. In this study, IDS systems 

based on neighbor information were examined for WSNs, which has a flat topology. AODV 

protocol, which is frequently preferred in the literature, has been chosen as the flat topology. 

In the AODV protocol, each node routes its data to the destination after the route has been 

discovered by neighboring nodes. While several attacks have been detected through several 

assumptions in studies involving the detection of intrusion by neighboring node information 

on AODV, an anomaly-based detection mechanism must be designed for a large set of 

attacks, which is the basis of our future work. 

Keywords: Wireless Sensor Networks, Flat Routing, Intrusion Detection. 

 

 

1. Giriş 

Kablosuz ağ teknolojisinin gelişmesine paralel olarak yüksek güç tüketimi sorununun 

hafifletilmesi ve aygıtların boyutlarının her geçen gün daha da küçülmesi, Kablosuz 
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Algılayıcı Ağlar (KAA)’ın cazip bir çözüm olarak kullanılmasına imkan sağlamaktadır. 

Çoğunlukla insan erişiminin veya denetiminin güç olduğu alanlardan veri toplamak amacıyla 

kullanılırlar. Günümüzde KAA, nem, sıcaklık gibi ortam değerlerinin izlenmesi, hastaların 

uzaktan sağlık durumlarının takibi, trafikte ceza kontrolü, köprü ve tünel gibi büyük yapıların 

inşaasının takibinde sıklıkla kullanılmaktadır [1].  

KAA, kısıtlı batarya ve hesaplama yeteneğine sahip, düşük kapsama alanı olan, çok sayıda 

küçük cihazın birbirleriyle sürekli iletişimde olduğu ağlardır [2]. Ağı oluşturan düğümlerin 

kısıtlı kaynaklara ve düşük donanım özelliklerine sahip olmaları onları, içerden ve dışardan 

gelebilecek saldırılara karşı dayanıksız hale getirir. Böyle bir durumda, saldırılara karşı güçlü 

algoritmalar ile ağı korumaya çalışmak, kaynakların verimli kullanılmasını göz ardı ederek 

ağın kısa ömürlü olmasına sebep olabilir. Bu nedenle KAA’da, kısıtlı kaynakları da göz 

önünde bulundurabilecek bir saldırı tespit sistemine (Intrusion Detection System - IDS) 

ihtiyaç vardır. 

IDS, iç ve dış saldırıları tespit etmek için ağın sürekli olarak izlenmesi; saldırı durumunda 

alarm üretilmesi; farkındalık yaratılarak saldırının önlenmesi anlamına gelmektedir [3]. 

KAA’da IDS, kötüye kullanım ve anomali tespiti olarak iki şekilde ele alınır [3]. Kötüye 

kullanım yönteminde önceden bilinen saldırıların tespitleri gerçekleştirilirken, anomali tespiti 

yönteminde ise düğüm hareketlerindeki anormallikler dikkate alınarak daha önceden 

bilinmeyen saldırıların da tespiti yapılabilmektedir. Uygulama açısından kolay olması, belirli 

bir saldırı modelini incelemek yerine, düğümlerin davranışının normal olup olmadığını 

kontrol edip daha çok saldırıyı tespit edebilmesi açısından anomali tespitinin kullanımı daha 

yaygındır [4]. Bu sebeple makalemizde anomali tespitini uygulayan çalışmalara yer 

verilmiştir. Bir düğüme ait anormal bir davranış,  diğer bir düğüm tarafından (genellikle 

komşu düğüm) tespit edilebildiğinden, araştırmamız kapsamında komşu düğüm bilgisine 

dayalı saldırı tespit sistemi gerçekleştiren çalışmalar dikkate alınmıştır. 

Makale kapsamında düz topolojiye sahip, komşu bilgisine dayalı anomali tespiti yapan 

KAA’larda saldırı tespiti yapan çalışmalar incelenmiştir. AODV [5] (Ad hoc On-Demand 

Distance Vector) protokolü düz topolojiye sahip, istek üzerine çalışan, literatürde sıklıkla 

tercih edilen  KAA için temel bir protokoldür [6]. Bu sebeple çalışmamızda AODV ve AODV 

tabanlı protokoller kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiştir. Saldırı türleri 

açısından ise çıkış deliği (sinkhole), kara delik (blackhole), seçici yönlendirme (selective 

forwarding), DoS (Denial of Service - Servisin Engellenmesi) ve DDoS (Distributed Denial of 

Service – Dağıtık Olarak Servisin Engellenmesi) saldırılarını önlemeye yönelik yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. 
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A B C D 

Makalenin 2. bölümünde AODV protokolünün temel çalışma prensibinden bahsedilmiştir. 3. 

bölümde, incelenen çalışmalarda yer alan saldırı türlerinden bahsedilmiştir. Makalenin 4. 

bölümünde AODV protokolü kullanarak, anomali tabanlı saldırı tespiti yapan çalışmalara yer 

verilmiştir. Makalenin 5. bölümü olan “Sonuç” kısmında ise, makale kapsamında yer alan 

çalışmalara genel olarak değinilerek, gelecekteki çalışmalarımızda neler yapacağımızdan 

kısaca bahsedilmiştir. 

 

2. AODV Protokolü 

AODV protokolünde bir düğüm, elindeki paketi iletmek istediği hedef düğüme göndermeden 

önce rota keşfi yapar (Şekil 1). Rota keşfi, kaynak düğümün kendi radyo frekansı dahilindeki 

düğümlere RREQ yayını yapmasıyla başlar. RREQ bir broadcast mesajıdır. RREQ paketini 

alan diğer düğümler de RREQ paketi yayarak kendi komşularını tespit etmeye çalışırlar. Bu 

işlem, RREQ mesajı hedef düğüm tarafından alınana kadar devam eder. Bu şekilde yapılan 

komşu bulma işlemine geri rotalama işlemi denir. Çünkü her düğüm, RREQ mesajını aldığı 

düğümü komşusu olarak tanır. Bu işlem ile her düğüm kendisinden bir önceki düğümü tanır. 

 

 

 

 

 
A, kaynak düğüm. D, hedef düğüm. RREQ mesajlarının akış yönünü belirtir. RREP 

mesajlarının akış yönünü belirtir. 

 

Şekil 1. AODV protokolü rota keşfi  

 

Hedef düğüm RREQ paketini aldığı anda, RREQ paketi aldığı düğüme bir RREP paketi 

gönderir. RREP paketi unicast bir pakettir. RREP mesajını alan her düğüm, daha önceden 

RREQ aldığı komşusuna RREP paketini gönderir. Bu işlem, RREP paketi kaynak düğüme 

ulaşana kadar devam eder. Buna ileri rotalama işlemi denir. Böylece her düğüm, kendinden 

sonra gelecek olan düğümün de hangisi olduğunu öğrenmiş olur. Çünkü her düğüm, RREP 

mesajını aldığı düğümü komşusu olarak tanır. Bu işlem ile her düğüm kendisinden bir sonraki 

düğümü tanımış olur. İleri ve geri rotalama işlemlerinin tamamlanması sonrasında AODV 

protokolünde rota keşfedilmiş olur. Geriye sadece keşfedilen rota üzerinden veri paketinin 

gönderiminin yapılması kalır. 

RREQ paketinin içeriğinde RREQ ID, kaynak adres, hedef adres, kaynak sıra numarası, hedef 

sıra numarası, adım sayısı, yaşam süresi verileri yer alır. RREP paketinde ise kaynak adres, 

hedef adres, hedef sıra numarası, adım sayısı, yaşam süresi verileri yer alır. Düğümler bu iki 
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paketten herhangi birini aldıklarında, paket içeriğindeki bu verilere bakarak hareket ederler. 

Tablo 1’de AODV protokolünde kullanılan rota keşif mesajları görülmektedir. 

RREQ ID değeri, bir düğümün aynı broadcast mesajını tekrardan işlemesini engeller. Kaynak 

adres, kaynak düğümün benzersiz ID değeri iken hedef adres ise hedef düğümün benzersiz ID 

değeridir. Kaynak sıra numarası, birden çok rota olması durumunda hangi rotanın daha güncel 

olduğunu belirtir. Hedef sıra numarası ise, güncelliğini yitiren en son kaynak sıra numarasının 

değerini tutar. Atlama sayısı, iki düğüm arası mesafeyi ifade eder. Örneğin iki düğüm 

arasında başka bir düğüm yok ise, bu iki düğümün birbirlerine 1 atlama uzakta; aralarında bir 

düğüm olması durumunda ise birbirlerine 2 atlama uzaklıkta bulunurlar. Son olarak yaşam 

süresi değeri, rotanın geçerli olacağı zaman aralığını belirtir. 

 

Tablo 1. AODV protokolünde kullanılan rota keşif mesajları 

Mesaj Adı Mesaj Tipi Görevi Paket içeriği 

RREQ Broadcast Geri rotalama 

- RREQ ID 

- Kaynak adres 

- Hedef adres 

- Kaynak sıra numarası 

- Hedef sıra numarası 

- Adım sayısı 

- Yaşam süresi 

RREP Unicast İleri rotalama 

- Kaynak adres 

- Hedef adres 

- Hedef sıra numarası 

- Adım sayısı 

- Yaşam süresi 

 

 

3. Saldırı Türleri 

Makale kapsamında çıkış deliği (sinkhole), kara delik (blackhole), seçici yönlendirme 

(selective forwarding), DoS (Denial of Service - Servisin Engellenmesi) ve DDoS 

(Distributed Denial of Service – Dağıtık Olarak Servisin Engellenmesi) saldırılarını tespit 

etmeye yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. 

Çıkış deliği saldırısı, saldırgan olan düğümün kendini en cazip düğüm olarak göstermesi 

sonucunda tüm trafiği kendi üzerine çekmesi yöntemidir ve bir saldırgan, çıkış deliği 

yöntemini kullanarak diğer saldırı türlerini gerçekleştirebilir [7]. Kara delik  ve seçici 

yönlendirme saldırıları, çıkış deliğinin sebep olduğu saldırılara örnek olarak verilebilir. Kara 

delik saldırısında düğüm ağdaki tüm paketleri kendine çekerek emer veya isteğe bağlı olarak 
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paketlerin bir kısmını seçip bir kısmını yönlendirerek seçici yönlendirme saldırısına sebep 

olabilir [8]. 

KAA açısından DoS saldırısı, tek bir düğümün saldırmak istediği düğüme tek bir ağ 

üzerinden sürekli olarak gereksiz paketler göndererek düğümün kaynaklarını tüketmesine 

sebep olurken; DDoS saldırı birden fazla düğümün birden fazla yolla tek bir düğüme gereksiz 

paketler göndermesi sonucu düğümün kaynaklarını tüketip kullanışsız hale getirmesi olarak 

açıklanabilir [9]. 

 

4. İlgili Çalışmalar 

Makale kapsamında KAA’da AODV protokolü uygulanarak, DoS/DDoS, kara delik, seçici 

yönlendirme saldırılarının tespit için anomali tabanlı yöntem kullanan çalışmalar 

incelenmiştir. 

Avadesh Kumar Gupta ve ark. [10] AODV tabanlı bir protokol olan AOMDV protokolünü 

kullanmışlardır. IPS düğüm adı verdikleri gözlemci düğümler kullanıp diğer düğümlerin 

davranışlarını takip ederek, DDoS saldırısının tespiti üzerine çalışmışlardır. Gözlemci 

düğümler, bir düğümden diğerine gönderilen paketin boyutunu kontrol ederler. Paketin 

boyutunun ağ kurulurken belirlenen standart paket boyutundan büyük olması durumunda bu 

gözlemci düğümler paketi reddederek, göndericinin paketi tekrar göndermesini isterler. Şayet 

paketin boyutunun yine olması gereken maksimum paket boyutunu aşması durumunda 

gözlemci düğüm, maksimum paket boyutunu aşacak şekilde gönderim yapan bu düğümü 

DDoS saldırısı yapan zararlı bir düğüm olarak işaretler ve bunu kaynak düğüme ileterek, 

zararlı olduğuna karar verilen bu düğümün rota keşfinde tekrardan seçilmesinin önüne 

geçilmesi suretiyle ağdan uzaklaştırılması sağlanır. 

Sina Shahabi ve ark. [11] AODV protokolünün kara delik saldırıları karşısında daha güvenli 

bir protokol olmasını hedefleyerek IDSAODV protokolünü geliştirmişler. Kara delik 

saldırısının tespitini için ise AODV’nin olağan işleyişi içerisinde yer alan RREP paketinden 

faydalanmışlardır. Yaptıkları çalışma kapsamında bir düğümün hedefe en düşük atlama 

uzaklığında olması, aldığı paketi hiç iletmemesi veya çok az bir kısmını iletmesi gibi 

durumlar bir düğümün kara delik saldırısı altında olduğuna karar veren kriterler olarak 

belirlenmiştir. Bu kriterlerin kontrolünü ise her düğüm, RREP mesajı aldığı düğüm üzerinden 

değerlendirir. Ek olarak ise kendi komşularında da RREP aldığı düğümle ilgili bilgiler talep 

ederek, RREP alınan düğümün zararlı olup olmadığı ile ilgili bir karar verir. Zararlı olduğuna 

kanaat getirilen düğümün bilgisi tüm ağa yayın yapılarak bir sonraki rota belirleme işleminde 

seçilmesinin engellenmesi ve böylece ağdan uzaklaştırılması gerçekleştirilmiş olur. 
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Umashankar Ghugar ve ark. [12] bekçi düğümler yöntemini kullanarak AODV protokolünde 

kara delik saldırılarının tespiti üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. En çok etkileşimde 

olan düğümler, bekçi düğümler olarak seçilmişlerdir. Seçilen bu düğümlerin de güvenilir 

düğümler olduklarını varsayılmıştır. Bekçi düğümler ağda akan paketleri takip ederek, 

kaynaktan hedefe ve hedeften kaynağa olan rotada yer alan düğümlerin listesini ayrı tablolar 

halinde tutarlar. Şayet kaynaktan hedefe giden rotada yer alan düğümler ile hedeften kaynağa 

giden rota üzerinde bulunan düğümler birbirlerinin aynısı ise rota üzerinde problemli bir 

düğüm olmadığı anlamına gelir. Eğer farklılık var ise, farklı olan düğümler, bekçi düğümler 

tarafından izlemeye alınırlar. Bu izleme esnasında kara delik saldırısının tespiti için izlemeye 

alınan düğümlerin adım sayısının 1 olması ve sıra numarasının çok yüksek olması, düğümün 

kendini cazip bir yol olarak göstermek istediği anlamına geldiğinden, bu durum bekçi 

düğümde “zararlı düğüm” algısı oluşturur. Öte yandan bekçi düğümler, göndericinin 

gönderdiği paketi ve yine aynı paketin bir sonraki düğüme iletimini takip etmektedirler. 

Takibe alınan düğüm paketi iletmiyorsa bu düğümün artık tamamen zararlı olduğu kanısı 

oluşur ve bu düğüm bir sonraki rota keşfinde tekrardan seçilmemek üzere ağdan uzaklaştırılır. 

Tran Hoang Hai ve Eui-Nam Huh [13] kendi çalışmalarında iki adım ötedeki düğüm 

bilgisinden faydalanmışlardır. Her düğüme, kendi komşusunda gördüğü anormal davranış için 

kötü niyetli sayaç bilgisi tutturarak, seçici yönlendirme saldırısının tespiti üzerine 

çalışmışlardır. Gözlemci düğümün, kendi komşusunun “kötü niyetli sayaç” bilgisini 

güncelleyerek, seçici yönlendirme saldırısı olup olmadığına kanaat getirebilmesi için ise iki 

kriter göz önünde bulundurulmuştur. Kriterlerden birisi, eğer paket iletimi baza uzak 

düğümler arasında gerçekleşiyorsa, gözlemci düğüm komşusundaki paketin, komşusundan bir 

sonraki düğüme doğru bir şekilde iletip iletmediğinin kontrolünü yapar. Eğer iletiyorsa, ağ 

kurulurken oluşturulan rota üzerinde olan bir düğüme iletip iletilmediğinin kontrolünü yapar. 

Şayet düğümler baza yakın ise gözlemci düğüm bu sefer, iletilmesi gereken paketin baza 

doğru bir şekilde iletip iletilmediğinin kontrolünü gerçekleştirir. Ağdaki her düğüm kendi 

komşusunun aynı zamanda gözlemcisi durumundadır. Bu sebeple iletim esnasında karşılaşılan 

herhangi bir anormal davranış durumunda her düğüm, gözlemlediği komşusunun kötü niyetli 

sayaç bilgisini günceller. Herhangi bir düğümün kötü niyetli sayaç verisinin, önceden 

belirlenen eşik değerini aşması durumunda eşik değerini aşan düğümü gözlemleyen komşuları 

ilgili düğümü, zararlı düğüm olarak işaretlerler ve bu düğüm bir daha paket iletiminde yer 

almamak üzere ağdan çıkarılır. 
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5. Sonuç 

Gerçekleştirilen çalışmada KAA’da AODV protokolü uygulanarak, DoS/DDoS, kara delik, 

seçimli iletim saldırılarının tespit için anomali tabanlı yöntem kullanan çalışmalar 

incelenmiştir. İncelenen makalelerin genel olarak tek bir saldırı türünün tespiti üzerine 

yoğunlaştıkları görülmüştür.  Avadesh Kumar Gupta ve ark. DDoS saldırısının tespiti, Sina 

Shahabi ve ark. ile Umashankar Ghugar ve ark. kara delik saldırılarının tespiti, Tran Hoang 

Hai ve Eui-Nam Huh ve ark. ise seçici yönlendirme saldırısının tespiti üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Gelecekteki çalışmalarımızda hedefimiz, AODV protokolünde birden çok 

saldırı kümesi için anomali tabanlı bir saldırı tespit sistemi tasarlanmasıdır. Ayrıca bu 

çalışmalarda yer almayan yönlendirme saldırılarının da sisteme dahil edilerek daha geniş 

kapsamlı bir saldırı tespit sisteminin düz topolojiler için geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güven Temelli Küme Başı Seçimi 

                             

Cansu CANBOLAT18, 

 İpek ABASIKELEŞ-TURGUT19 

                                                                

ÖZET 

Fiziksel dünya ile etkileşimde bulunmak amacıyla bir ortama yerleştirilmiş çok sayıda küçük 

boyutlu, sınırlı kapasiteli, düşük güçlü ve düşük maliyetli algılayıcı düğümden oluşan 

Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA) bu karakteristik özellikleri, kablosuz ortamın korumasız 

doğası ile birleştiğinde, bu ağların saldırılara açık hale gelmesine neden olmaktadır. 

Yönlendirme atakları, algılayıcı düğümlerden merkeze doğru yönlenmiş verinin akış trafiğini 

bozduğu ve böylece ağdan sağlıklı bilgi alınmasını engellediği için tehlikeli saldırılar grubuna 

dahil edilirler. Bu ataklardan korunmak için güven tabanlı yönlendirme protokolleri 

geliştirilerek veri paketlerinin saldırının etrafındaki güvenilir yollar üzerinden hedefe varması 

sağlanır. Bu çalışmada kümeleme tabanlı bir KAA için paket gönderim oranı, tutarlılık 

faktörü ve ortalama paket iletim oranından oluşan bir güven değerine bağlı olarak küme başı 

seçimi önerilmiştir. Benzetim yöntemi ile yapılan değerlendirmelerde yönlendirme 

ataklarından olan kara delik ve seçici yönlendirme saldırıları modellenerek önerilen yöntem 

ile LEACH [1] algoritması paket kayıp oranları ve harcanan ortalama enerji parametreleri 

üzerinden kıyaslanmıştır. Her iki saldırı modeli için de önerilen yöntemin LEACH’e kıyasla 

daha düşük oranlarda paket kayıpları sağladığı ve daha az enerji tüketimine sebep olduğu 

tespit edilmiştir. Gelecek çalışmada, daha fazla yönlendirme saldırıları için çeşitli güven 

parametrelerine dayalı küme başı seçim yöntemlerinin paket kayıp oranı ve enerji tüketimi 

üzerindeki etkisi incelenecektir.    

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Güvenlik, Kümeleme, Güven Tabanlı 

Yönlendirme 
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Trust Based Cluster Head Selection in Wireless Sensor Networks 

ABSTRACT 

The characteristic features of Wireless Sensor Networks (WSNs), which are composed of a 

large number of small-sized, limited-capacity, low-power, and low-cost sensor nodes located 

in an environment to interact with the physical world, cause these networks to become 

vulnerable when combined with the unprotected nature of the wireless environment. Routing 

attacks are included in the group of dangerous attacks because the data directed to the centre 

from the sensor nodes disrupt the flow traffic and thus prevent the acquisition of healthy 

information from the network. Security-based routing protocols are developed to protect 

against these attacks, and data packets are delivered to the target through reliable routes 

around the attack. In this study, cluster head selection algorithm was proposed for a cluster-

based WSN based on a trust value consisting of packet transmission rate, consistency factor, 

and average packet collection rate. In the evaluations conducted by simulations, the black hole 

and selective forwarding attacks are modelled and the proposed method is compared with the 

LEACH [1] for the parameters of packet loss rates and the average energy consumption. The 

results show that the proposed method for both attack models has lower packet loss rates 

compared to LEACH and causes less energy consumption. Our future study will examine the 

impact of cluster head selection methods based on various trust parameters on packet loss rate 

and energy consumption for further routing attacks. 

 Key Words: Wireless Sensor Networks, Security, Clustering, Trust Based Routing 

 

 

1.Giriş 

 Çeşitli ortamlar üzerinden sıcaklık, nem, ışık, ses, basınç, kirlilik, toprak bileşimi, gürültü 

seviyesi, titreşim, nesne hareketleri gibi fiziksel ya da çevresel koşulları izlemek için farklı 

türde algılayıcılar içeren ve birbirinden bağımsız olarak çalışan küçük aygıtlardan oluşan 

kablosuz ağlara Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) denilir [2]. Her bir algılayıcı düğüm, 

çevresindeki sıcaklık, nem, basınç gibi nicelikleri ölçebilme; basit hesaplama işlemlerini 

yapabilme ve diğer algılayıcı düğümler veya merkezi baz istasyonuyla kablosuz ortam 

vasıtasıyla haberleşme yapabilme yeteneklerine sahiptir. KAA’larda genellikle planlanmış bir 
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ağ omurgası yoktur ve algılayıcılar tarafından toplanan veriler, ortaklaşa bir iletişim 

sonucunda merkezi bir baz istasyonuna birbirleri üzerinden iletilir [3]. Algılayıcılar, 

üzerlerinde yer alan donanımlar yardımı ile istenilen bilgileri algılayabilmekte, işlemcileri 

sayesinde bu bilgileri işleyebilmekte ve alıcı/verici üniteleri ile önceden belirlenen merkezlere 

(baz istasyonu) bu bilgiyi gönderebilmektedir [4].   

 Hastaların takibini sağlayan sağlık uygulamaları veya düşman hatlar ile sınır bölgelerin 

gözetlenmesini içeren askeri uygulamalar gibi hassas KAA uygulamalarında, algılayıcılardan 

baz istasyonuna aktarılan verinin güvenliğinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Özellikle 

askeri uygulamalarda algılayıcıların fiziksel olarak güvenliklerinin çoğu zaman sağlanması 

mümkün olmadığından (örneğin mayınlı/tehlikeli bir arazide yer alan KAA sistemlerinde), 

ağda yer alan algılayıcılar, her an kötü niyetli kişilerce ele geçirilip, yeniden programlanabilir. 

Bu tip algılayıcılar “ele geçirilmiş algılayıcılar” (compromised nodes) olarak tanımlanır ve 

ağdaki diğer algılayıcılar tarafından genellikle fark edilemezler. Bu sebeplerden dolayı, 

KAA’larda kullanılacak olan güvenlik protokolleri bu ağların kendilerine has özellikleri ve 

“ele geçirilmiş algılayıcılar” göz önüne alınarak tasarlanmış olmalıdır [3]. 

Kriptolojik çözümler, düğümler ağa ilk kez katılırken saldırganları uzak tutma konusunda 

başarılı olmakla birlikte, geçerli bir anahtarı olan ağ düğümünün sonradan ele geçirilmiş 

olmasına karşı çözüm sunamamaktadırlar. Bu tür saldırılar iç saldırılar olarak adlandırılırlar 

ve kriptolojik olmayan çözümler gerektirirler [5]. Yönlendirme saldırıları, ağ katmanının 

işleyişini aksatmayı hedefleyen ve iç saldırılar grubuna dâhil olan tehlikeli bir atak kümesidir. 

[6].  

Yönlendirme saldırılarına dâhil olan obruk (sinkhole), kara delik (blackhole), gri delik (gray 

hole), solucan deliği (wormhole) ve seçici yönlendirme (selective forwarding) atakları, yanlış 

yönlendirme paketleri göndererek; trafiği kendi üzerine çekerek, veri paketlerini değiştirerek; 

bloke ederek veya çoğaltarak ağa zarar vermeyi amaçlar [7]. Bu nedenle, KAA 

uygulamalarında sağlıklı bir şekilde veriyi toplamak için mutlaka güvenli yönlendirmenin 

sağlanması gerekmektedir. 

Literatürde yönlendirme ataklarına odaklanan çalışmalar, izinsiz giriş tespit sistemleri ve 

güvene dayalı yönlendirme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İzinsiz giriş tespit sistemi, hedef 

bir uygulama veya aygıtta güvenlik açıklarını veya saldırılarını tespit etmek için geliştirilmiş 

bir ağ güvenlik teknolojisidir. Bu sistem şüpheli bir faaliyet yakaladığında, ağı uyarmak için 

bir alarm tetikler [8].  Güvene dayalı yaklaşımlarda ise amaç, saldırıyı yakalamak değil; 

kaynak ve hedef düğüm arasında güvenli olmayan bir ağ üzerinde güvenli bir rota kurmaktır. 

Bu amaçla, ağ sistemi üzerindeki tüm düğümlerin güven değeri hesaplanır ve paket iletimi, 
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yüksek güven değerlerine sahip düğümler üzerinden gerçekleştirilir. Bununla birlikte, güvene 

dayalı sistemler, ağ iletimin güvenilen düğümler üzerinden yapılmasını ve güvenilmeyen 

düğümlerin ağdan engellemesini sağlayarak ağın performansını arttırır [9].   

Bu makalede, kümeleme tabanlı KAA sistemleri için güven tabanlı bir yönlendirme mimarisi 

önerilmiştir. Düğümlerin güven değerleri hesaplanırken paket gönderim oranları, tutarlılık 

faktörleri ve ortalama paket iletim oranları hesaba katılmıştır. Düğümler komşularını 

izleyerek, her biri için bir güven değeri hesaplar ve bu güven değeri daha sonra küme başı 

düğümlerin seçiminde kullanılır. Kümeleme mimarisinde algılayıcıların verileri küme başları 

üzerinden baz istasyonuna aktarıldığı için güvenilir küme başlarının seçilmesi, verinin güvenli 

bir şekilde baz istasyonuna ulaşmasını sağlar. Benzetimi yapılan kümeleme tabanlı KAA 

sisteminde kara delik ve seçici yönlendirme saldırıları modellenmiş ve önerilen algoritma 

LEACH [1] protokolü ile paket kayıp oranları ve harcanan ortalama enerji parametreleri 

üzerinden karşılaştırılmıştır.  

Bölüm 2’de kullanılan kümeleme mimarisini ve yönlendirme saldırılarını içeren KAA 

altyapısı açıklanmıştır. Bölüm 3’te kullanılan benzetim parametreleri ve önerilen güven 

tabanlı yönlendirme algoritmasını içeren benzetim çatısı tanıtılmış; Bölüm 4’te ise elde edilen 

bulgular tartışılmıştır. Son bölüm olan Bölüm 5’te ise çalışmamız sonuçlandırılmıştır. 

 

2. KAA Altyapısı 

2.1. Kümeleme Mimarisi 

KAA’da güvenlik sorunlarının haricinde, enerji tüketimi de çözülmesi gereken önemli 

sorunlar grubuna dâhildir. Algılayıcı düğümler enerjilerini, kısıtlı güce sahip ve alana 

yerleştirildikten sonra değiştirilmesi kolay/mümkün olmayan bataryalardan almaktadırlar. 

Bundan dolayı KAA’da algılayıcı düğümlerin enerjilerini efektif bir şekilde kullanmasını 

sağlayan yönlendirme protokollerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla literatürde 

birçok farklı yöntem önerilmiştir. Yönlendirme mimarisi düz ve hiyerarşik olmak üzere iki 

gruba ayrılır. Düz mimariler küçük ölçekli ağlarda iyi performans sergilese de büyük ölçekli 

ağlarda aynı başarımı gösteremezler. Hiyerarşik yönlendirme ise sistemin kapasitesini 

ayarladığı ve iletişim yükünü azalttığı için bu sistemlerde verimli enerji kullanımı sağlarlar 

[10]. 

Kümeleme mimarisinde düğümler, komşu düğümler ile birlikte bir küme oluşturmak üzere bir 

araya gelirler. Bir küme başı (cluster head -CH) bu kümeyi yönetmek amacıyla belirli bir 

protokole göre seçilir. Kümeleme tabanlı KAA’lar, Şekil 1’de görüldüğü gibi küme başı, üye 

düğümler ve baz istasyonu olmak üzere üç temel elemandan oluşur. Üye düğümler 
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yerleştirildikleri ortamdan algıladıkları veriyi, bağlı oldukları küme başına yollarlar.  Küme 

başı düğümler, üye düğümlerin gönderdiği paketleri toplayıp birleştirerek baz istasyonuna 

gönderirler. Baz istasyonu ise, küme başlarından gelen paketleri değerlendirir. Kümeleme 

yapısı sayesinde algılayıcılar, düşük enerji tüketimi ile daha kapsamlı bir algılama sağlayabilir 

ve aralarındaki koordinasyonu gerçekleştirebilirler [11]. 

Bu çalışmada kümeleme tabanlı yönlendirme mimarisi olarak literatürde sıklıkla kullanılan 

LEACH [1] protokolü temel alınmıştır. Tamamen dağıtık küme oluşumunu öneren LEACH 

protokolü, enerji tüketimini minimize etmek için küme başı rolündeki düğümlerin rasgele ve 

ağdaki diğer düğümlerden tamamen bağımsız olarak dönüşümlü bir şekilde belirlenmesini 

sağlar. 

 

                                   

                                                      Şekil 1. Küme tabanlı bir KAA mimarisi 

 

2.2. Yönlendirme atakları 

Yönlendirme atakları, KAA’ların ağ katmanı için paket iletimini engellemeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen ataklardır. Obruk (sinkhole), kara delik (blackhole), gri delik (gray hole), 

solucan deliği (wormhole), seçici yönlendirme (selective forwarding) gibi çeşitli saldırılar bu 

grup altında toplanır. Bu çalışmada kara delik ve seçici yönlendirme saldırıları 

modellenmiştir. Kara delik saldırısında saldırgan düğüm, kendisine ulaşan paketlerin 

tamamını bloke ederek hedefe iletimini engellerken; seçici yönlendirme saldırısında 

paketlerin bir kısmını bloke edip, bir kısmını geçirir. 
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3. Benzetim Çatısı 

3.1. Güven Tabanlı Yönlendirme 

Güvene dayalı mimariler, algılayıcı düğümlerin verilerini, saldırganın etki alanının etrafındaki 

güvenilir yollar üzerinden taşımasını sağlar. Bu yaklaşımlarda saldırı ağdan uzak tutulamasa 

da algılayıcı düğümler verilerini güvenilir bir yol üzerinden ilettikleri için saldırıdan 

etkilenmezler. Güven tabanlı bir yönlendirme sistemi, düğümlerin davranışlarını izleyerek 

kaydeder ve bu geçmiş deneyimleri düğümlerin güven değerlerini hesaplamak için kullanır. 

Bir düğümün güven değeri, düğümün gelecekteki davranışları hakkında bir fikir verir [12]. 

Bu çalışmada, kümeleme tabanlı KAA için güven tabanlı yönlendirme mimarisi tasarlanırken 

düğümlerin paket gönderim oranları, tutarlılık faktörleri ve paket teslim oranı olmak üzere 3 

farklı güven parametresi kullanılarak güven değeri hesaplaması yapılmıştır. Bu güven 

parametrelerinden elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak her düğüm için bir 

güven değeri elde edilmiştir. Elde edilen güven değeri, belirlen güven eşik değerinden 

düşükse düğüm küme başı seçimi işleminde sistemden izole edilmiştir. Tasarlanan sistem 

üzerinde iç saldırılar kümesine dahil olan karadelik ve seçici yönlendirme saldırıları 

modellenerek, önerilen algoritma LEACH [1] protokolü ile paket kayıp oranları ve harcanan 

ortalama enerji parametreleri üzerinden karşılaştırılmıştır. 

 

3.2. Benzetim Parametreleri 

Bu çalışmada güven tabanlı yönlendirme mimarisine sahip olan kümeleme tabanlı KAA’nın, 

nesneye yönelik ve modüler yapıda bir ayrık olay ağ benzetim programı olan OMNeT++ [13] 

kullanılarak simülasyonu yapılmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi OMNeT++, çeşitli 

çalışmaların modellenmesi için kullanıma hazır bir takım haberleşme ağlarını içermekle 

birlikte kullanıcının kendi ağının simülasyonu için de temel modüller sağlar. 
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                                  Şekil 2. OMNeT++  ağ simülasyon programı 

 

Gerçekleştirilen simülasyonlarda kullanılan parametreler Tablo 1’de görülmektedir. 100 x 

100, 200x 200, 300 x 300 ve 400 x 400’lük alanlarda 100 düğüm rasgele olarak dağıtılmıştır.  

Düğümlerin başlangıç enerjileri 0.25 Joule, kontrol paket boyutu 500 bayt ve data paketi 

boyutu 2000 bayttır. Baz istasyonu (10, 10) konumunda yer almaktadır. Güven eşik değeri 

0.5’in altında olan düğümler küme başı seçimi işleminden izole edilmiştir. Her düğümün 

başlangıç güven değeri 1 olarak kabul edilmiştir. Güven parametrelerinden birisi olan paket 

iletim oranı; düğümün döngü boyunca gönderdiği toplam paket sayısıdır. Diğer bir güven 

parametresi olan tutarlılık faktörü ise, düğüm sayısının alınan paket sayısına oranı ile 

hesaplanmaktadır. Son güven parametresi olan ortalama paket teslim oranı ise, düğümün 

gönderdiği paket sayısının, baz istasyonuna ulaşan paket sayısına oranıdır.  

 

                              Tablo 1. Simülasyon Parametreleri 

Parametre Adı  Parametre Değeri 

Düğüm Sayısı 100 

Veri Boyu  

 

2000 Bayt 

Kontrol Paket Boyu  

 

500 Bayt 

Düğümlerin Başlangıç Bataryası  

 

0,25 Joule 

Saldırganın Başlangıç Bataryası 0,5 Joule 

 

Ağ Alanı 100x100, 200x200, 300x300, 400x400 

 

Ağ Alanı Bazın Konumu (10,10) 

Saldırgan Sayısı 

 

1 
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Saldırganın Görülme Sıklığı 5 döngüde 1 

Başlangıç Güven Değeri 1 

Güven Eşik Değeri 0.5 

 

4. Bulgular ve Tartışma 

Şekil3’te 100x100, 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, 700x700, 800x800 ve 

900x900 boyutunda ağ alanına sahip kümeleme tabanlı bir KAA üzerinde önerilen güvenli 

yol oluşturma protokolü ile saldırının olmadığı durumda LEACH protokolünün ağ yaşam 

süresi görülmektedir. Ağ yaşam süresi, sistemdeki son düğümün bataryasının bittiği 

döngüdür. 

                

Şekil 3. Saldırının olmadığı durumda LEACH ve önerilen protokol için ağ yaşam süresi 

Şekil 3’te görüldüğü gibi ağ alanı arttıkça her iki yaklaşım için de ağın ömrü azalmaktadır.  

Bu durumun sebebi düğümlerin iletişimlerini daha uzak mesafe ile kurmaları ve bu amaçla 

daha yüksek oranda batarya harcamalarıdır. Bunun dışında tüm ağ alanları için önerilen 

algoritmanın saldırı olmadığı durumda dahi LEACH’den daha yüksek ağ yaşam süresine 

sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni küme başı seçiminde paket iletim oranı gibi 

parametrelerin kullanılarak daha iyi adayların küme başı seçimini sağlamasıdır.  

Şekil 4’te saldırı olmadığı durumda kümeleme tabanlı bir KAA üzerinde önerilen güvenli yol 

oluşturma protokolü ile LEACH protokolünün ağ yaşam süresi sonunda baz istasyonundaki 

ortalama paket kayıp oranları (yüzdelik) görülmektedir. Baz istasyonundaki ortalama paket 

kayıp miktarı hesaplanırken, öncelikle her döngünün başında algılayıcı düğümler tarafından 

üretilen toplam paket sayısından, döngü sonunda baz istasyonuna ulaşan toplam paket sayısı 

çıkarılır. Ardından ağ yaşam süresi boyunca her döngü alınan bu farkların ortalaması alınır. 
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Şekil 4. Leach ve Önerilen algoritma için saldırısız durumda paket kayıp oranı (%) 

 

Şekil 4’te görüldüğü üzere saldırının olmadığı durumda da önerilen protokolde baz 

istasyonundaki paket kayıp oranları LEACH protokolünden daha azdır. Daha iyi adayların 

küme başı seçilmesi ile ağ yaşam süresi uzatıldığı gibi, paket kayıp oranlarında da düşüş 
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seviyesine çekilmiştir. Şekil 5’te ise seçici yönlendirme saldırısı altında önerilen algoritma ve 

LEACH protokolü için ağ yaşam süresi sonunda baz istasyonundaki ortalama paket kayıp 

oranları görülmektedir. 
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Şekil 5’te görüldüğü üzere LEACH protokolünde seçici yönlendirme altında ortalama 

%17.04’lük bir paket kaybı yaşanırken, önerilen protokolde bu sayı %14.03’e indirilmiştir. Bu 

oranların saldırısız durumdan daha fazla olmasının nedeni seçici yönlendirme saldırısında 

paketlerin belirli bir kısmının baz istasyonuna gitmesinin engellenmesidir. Benzer şekilde 

kara delik saldırısında paketlerin tamamının gitmesi engellendiği için bu oranlar LEACH 

protokolünde %31,72’ye yükselmiştir. Önerilen algoritma ise bu değeri %27.08’e indirmeyi 

başarmıştır (Şekil 6).  

 

              

          Şekil 6. Leach ve Önerilen algoritma için kara delik saldırısı altında paket kayıp oranı 

(%) 
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ve çeşitli saldırı şekilleri altında değerlendirilmesi gelecekteki çalışmaların temelini 
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birçok çalışmalar bulunmaktadır. Yönlendirme ataklarından korunmak için güven tabanlı 

yönlendirme protokolleri geliştirilerek veri paketlerinin saldırının etrafındaki güvenilir yollar 

üzerinden hedefe ulaşması sağlanır. Bu çalışmada, çeşitli güven parametreleri ile düğümlerin 

birbirlerini izlemesi sonucunda elde edilen güven değerlerine bağlı küme başı seçim protokolü 

önerilmiştir. Tasarlanan sistem üzerinde kara delik ve seçici yönlendirme saldırıları 

modellenmiştir. Saldırı modeli, 5 döngüde 1 ve tek saldırgandan (her seferinde aynı düğüm) 

çıkacak şekildedir. Sistemde saldırı olmayan durum için ölçümler alınmış ve elde edilen 

sonuçlar, önerilen algoritmanın saldırısız durumda dahi farklı ağ alanları için LEACH 

protokolüne göre daha iyi ağ yaşam süresine ulaştığını göstermiştir. Saldırı durumunda ise 

hem seçici yönlendirmede hem de kara delik saldırısında LEACH protokolüne göre daha az 

oranda paket kayıplarına ulaşılmıştır. Gelecek çalışmada, ek güven parametreleri kullanılarak 

güvenli yol kurulması sayesinde enerji efektif bir şekilde iç saldırılardan korunma 

hedeflenmektedir 
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EFFECT OF WATERLOGGİNG ON THREE DİFFERENT TOMATO 

GENOTYPES 

Sultan  DERE120 

 H.Yıldız DAŞGAN2 

Abstract 

Waterlogging is one of the abiotic stress factors that affects large areas of the world. Water 

flooding or excess water is one of the most severe global problem for agriculture which 

effects of crop growth and yield. Fifty day old plants of 3 tomato genotypes, were subjected to 

continuous waterlogging in the greenhouse. We have studied some physiological parameters 

such as plant height, leaf area, SPAD, membran injury index, stem diameter, fresh weight, 

osmotic potential, leaf water potential and leaf proportional water content. The results showed 

that genotypes responses have different responses and the most tolerant toamto genotype was 

Tom-21, the other two tomatos have similar waterlogging tolerance level. 

Key Words: Water flooding, abiotic stress, Solanum lycopersicum. 

 

Su Taşkının Üç Farklı Domates Genotipine Etkisi 

Özet 

Su taşkını, abiyotik stres faktörlerinden biridir ve dünyada pek çok alanı etkilemektedir. Su 

taşkını, tarımsal ürün yetiştiriciliğini ve verimini etkileyen en ciddi küresel sorunlardan 

biridir. Elli günlük üç farklı domates genotpine ait bitkiler, serada sürekli su taşkınına maruz 

bırakılmıştır. Aşırı su stresine giren bitkilerde bazı fiyolojik parametreler ölçülmüştür; bitki 

boyu, yaprak alanı, SPAD, membran hasar indeksi, gövde çapı, taze ağırlık, ozmotik 

potansiyel, yaprak su potansiyeli ve yaprak oransal su içeriği gibi parametreler incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Su taşkını, abiyotik stres, Solanum lycopersicum 

 

Introduction 

Prolonged seasonal rainfall cause severe crop losses. Flooding is a natural occurrence in many 

ecosystems. It is stated that the lack or the excess of water causes stress in plants. Flooding is 

an important problem in arid regions (Nishiuchi et al. 2012). 
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Due to the threat that flooding will occur more frequently in the near future, it is stated 

that more information about water tolerance should be provided for marginal crop cultivation 

in risky areas. Oxygen (O2), CO2, reactive oxygen species (ROS) and ethylene concentrations 

vary in flood (Perata et al. 2011). 

The complete lack of oxygen due to water accumulated for a few hours in soils is 

called anoxic, and partial oxygen deprivation in the roots is called hypoxia. Damage to plant 

roots is observed in hypoxia and anoxia cases (Drew and Lynch, 1980) and plant roots give 

morphological and physiological responses to hypoxia due to floods. Plant species that are 

susceptible to floods can adapt to floods by forming adventitious roots and aerenkima. (Zhou 

et al. 2012; Akhtar and Nazir, 2013). It is known that adaptation ability differs according to 

plant species. (Zhou et al.2012). It has been observed that photosynthetic capacity is 

significantly inhibited in water-sensitive plants (Ta Lıao and Lın, 2001). 

Filled with water instead of air in the soil is due to floods. Plants cannot take enough 

oxygen from water saturated soil due to flood and have serious respiratory problems. Oxygen 

deficiency caused by floods affects first the roots. When the plants were exposed to flood, it 

was stated that it prevented root growth and caused death in the roots. It has been reported 

that respond of plants vary according to time of formation of water flood, time of submersion 

of soil and type of plant, species and species differences. Plants give widespread reactions in 

the form of adventitious roots and formation of aerenkima to long-term floods (Bradford and 

Hsiao, 1982; Campos et al. 2009; Haupt-Herting and Fock, 2000). 

Because of the lack of plant nutrients due to lack of oxygen, root and shoot 

development problems are experienced. Plants have been shown to be susceptible to flood or 

less tolerant due to the decrease in photosynthetic capacity. It is stated that the photosynthetic 

capacity decreased due to the decrease in stomatal clearance. Inhibition of some plant 

hormones due to flooding affects plant and leaf expansion. The plants produce an increase in 

ethylene hormone in order to survive against oxygen in the roots zone (Yavaş and Ünay, 

2016). Oxygen deficiency at the root area of water floods causes negativity (Dias-Filho and 

Dos Santos Lopes, 2011). 

Root is important for plant development. The negative effects of plant root due to 

floods affect the efficiency (Najeeb et al. 2015). Plants increase protein synthesis in a short 

time and react to oxygen deficiency in the roots as a result of flooding. Plants are able to 

supply energy at least with oxygen-free respiration (Tiryakioğlu et al. 2014). When water 

floods are exposed, the plants cause significant changes in root development and function 

(Visser et al. 1996). It is stated that the roots have less branching and have a more superficial 
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root depth (Yavaş and Ünay, 2016). The gas diffusion rate is very low in soils with a flood. 

Decrease in root respiration is one of the earliest reactions of plants to oxygen deficiency 

(Rajhi, 2011; Akhtar and Nazir, 2013). Oxygen deficiency affects the ion-dependent energy 

intake in plants, causing secondary metabolism and root growth to stop and weak root growth. 

The toxic compounds Fe, Mn sulfide and ammonia accumulate in the soil under these 

conditions (Visser et al. 1996). 

In the case of long-term floods, plants undergo morphological changes and form 

aerenchyma. With this formation, oxygen passage from the shoots to the roots is made and 

oxygen breathing is provided in the roots (Yavaş and Ünay, 2016). In water flood stress, 

intercellular space formation and sublime / ligninization are increasing in the root cortex 

region. In addition, susceptibility to root rot increases. As the plants do not get enough 

nutrients from the soil, the membrane cells are destroyed in the stem cells. The number of 

nodes and the length of the ligament is increased (epinasty). As a result of premature aging 

with increasing ethylene formation, it was observed that loss of plant leaves, flowers and yield 

occurred (Yavaş and Ünay, 2016; Ekanayake, 1998). 

Climate change models predict that the frequency of floods will increase globally, 

making flood stress an important environmental threat for plants. Annual crop damages 

resulting from non-seasonal and heavy flood events amount to billions of dollars in yield 

losses (Pucciariello et al., 2014). The growing world population, together with the 

intensification of agriculture, is expected to reduce per capita agricultural land from 0.32 ha to 

0.21 ha in the last five years, which is expected to decrease by 0.16 ha per capita by 2030 

(FAO 2006 as cited in Mancuso and Shabala, 2010). 

Tomato (Solanum lycopersicum) is the second most important vegetable crop in the 

world, after potato. Tomato production has gradually increased in the last decade. The global 

production is about 200 million tons fresh fruit produced on 3.7 million hectares. Field 

produced tomatoes are frequently exposed to unfavourable environmental conditions such as 

waterlogging or excess water(Seng,2014). It is estimated that about 13% of the global land 

area and 16% of the tomato areas in production worldwide are prone to the risk of flooding 

and waterlogging (Ahsan et al. 2007; Cramer et al. 2011).  

Many products are susceptible to flooding. A few days of flooding can damage plants 

and cause significant product losses. In order to prevent these losses, it is very important to 

know the properties that improve the flood tolerance (Perata et al. 2011). 

In the present paper, physiological parametets of the 3 tomato genotypes reponses to 

waterlogging were investigated. 
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Materials and Methods 

Plant material, growing conditions and measurements 

The research was conducted in a research greenhouse at Cukurova University, Faculty 

of Agriculture (36o59’N, 35o18’E, 20 m above sea level), Adana, Turkey. Rio Grande tomato 

cultivar and Tom-21, Tom-29 genotypes were used as plant material. Randomized complete 

bloc experimental design with 4 replicates, 10 plants in each replicate were used. The seedling 

were transferred in polyethylene bathtub to soilless medium on Aprıl 20, 2017.   

The plants were supplied by the following nutrient solution (in ppm): N (150), P (50), K 

(150), Ca (150), Mg (50), Fe (5.0), Mn (0.5), B (0.5), Zn (0.05), Cu (0.03), and Mo (0.02). 

The pH and EC of nutrient solution was maintained within a range of 6.0-6.5, EC 1.8-2.0 

dSm-1. 

For control, an equal amount of nutrient solution was added every day to compensate 

for the reduced nutrient solutions in each pot. For flooding stress, the plants were placed in 

polyethylene bathtub and filled with water up to 5 cm above the substrate surface of the pots. 

Flooding stress was applied for 6 days. Fifty day old plants were subjected to continuous 

waterlogging in a greenhouse. Stressed toamto young plants were daily watered bu the 

nutrient solution 5 cm above the pot. Plant height was measured by meter. When the study 

was finished, the plants were cut and the whole green parts was weighed and recorded. 

The diameter of the plant was measured by digital compass. Leaf area was measured on 

four plants from each replicate with a Licor 3100 leaf area meter.The Minolta SPAD meter 

was used to determine the shade of green depending on the amount of chlorophyll (Dasgan ve 

ark, 2010). For the measuring the osmotic potential 1 g of sample was weighed and 19 g of 

pure water was added to the water and homogenized. After taking this sample, it was filtered 

with a sensitivity of 0.45 μm. 50 μl of the filtered sample was taken and the Knauer mark and 

k-7400 model osmometer were read on a freezing point basis (Dasgan et al, 2010). 

For the measuring the membrane injury index, 5 leaf discs of 17 mm diameter was taken 

from the leaves. These discs were awaited in 20 ml deionized purified water for 4 hours and 

then measured in EC. After EC measurement, the samples are kept at 100oC for 15 minutes. 

After cooling these samples, EC was measured. The EC values measured by using the control 

plants and the leaves taken from the water stressed plants were calculated by using the 

formula given below and the damage level of tomato genotypes and varieties in the cell 

membranes during stress was calculated as%. 

Membrane Damage Index = (Lt - Lc / 1-Lc) x 100 

Lt: EC before autoclaving the leaf in drought stress EC / after autoclaving EC 
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Lc: EC before autoclaving of the control sheet / EC after autoclaving 

Leaf water potential was measured with Soil Moisture brand pressure circle device. 

Water potential measurements were made between 9:00 and 11:00 h. Leaf relative water 

content (YOSI) (%) was performed according to Sanchez et al., 2004 and Turkan et al., 2005. 

In order to determine the proportional water content of the leaf samples taken from the plants 

at the end of the stress, the fresh weights were taken, then the leaves were stored in pure water 

for 4 hours and the turgor weights were determined at the end of this period. Dry weight g 

was taken after drying the leaf samples in 65 ºC oven for 48 hours. The obtained fresh and dry 

weights were calculated with the help of the following formula and the proportional water 

content (%) was calculated. 

(TA-K A) / (TuA-KA) x100 

TA: Fresh Weight KA: Dry Weight TuA: Turgor Weight 

 

Result and Discussion 

In control condition, plant height for Tom-21, Tom-29 and Rio Grande were 54.34, 48.89 and 

55.55 cm respectively. In waterlogging stress condition, plant height for Tom-21, Tom-29 and 

Rio Grande were 34.22, 41,0 and 45.22 cm respectively. When we investigated percentage 

change of plant height of genotype and cultivar according to control, two genotype and 

cultivar decreased respectively 37.02 (Tom-21), 16.14 (Tom-29) and 18.60 (Rio Grande) 

under waterlogging stress (Figure 1). The lowest percentage change of plant height was 

obsorved in Tom-29, and the highest was determined in Tom-21. Plant height of tomato was 

effected in flooding stress ( Vincent Ezin et al. 2010). Plant height of tomato was decreased 

%9 in waterlogging stress (Seng,2014).  
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Figure 1. Plant height changes under waterlogging stress 

 
Figure 2. Plant diameter changes under waterlogging stress 

 

 

In control condition, plant diameter for Tom-21, Tom-29 and Rio Grande were 7.75, 

7.87 and 7.97 mm respectively. In waterlogging stress condition, plant diameter for Tom-21, 

Tom-29 and Rio Grande were 6.89, 7.86 and 7.93 mm respectively (Figure 2). When we 

investigated percentage change of plant diameter of genotype and cultivar according to 

control, two genotype and cultivar decreased respectively 11.135 (Tom-21), 0.042 (Tom-29) 

and 0.543 (Rio Grande) under waterlogging stress. The lowest percentage change of plant 

diameter was obsorved in Tom-29, and the highest was determined in Tom-21. Stem diameter 

of tomato plant increased 9% by waterlogging stress (Seng, 2014).   

 

 
Figure 3. Fresh weight changes under waterlogging stress 
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In control condition, fresh weight for Tom-21, Tom-29 and Rio Grande were 84.76, 

101.47 and 112.82 gr respectively. In waterlogging stress condition, fresh weight for Tom-21, 

Tom-29 and Rio Grande were 63.57, 62.29 and 72.60 gr respectively (Figure 3). When we 

investigated percentage change of fresh weight of genotype and cultivar according to control, 

two genotype and cultivar decreased respectively 24.99 (Tom-21), 38.62 (Tom-29) and 35.65 

(Rio Grande) under waterlogging stress (Figure 3). The lowest percentage change of fresh 

weight was obsorved in Tom-21, and the highest was determined in Tom-29. Flood stress has 

been reported to cause a decrease in fresh weight in some bean genotypes (Aydoğan and 

Turhan, 2012). 

 

 

 

 

Figure 4. Leaf area change under waterlogging stress 
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Figure 5. Leaf relative water Content change under waterlogging stress 
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under waterlogging stress. LWRC decreased in 32% under waterlogging stress (Seng, 2014).   

 

 
Figure 6. Membran damage ındex change under waterlogging stress 
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Membran damage ındex for Tom-21, Tom-29 and Rio Grande were 2.45, 2.95 and 

1.19 % respectively. The lowest percentage change of leaf relative water content was 

obsorved in Rıo Grande, and the highest was determined in Tom-29 (Figure 5). Leaf damage 

decreased in flood stress (Seng, 2014).  The highest ion leakage in bean genotypes was 

reported to be 56.86% (Aydoğan ve Turhan, 2012). 

 

 
Figure 7. Osmotic potential change under waterlogging stress 
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tomato plants (Jackson et al. 2003). 
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Figure 8. SPAD change under waterlogging stress 

 

In control condition, SPAD for Tom-21, Tom-29 and Rio Grande were 41.39, 46.20 

and 51.37 respectively. In waterlogging stress condition, SPAD for Tom-21, Tom-29 and Rio 
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photosynthesis (Malik et al. 2001). 
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Figure 9. Leaf water potential change under waterlogging stress 
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2014). 
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The results showed that genotypes responses have different responses and the most tolerant 

tomato genotype was Tom-21, the other two tomatos have similar waterlogging tolerance 

level. 
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ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÜZERİNE MALAŞİT YEŞİLİNİN SULU ÇÖZELTİDEN 

ADSORPSİYONU 

 

Hüdaverdi ARSLAN21 

Zilan ŞİRP22 

 

Özet 

Bu çalışmada; spektrofotometrik yöntemle sulu çözeltiden malaşit yeşili boyar 

maddesinin öğütülmüş zeytin çekirdeği (ÖZÇ) üzerine adsorpsiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada; zeytinyağı üretim tesisinde, yağ üretimi sırasında açığa çıkan kırılmış atık zeytin 

çekirdekleri kullanılmıştır. Zeytin çekirdekleri öğütülerek boyutlandırılmış ve 70 mesh 

aralığındaki ÖZÇ adsorban olarak kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmalarında pH, adsorban 

madde miktarı ve başlangıç boyar madde konsantrasyonu için optimizasyon yapılmıştır. 

Optimizasyon çalışmalarında pH, adsorban miktarı ve başlangıç boyar madde konsantrasyonu 

için optimum şartlar sırasıyla 5.3, 0,75g ve 75 mg/L olduğu tespit edilmiştir. Deneysel 

çalışmalar sonucunda optimum koşullarda yapılan adsorpsiyon işleminde verim %80,79 

olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Zeytin çekirdeği, Malaşit Yeşili, adsorpsiyon, boya 

 

Adsorption of Malachite Green on Olive Seed from Aqueous Solution 

Abstract 

In this study the removal of Malachite green from aqueous solution by the mean of 

adsorption onto  olive seeds that grind (OSG). Study; In the olive oil production plant, broken 

olive oil was used during the oil production. Olive seeds were sized by grinding and OSG in 

the 70 mesh among was used as the adsorbent. In the adsorption studies, the pH, the amount 

of adsorbent and the concentration of the starting dye were optimized. The optimum 

conditions for pH, amount of adsorbent and initial dye concentration were found to be 5.3, 

0,75g and 75 mg / L, found out. As a result of experimental studies, the efficiency of the 

adsorption process at optimum conditions was determined as 80.79% 

Keywords: Olive, olive seed, Malachite Green, adsorption, dye. 
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1.GİRİŞ 

 Dünya nüfusunun hızlı artışı, ihtiyaçları karşılamak amacıyla sanayinin de gelişmesini 

beraberinde getirmiştir. Bu durum doğal kaynakların daha fazla kullanımı ve kullanım sonucu 

açığa çıkan atık miktarının da artmasına neden olmuştur. Endüstriyel atıksular sanayileşmenin 

getirmiş olduğu bir sorundur. Bu tür atıksular alıcı ortamlara ulaştıklarında ciddi çevresel 

problemlere sebep olurlar. Bunun önüne geçebilmek amacıyla endüstriyel atıksuların uygun 

ekonomik ve çevresel tekniklerle arıtılması gerekir (Correia et al., 1994). 

 Tekstil endüstrisi atıksuları, endüstriyel atıksular içerisinde kirlilik yükü bakımından 

önemli bir yere sahiptir. Üretim aşamalarında su kullanımının fazla olması sebebiyle oluşan 

atıksu miktarı da fazladır. Bu atıksular yüksek miktarda boyar madde ve KOİ içerirler. 

İçerdikleri boyar maddeler türüne ve kullanım alanlarına göre farklı özellikte olabilirler (Fakı, 

2007). Bu tür atıksular içindeki kirleticiler giderilmeden alıcı ortamlara verildiklerinde; 

 Alıcı ortamın estetik görünüşünü bozarlar 

 Güneş ışığının suya geçişini engellerler 

 Su canlıları üzerinde birikime uğrarlar 

 Suyun oksijen miktarını düşürürler 

 Ekolojik dengenin bozulmasına yol açarlar. 

Tekstil endüstrisinde boyama amacıyla kullanılan kimyasal maddelerden birisi de 

malaşit yeşili boyar maddesidir. Malaşit yeşili; suda ve alkolde çözünürlüğü yüksek, 

Trifenilmetan boya grubuna ait bir boyar maddedir. Molekük ağırlığı 364,911g/mol’dur. 

Malaşit yeşili boyar maddesi suda kolay çözünebilirliği yüzünden alıcı ortamlarda tahribata 

sebep olurlar. Ayrıca su canlılarında birikime uğrayarak besin zincirine 

karışabilirler(Papinutti et al., 2006). 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

 Bu çalışmada; zeytinyağı üretim tesisinde açığa çıkan zeytin çekirdekleri öğütülerek 

adsorban olarak kullanılmıştır. Adsorbat olarak ise malaşit yeşili boyar maddesinden 

hazırlanan çözeltiler kullanılmıştır. 

Adsorpsiyon çalışmalarından deney düzeneklerinin hazırlanması ve analizlerinin 

yapılması amacıyla; 

 Adsorbanların öğütülmesi amacıyla diskli öğütücü 

 Adsorban ağırlıklarını ayarlamak amacıyla hassas terazi 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 161 

 pH ayarlamaları yapmak amacıyla pH metre 

 Adsorbanların nemden uzaklaştırılması amacıyla etüv 

 Çözeltilerin karıştırılması amacıyla manyetik karıştırıcı 

 Çözeltilerin santifüjlenmesi amacıyla santrifüj cihazı 

 Çözeltilerin absorbanslarını okuyarak konsantrasyonlarını hesaplamak amacıyla UV-

Spektrofotometre  

 

2.2. Yöntem 

Çalışmada kullanılan adsorban, boyutlandırma amacıyla diskli öğütücüde 

öğütülmüştür. Öğütülen adsorban 100 mesh’lik elekten geçirilerek boyutlandırılmıştır. 

Adsorban; şebeke suyu ve safsu ile yıkandıktan sonra 105 0C sıcaklıkta 2 saat süreyle etüvde 

kurutulmuştur. Kurutulan öğütülmüş zeytin çekirdeği (ÖZÇ) desikatörde saklanmıştır. 

Adsorpsiyon çalışmalarında kullanılacak malaşit yeşili boyar maddesinden 1 g 

alınarak 1 L’lik balon jojode 1000 mg/L konsantrasyonda stok çözeltisi hazırlanmıştır. 

Çalışmada kullanılan boyar maddenin kalibrasyon eğrisinin çıkarılması amacıyla 1-10 

mg/L arasında kalibrasyon çözeltileri hazırlanmış ve spektrofotometre okuma yapılarak 

kalibrasyon eğrisi çizilmiştir. 

ÖZÇ üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin adsorpsiyonuna pH’ın etkisini incelemek 

amacıyla optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 3, 5,3, 7 ve 9 pH değerlerinde 100 

mg/L derişime sahip 200 ml’lik çözeltiler hazırlanmış ve içerisine 1 g adsorban ilave 

edilmiştir. Hazırlanan örnekler ağızları kapatılarak manyetik karıştırıcıya bırakılmıştır. Belirli 

periyotlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve spektrofotometrede okunarak 

konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

ÖZÇ üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin adsorpsiyonuna adsorban madde 

miktarının etkisini incelemek amacıyla optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu amaçla 100 

mg/L başlangıç konsantrasyonuna sahip 200 ml’lik çözeltiler içerisine 0,5, 0,75, 1, 1,25 ve 1,5 

g adsorban ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler ağızları kapatılarak manyetik karıştırıcıya 

bırakılmıştır. Belirli periyotlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve spektrofotometrede 

okunarak konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

ÖZÇ üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin adsorpsiyonuna başlangıç boyar madde 

konsantrasyonunun etkisini incelemek amacıyla optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu 

amaçla 50, 75, 100, 125 ve 150 mg/L konsantrasyona sahip 200 ml’lik çözeltiler içerisine 

0,75 g adsorban ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler ağızları kapatılarak manyetik 
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karıştırıcıya bırakılmıştır. Belirli periyotlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve 

spektrofotometrede okunarak konsantrasyonları hesaplanmıştır. 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

3.1. Sonuç  

Bu çalışmada; ÖZÇ üzerine malaşit yeşili boyar maddesinin sulu çözeltiden 

adsorpsiyonu ve adsorpsiyon üzerine etki eden pH, adsorban miktarı ve başlangıç boyar 

madde konsantrasyonunun etkisi incelenmiştir. 

 

3.1.1. Adsorpsiyon Üzerine pH’ın Etkisi 

Adsorpsiyon üzerine pH’ın etkisini incelemek amacıyla 100 mg/L boyar madde 

konsantrasyonuna sahip çözeltiler kullanılmıştır. Adsorpsiyon sonucunda, adsorbanın birimi 

başına adsorplayabileceği boyar madde miktarı (q) temas süresi boyunca incelenmiş ve elde 

edilen veriler Şekil 3.1’de verilmiştir. Şekilden de anlaşılabileceği üzere pH arttıkça 

adsorpsiyon da artmaktadır. Tüm pH’larda,  başlangıçta adsorpsiyon hızlı gerçekleşmiş ve 90 

dakika sonunda adsorpsiyon maksimum seviyesine ulaşmıştır. Yapılan optimizasyon 

çalışması sonucunda adsorpsiyonun gerçekleştiği optimum pH 5.3  olarak tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3.1. Adsorpsiyon Üzerine pH’ın Etkisi ( T:250C, m/V:1g/200mL ) 

 

3.1.2. Adsorpsiyon Üzerine Adsorban Miktarının Etkisi 

Adsorpsiyon üzerine adsorban miktarının etkisini incelemek amacıyla 100 mg/L boyar 

madde konsantrasyonuna sahip çözeltiler kullanılmıştır. Adsorpsiyon sonucunda, adsorbanın 

birimi başına adsorplayabileceği boyar madde miktarı temas süresi boyunca incelenmiş ve 
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elde edilen veriler Şekil 3.2’de verilmiştir. Şekilden de anlaşılabileceği gibi adsorbanın 

miktarı azaldıkça, adsorbanın birimi başına adsorplayabileceği boyar madde miktarı 

artmaktadır.  

 

 

Şekil 3.2. Adsorpsiyon Üzerine Adsorban Miktarının Etkisi                                  

 (T:250C, pH:5.3 V:200mL ) 

 

Adsorplanan boyar madde miktarının ve adsorpsiyon yüzdesinin adsorban miktarıyla 

değişimi Şekil 3.3’te verilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi adsorban miktarı arttıkça 

adsorbanın birimi başına adsorpladığı boyar madde miktarı azalmaktadır. Buna karşılık 

adsorpsiyon yüzdesi artmaktadır. Bu durum birim adsorpsiyon olarak açıklanabilir. Yapılan 

bu optimizasyon çalışması sonucunda, adsorpsiyonun gerçekleştiği optimum adsorban miktarı 

0.75 g olarak tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3.3. Adsorplanan Boyar Madde Miktarının ve Adsorpsiyon Yüzdesinin Adsorban 

Miktarıyla Değişimi ( T:250C, pH:5.3, V:200mL ) 
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3.1.3. Adsorpsiyon Üzerine Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonunun Etkisi 

Adsorpsiyon üzerine başlangıç boyar madde konsantrasyonunun etkisini incelemek 

amacıyla; 50, 75, 100, 125 ve 150 mg/L başlangıç boyar madde konsantrasyonlarına sahip 

çözeltiler kullanılmıştır. Adsorpsiyon işlemi sonucunda, adsorbanın birimi başına adsorpladığı 

boyar madde miktarı temas süresi boyunca incelenmiştir. Elde edilen veriler göz önüne 

alındığında optimum başlangıç boyar madde konsantrasyonunun 75 mg/L olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

 

Şekil 3.4. Adsorpsiyon Üzerine Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonun Etkisi (T:250C, 

pH:5.3, m/V:0.75g/200mL) 

3.1.4. İzoterm İncelemeleri 

 ÖZÇ üzerine malaşit yeşilinin sulu çözeltiden adsorpsiyon izotermleri Langmuir ve 

Freundlich izoterm modellerine göre incelenmiştir. 

 

Şekil 3.5. ÖZÇ Üzerine Malaşit Yeşili Adsorpsiyonunun Langmuir İzotermi 
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Şekil 3.5’ te görüldüğü gibi ÖZÇ üzerine malaşit yeşilinin adsorpsiyonunda Langmuir 

İzotermi için 0,998’lik bir korelasyon değeri elde edilmiştir. Yüksek bir korelasyon değerinin 

elde edilmesi Langmuir İzotermine uyum olduğunu belirtir. Bununla birlikte adsorbanın 

yüzeyinin homojen olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 3.6. ÖZÇ Üzerine Malaşit Yeşili Adsorpsiyonunun Freundlich İzotermi 

Şekil 3.6’da görüldüğü gibi ÖZÇ üzerine malaşit yeşilinin adsorpsiyonunda 

Freundlich İzotermi için 0,995’lik bir korelasyon değeri elde edilmiştir. Yüksek bir 

korelasyon değerinin elde edilmesi Freundlich İzotermine de uyum olduğunu belirtir. Bununla 

birlikte adsorbanın yüzeyi heterojen ve adsorpsiyonun fiziksel olarak meydana geldiği de 

söylenebilir.  

3.2. Öneriler 

 Bu çalışmada; ÖZÇ üzerine malaşit yeşilinin sulu çözeltiden adsorpsiyonu 

gerçekleştirilmiş ve adsorpsiyonun gerçekleştiği optimum şartlar belirlenmiş ve bu şartlarda 

adsorpsiyon veriminin %80,79 olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte malaşit yeşilinin 

adsorpsiyonu çalışmalarında zeytin çekirdeğinin adsorban olarak kullanımının mümkün 

olduğu tespit edilmiştir. 

 Hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak günümüz dünyasında açığa çıkan atık miktarı 

artmakta ve bu atıkların yönetimi son derece önemli bir hal almaktadır. Atıklar kaynağında 

azaltılmalı, geri kazanılmalı yada geri dönüştürülmelidir. Bu çalışmayla birlikte atıkların 

yeniden kullanımına yönelik yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 

zeytinyağı üretiminde atık olarak açığa çıkan zeytin çekirdeklerinin adsorban olarak 

kullanılmasıyla hem atığın sebep olduğu çevresel problemlerin önüne geçilebilir hem de ülke 

ekonomisine katkıda bulunulabilir. 
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KAMU HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MERSİN’DE YAŞAM KALİTESİ 

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN23 

     Ceylan Özbay24 

 

ÖZET 25 

Yaşam kalitesi kavramı her geçen gün yaşamımızda daha önemli bir hale gelmektedir. 

Günümüzde gerek ekonomi gerekse sosyal ve kültürel düzenlemelerden konuşulmasının 

nedeni, nihai bir amaç olarak görülen yaşam kalitesidir. Yaşam kalitesi olgusunun bireylerin, 

öteki bireyler ile olan iletişim ve ilişkilerindeki memnuniyet durumu; toplumun kendisine 

sunduğu olanakların ve kamu hizmetlerinin yeterlilik düzeyi; ihtiyaç ve isteklerinin 

beklentilere paralel doğrultuda karşılanması ile yakından ilişkili olduğu açıkça görülür. 

Yaşam kalitesi göstergeleri ülkeden ülkeye toplumdan topluma bir araştırmadan başka 

bir araştırmaya farklılaşmaktadır. Özetle yaşam kalitesi çok boyutlu ve karmaşık bir olgu 

olarak karşımıza çıkar. Yaşam kalitesi içinde, bireysel mutluluk, kamu hizmetlerinden, 

memnuniyet sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet, asayiş hizmetlerinden 

memnuniyet, adli hizmetlerden memnuniyet, umut düzeyi, toplumsal değerler vb. 

göstergelerini barındırır. 

Çukurova Bölgesinin önemli bir ili olan Mersin, Türkiye’nin güçlü ekonomik 

merkezlerinden biri olarak gelişimini hızla sürdürmektedir. Bu denli önemli bir il olan 

Mersin’de yaşayan insanların, yaşam kalitesini nasıl algıladıklarını gün yüzüne çıkarmak son 

derece önemlidir.  

Bu çalışmanın kapsamını ise kamu hizmetleri bağlamında Mersin’de yaşam kalitesi 

oluşturmaktadır. Bu amaçla Mersin’de evreni temsil eden örneklem üzerinde yapılan, 

TÜİK’in yürüttüğü yaşam memnuniyeti araştırmasında kamu hizmetlerinden memnuniyet 

                                                 
23Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümü öğretim üyesi. Sosyolog ve Siyaset Bilimci.  
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33343-Mersin / TÜRKİYE,  

Tel: (0324) 361 00 01/ 48 13, Faks: (0324) 361 00 46, GSM: 05536660606,  

E-posta: cimderaslan@hotmail.comve aliarslan@mersin.edu.tr 
24Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı 
25 Bu çalışma, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalında, Prof. Dr. D. Ali 

ARSLAN’ın danışmanlığında Ceylan Özbay gerçekleştirilen ve BAP komisyonunca da desteklenen “Sosyolojik 

boyutlarıyla Mersin’ de yaşam kalitesi” konulu yüksek lisans tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Desteklerinden dolayı Mersin Üniversitesi BAP komisyonuna teşekkür ederiz. 
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göstergesi temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Sosyal bilimler alanındaki sıklıkla 

kullanılan analiz tekniklerinden olan, betimsel istatistik analiz teknikleri kullanılacaktır. 

Frekans dağılımları ve yüzdeler hesaplanarak sıklık analizleri yapılıp mod, medyan ve 

aritmetik ortalama hesaplanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yaşam Kalitesi, Mersin, Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Temizlik, Yol Yapımı. 

 

 

THE LIFE QUALITY IN MERSIN IN THE CONTEXT OF PUBLIC SERVICES 

Abstract 

The concept of quality of life is becoming more and more important in our lives every 

day. Today, the reason for talking about both economic and social and cultural regulations is 

the quality of life which is seen as a final aim. Satisfaction status of individuals with quality 

of life and communication and relations with other individuals; the level of qualifications 

offered by the society and the public services; It is clearly seen that their needs and desires are 

closely related with meeting expectations. 

The life quality indicators differ from country to country, from society to society, from 

research to research. In summary, quality of life appears as a multidimensional and complex 

phenomenon. Within the quality of life, individual happiness, public services, satisfaction 

social services and satisfaction with health services, satisfaction with public services, 

satisfaction with judicial services, level of hope, social values and so on host. 

Mersin which is an important province of Çukurova region continues to grow rapidly 

as one of Turkey's strong economic centres. It is very important to expose how people living 

in Mersin, which is such an important province, perceive quality of life. 

The scope of this study is the quality of life in Mersin in the context of public services. 

For this purpose, in the life satisfaction survey conducted by TURKSTAT on the sample 

representing the universe in Mersin, the satisfaction indicator of public services was used as 

the main data source. Secondary data analysis and descriptive statistical analysis techniques, 

which are frequently used in social sciences, will be used. 

Key Words: Quality of Life, Mersin, Health, Education, Transportation, Cleaning, Road 

Construction. 
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Hukukta kamu hizmeti kavramının tanımında tam bir fikir birliği yoktur. “Kamu 

hizmeti kavramı, yalnız idare hukukunun değil, bütün kamu hukukunun en önemli olmakla 

birlikte, en çetrefil ve bulanık kalmış konularından biridir. Kamu hizmetinin içeriğine yönelik 

tartışmalar konunun hukuki boyutuyla sınırlı kalmamakta, siyasal ya da ideolojik boyut da 

işin içine girmektedir. Duguit’e göre kamu hizmeti; karşılıklı toplumsal bağımlılığın 

gerçekleşmesi ve gelişmesi için kaçınılmaz ve niteliği gereği tam olarak gerçekleştirilebilmesi 

ancak yönetici gücün devreye girmesiyle mümkün olması nedeniyle yönetenlerce sağlanması, 

düzenlenmesi ve denetlenmesi gereken faaliyetlerdir. Jéze ise kamu hizmetini ‘idare 

hukukunun köşe taşı’ olarak değerlendirmiş ve kamu hizmetini, ‘sadece yöneticilerin kamu 

hizmeti olarak yerine getirmeye karar verdikleri kamusal ihtiyaçlar’ olarak tanımlamıştır” 

(Şenaras ve Çetin, 2016: 197-198). 

İçinde yaşanılan ekonomik, siyasi ve mali koşullar sürekli bir şekilde toplumsal 

ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik hizmetleri etkilenmektedir. Bu ihtiyaçların 

karşılanmasında devlet, farklı boyutlarda da olsa her zaman görev üstlene gelmiştir. “Bir 

toplumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmaması onu çağın gerisinde bırakabileceği gibi, 

bunların aksatılması toplumdaki kamusal yaşantının bozulmasına da yol açmaktadır. Belli bir 

zamanda ve belli bir yerde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 

yürütülen bu faaliyetlere kamu hizmeti adı verilmektedir” (Altın, 2013: 103). 

Günümüzde refah seviyesinde gözlemlenen artış, eğitim düzeyinin yükselmesi, özel 

sektörce üretilen mal ve hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi çabaları, bireylerde daha nitelikli 

bir kamu hizmeti isteğini ve beklentisini arttırmıştır. “Bu kapsamda hizmet kalitesinde 

yaşanan problemler ve artan hizmet talepleri, kamu örgütlerinin kaliteli hizmet sunabilmek 

için yapılarını ve hizmet sunma yöntemlerini değiştirmesine neden olmaktadır (Altın, 2013: 

113). 

Son dönemlerde kamu yönetimi alanında yapılan çalışmalar da, araştırmacıların daha 

çok memnuniyet araştırmalarına yoğunlaştığı gözlenmektedir. Araştırmaların bu yönde 

olması, vatandaşı ve vatandaşın istek, beklenti ve memnuniyetini yönetimin merkezine 

yerleştirmesi; memnuniyet araştırmaları aracılığıyla kamu yönetimi üzerinde bir baskı aracı 

yaratması açısından önem arz etmektedir. (Şenaras ve Çetin, 2016: 196). 

Yaşam kalitesi olgusu bireylerin, öteki bireyler ile olan iletişim ve ilişkilerindeki 

memnuniyet durumu; toplumun kendisine sunduğu olanakların ve özellikle kamu 
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hizmetlerinin yeterlilik düzeyi; ihtiyaç ve isteklerinin beklentilere paralel doğrultuda 

karşılanması ile yakından ilişkili bir kavramdır. 

Yaşam kalitesi çok boyutlu bir olgudur ve çok çeşitli disiplinler tarafından 

araştırılmaktadır. Her bilim dalında yaşam kalitesi kavramı için farklı tanımlar yapılmaktadır. 

Hatta yaşam kalitesi refah ve mutluluk kavramları yerine bile kullanılabilmektedir. Ortak bir 

tanımı olmamasına rağmen, kısaca kavram; temel ihtiyaçların karşılanması ve değerlerin 

gerçekleştirilmesi şeklinde açıklanabilir.  

Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini “kişinin kendi amaçlarına, beklentilerine, 

standartlarına ve çıkarlarına göre bir kültür ve değer sisteminde kendi yaşamını algılaması” 

olarak tanımlamıştır. Burada önemli olan nokta, yaşam kalitesi hedeflerine ulaşmak için temel 

teşkil eden standartların dışarıdan empoze edilmemesi, kişinin yaşamını tümüyle kendisinin 

değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin sürdürülebilir olmasıdır (Boylu, 2016: 138). Birey bu 

algılamaya bağlı olarak yaşamından memnun veya memnuniyetsiz oluyor (Arslan, 

Çağlayandereli & Ünal, 2016). 

Kamu hizmetleri temelde, toplumun ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması amacıyla 

yürütülen faaliyetlerdir. Ancak toplumun ihtiyaçlarının farklı ve çeşit çeşit olması kamu 

hizmetlerinin bir takım ölçütlere göre sınıflara ayrılmasına ve değişik yöntemlerle 

sunulmasına ayrılmasına yol açmıştır.  

Bu araştırmada ise kamu hizmetleri bağlamında yaşam kalitesinin alt değişkenleri ve 

TUİK’in yürüttüğü yaşam memnuniyeti araştırmasındaki verile temele alınarak Mersin’de 

kamu hizmetleri bağlamında yaşam kalitesi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada, Mersin ilinde yaşam kalitesi olgusu, sosyolojik açıdan analiz edildi. Bir 

başka ifadeyle, kamu hizmetleri bağlamında Mersin ilinde yaşam kalitesi araştırıldı. 

Betimleyici-tasviri sosyolojik araştırma şeklinde gerçekleştirilen çalışmada, ağırlıklı olarak 

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve veri setlerinden istifade edildi. Bunlara ilaveten 

Mersinde kamu hizmetlerinden memnuniyet olgusu, özellikle cinsiyet faktörü temelinde 

irdelendi. Bir başka tabirle, seçilen değişkenler temelinde, kadınların ve erkeklerin içinde 

bulunduğu durum incelendi. Bu bağlamda, kadınların ve erkeklerin beşeri ilişkiler temelinde 

mutluluk ve hayattan memnuniyet durumlarında, cinsiyet temelli bir farklılaşmanın olup 

olmadığının da tespit edilmesi hedeflendi. 
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1. GENEL OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

 Sağlık, tanımlanması oldukça zor ve karmaşık kavramlardan biridir. Bu kavramın 

tanımlanması, içinde bulunduğu tarihsel döneme ve tanımlanmakta olduğu kültüre bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. “Son 150 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlığın 

tanımlanması ile ilgili olarak beklentilerin artış göstermesi sağlık kavramının kişilerin 

yaşamlarını sürdürebilmelerinden hasta olmamalarına, günlük aktivitelerini yerine getirebilme 

yeterliliklerine, mutluluk duygusuna sahip olmalarına ve iyilik halinin sağlanmasına 

varıncaya kadar farklı şekillerde tanımlanmasına neden olmuştur” (Gülel ve Çağlar, 2015: 

30). Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılında yayımladığı tüzüğünde sağlık, yalnızca hastalık 

veya sakatlığın olmaması durumu değil fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu olarak da 

tanımlanmıştır. Sağlık hizmetleri, zamanında ve doğru bir şekilde alınması durumunda 

bireylerin daha sağlıklı ve mutlu olmalarına doğrudan katkı sağlamaktadır.  

Toplumda yaşayan bütün bireyleri yakından ilgilendiren temel sorunlardan biri de, hiç 

şüphesiz güvenilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti olanağına sahip olmaktır. Günümüzde sosyal 

refah anlayışını benimseyen devletler, temel insan hakkı olarak gördüğü sağlık hizmetlerini 

tüm topluma her defasında daha etkin, verimli ve yeterli bir düzeyde sunmak ya da gerekli 

olan bütün önlemleri almakla yükümlüdür.  

 

Tablo 1: Genel Olarak Sağlık Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet (2013) 

 

Mersin-33 

Genel Olarak Sağlık Hizmetlerinden  

Duyulan Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 1,65 

2. (Memnun) 2013 73,01 

3. (Orta) 2013 10,35 

4. (Memnun Değil) 2013 13,83 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 1,16 
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Bu bağlamda, Mersin ilinde genel sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 

değişkeni incelendiğinde: Mersin’de yaşayan bireylerin % 73,01’i memnun iken % 13,85’i 

memnun değildir. Hiç memnun olmayanlar ile çok memnun olanların oranı son derece 

birbirine yakındır.  

 

Tablo 2: Mersin’de cinsiyet temelinde Genel Olarak Sağlık Hizmetlerinden Duyulan 

Memnuniyet    (2013) 

 

Kadın Erkek 

Genel Olarak Sağlık Hizmetlerinden  

Duyulan Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 1,22 2,1 

2. (Memnun) 74,91 71,04 

3. (Orta) 9,73 10,99 

4. (Memnun Değil) 12,98 14,72 

5. (Hiç Memnun Değil) 1,16 1,18 
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Grafik 1: Genel Olarak Sağlık Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet 

(2013)
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Mersin ilinde genel sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet değişkeni cinsiyet 

temelinde incelendiğinde, memnun olan kadınların oranının memnun olan erkeklerin 

oranından daha yüksek olduğu görülür. Yine memnun olmayan erkeklerin memnun olmayan 

kadınların oranından daha fazla olduğu görülür.  

 

2. ASAYİŞ HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET  

Asayiş hizmetlerinden duyulan memnuniyetin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir 

etkisi vardır. “Devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike ve kazaları önlemek 

için alınan hukuka uygun önlemlerin tümü emniyet, bu önlemlerin alınması sonucu, toplumda 

dirlik ve düzenin varlığı konusunda oluşan yaygın inanç ise asayiş olarak tanımlanmaktadır. 

Bu noktada, sadece emniyetin sağlanmasının değil, sağlandığı konusunda toplumda bir 

inancın oluşturulmasının da önemli olduğu görülmektedir” ( Alpar, 2013: 80). 

 

Tablo 3: Mersin’de Asayiş Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet (2013) 

 

Mersin-33 

Asayiş Hizmetlerinden  

Duyulan Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 1,22 

2. (Memnun) 2013 80,9 

3. (Orta) 2013 7,8 

4. (Memnun Değil) 2013 9,06 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 1,02 
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Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet (2013)
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Bu bağlamda, Mersin’de asayiş hizmetlerinde duyulan memnuniyet oranları 

incelendiğinde önemli bulgulara ulaşılır: Memnun olan bireylerin oranının % 80,9 ile yüksek 

bir oran olduğu göze çarpar. 

 

Tablo 4: Mersin’de Cinsiyete Göre Asayiş Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet (2013) 

 

Kadın Erkek 

Asayiş Hizmetlerinden  

Duyulan Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 1,26 1,18 

2. (Memnun) 83,93 77,74 

3. (Orta) 7,22 8,41 

4. (Memnun Değil) 6,94 11,28 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,66 1,39 
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Asayiş hizmetlerinde duyulan memnuniyet oranları cinsiyet değişkeni temelinde 

incelendiğinde ise şöyle bir görünüm ortaya çıkar: Memnun olan kadınların oranı % 83,93 ile 

memnun olan % 77,74 erkeklerin oranından fazladır. Diğer oranlara nazaran memnun 

olamayan erkeklerin oranı % 11,28 ile dikkat çekmektedir.  

 

3. ADLİ HİZMETLERDEN DUYULAN MEMNUNİYET  

Adalet toplumsal yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Demokrasinin en temel 

unsurlarından biri ve devletin yapı taşlarındandır. Adaletin olmadığı bir toplumda huzurdan, 

güvenden, barış ve toplumsal düzenden söz edilemez. Toplumun bütün fertleri için önemli 

olup, herkese gerekli olan adaletin tesisi; adil ve demokratik yönetimler, çağdaş ve iyi 

kanunlar ile iyi hukukçuların yanında, adalet hizmetlerinin verildiği kaliteli mekânların inşası 

ve donatımı ile sağlanabilir (Çakmakkaya, Batur, Akpınar; 2018: 885). 

 

Tablo 5: Mersin’de Adli Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

Mersin-33 

Adli Hizmetlerden Duyulan  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,49 

2. (Memnun) 2013 59,33 

3. (Orta) 2013 6,3 

4. (Memnun Değil) 2013 8,1 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,78 

6. Fikrim Yok 2013 25 
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Bu bilgilerden hareketle, Mersin ilinde adli hizmetlerden duyulan memnuniyet 

değişkeni incelendiğinde: Memnun olanların oranın % 59,33 olduğu görülür. Adli 

hizmetlerden duyulan memnuniyet değişkeninde % 25’in fikri olamaması ise dikkat 

çekmektedir. 

 

 Tablo 6: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Adli Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet 

(%) 

 

Kadın Erkek 

Adli Hizmetlerden Duyulan  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,41 0,57 

2. (Memnun) 56,62 62,15 

3. (Orta) 5,07 7,58 

4. (Memnun Değil) 6,16 10,11 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,41 1,16 

6. Fikri Yok 31,32 18,42 
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Adli hizmetlerden duyulan memnuniyet durumu, cinsiyet değişkeni temelinde 

incelendiğinde ise memnun olan erkeklerin oranının % 62,15 ile memnun olan kadınların 

oranından daha fazla olduğu görülür. Fikri olmayan kadınların oranı ise % 31,32 ile fikri 

olmayan erkeklerin oranından fazladır. 

 

4. EĞİTİM HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET (%) 

Günümüzde eğitime verilen önem ile birlikte eğitimde kalitenin önemi de artmaktadır. 

Kaliteli eğitim hizmetleri, ihtiyaçlara istenen şekilde cevap verebilmesi açısından önem arz 

etmektedir. Eğitim kurumlarının öğrencilerin beklentilerini karşılayacak eğitim hizmeti 

sağlamaları gerekmektedir (Küçük, Arslan, Nur, 2018: 41). 

  

Tablo 7: Mersin’de Eğitim Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet (2013) 

 

Mersin-33 

Eğitim Hizmetlerinden Duyulan  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,53 

2. (Memnun) 2013 71,85 

3. (Orta) 2013 11,56 

4. (Memnun Değil) 2013 14,74 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 1,31 
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Bu bağlamda, Mersinde ilinde yaşayan bireylerin eğitim hizmetlerinden duyulan 

memnuniyet oranları da incelenmiştir. Memnun olanların oranı % 71,85, orta düzeyde 

memnun olanların oranı %11,56, memnun olamayanların oranı ise % 14,74’tür. 

 

Tablo 8: Mersin'de Cinsiyet Temelinde Eğitim Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet 

(2013) 

 

Kadın Erkek 

Eğitim Hizmetlerinden Duyulan  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,64 0,43 

2. (Memnun) 72,68 71 

3. (Orta) 11,78 11,32 

4. (Memnun Değil) 13,43 16,11 

5. (Hiç Memnun Değil) 1,48 1,15 
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Mersinde ilinde yaşayan bireylerin eğitim hizmetlerinden duyulan memnuniyet 

oranları cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde, erkeklerin ve kadınların oranlarının 

birbirine yakın olduğu görülür. Ancak memnun olmayan erkeklerin oranı %16,11 ile memnun 

olmayan kadınların oranından fazladır. 

 

5. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN HİZMETLERİNDEN DUYULAN 

MEMNUNİYET  

Sosyal güvenlik sistemleri, 19. yüzyılın son çeyreğine doğru ortaya çıkmıştır. Sonraki 

süreçte ise gelişimi sürmüş ve zamanla ülkede yaşayan nüfusun tamamını sosyal güvence 

altına almayı amaçlar hale gelmiştir. Bu bağlamda modern sosyal güvenlik sistemleri, 

gelişmiş ülkelerde hastalık, yaşlılık, sakatlık, işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerden dolayı 

ortaya çıkan sosyal güvenlik risklerinin önlenmesinde, gelir dağılımının düzenlenmesinde ve 

refah düzeyinin artırılmasında oldukça önemli roller üstlenmiştir (Bayri, 2013: 19). 

 

Tablo 9: Mersin’de Sosyal Güvenlik Kurumunun Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet 

(2013) 

 

Mersin-33 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Hizmetlerinden  

Duyulan Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,34 

2. (Memnun) 2013 70,51 

3. (Orta) 2013 7,73 

4. (Memnun Değil) 2013 8,68 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,83 

1. (Çok Memnun) 2. (Memnun) 3. (Orta) 4. (Memnun Değil) 5. (Hiç Memnun

Değil)

0,64

72,68

11,78 13,43

1,480,43

71

11,32
16,11

1,15

Grafik 8: Mersin'de Cinsiyet Temelinde Eğitim Hizmetlerinden Duyulan 
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6. Fikrim Yok 2013 11,91 

 

 

 

Çalışmanın bu bölümünde de, Mersin ilinde sosyal güvenlik kurumunun 

hizmetlerinden duyulan memnuniyet değişkeni incelenmiştir. Memnun olanların oranı % 

70,51 iken bunu % 11,91 ile fikrim yok değişkeni takip eder. 

 

Tablo 10: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Sosyal Güvenlik Kurumunun Hizmetlerinden 

Duyulan Memnuniyet (%) 

 

Kadın Erkek 

Sosyal Güvenlik Kurumunun  

Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,38 0,3 

2. (Memnun) 69,1 71,97 

3. (Orta) 7,04 8,46 

4. (Memnun Değil) 7,11 10,3 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,42 1,26 

6.  (Fikrim Yok) 15,95 7,71 
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Sosyal güvenlik kurumunun hizmetlerinden duyulan memnuniyet değişkeni cinsiyet 

temelinde incelendiğinde ise memnun olan erkeklerin oranının % 71,97 ile memnun olan 

erkeklerin oranından fazla olduğu görülür. Fikri yok değişkeninde ise kadınların oranı % 

15,95 ile erkeklerin oranından fazladır. 

 

6. ULAŞIM HİZMETLERDEN DUYULAN MEMNUNİYET  

Küreselleşen pazar koşulları ve üretim faktörlerinin sınır tanımayan işleyişi, 

günümüzde kalite olgusunu her zamankinden daha fazla ön plana çıkarmıştır. Yaklaşık 20 yıl 

önce kalite sadece ürün için telaffuz edilirken, bugün her boyutta günlük yaşantımızın bir 

parçası haline gelmiştir. Bunlardan biride ulaşım hizmetleridir. 

 

Tablo 11: Mersin’de Ulaşım Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet (2013) 

 

Mersin-33 

Ulaşım Hizmetlerden Duyulan  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,54 

2. (Memnun) 2013 80,95 

3. (Orta) 2013 7,56 

4. (Memnun Değil) 2013 8,51 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,8 

6. Fikrim Yok 2013 1,64 
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Mersin halkının ulaşım hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeyleri 

incelendiğinde; memnun olanların oranının % 80,95 ile yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

  

Tablo 12: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Ulaşım Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet 

(2013) 

 

Kadın Erkek 

Ulaşım Hizmetlerden Duyulan  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,38 0,71 

2. (Memnun) 83,45 78,34 

3. (Orta) 6,69 8,47 

4. (Memnun Değil) 6,62 10,48 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,48 1,14 

6.  (Fikrim Yok) 2,38 0,86 
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Mersin halkının ulaşım hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeyleri cinsiyet 

değişkeni temelinde incelendiğinde: memnun olan kadınların oranının menün olan erkeklerin 

oranından daha fazla olduğu görülür. Yine memnun olmayan erkeklerin oranı % 10,48 ile 

memnun olmayan kadınların oranından fazladır. 

 

7. BELEDİYENİN ÇÖP TOPLAMA HİZMETİNDEN MEMNUNİYET 

Endüstri devrimi ile başlayan kentleşme sürecinin itici ve çekici faktörlerin etkisi ile 

giderek daha fazla hız kazanması ve göçün kontrolsüzce yoğunlaşması, kentleri pek çok 

açıdan olumsuz engellemiş, yeni sorun alanları ortaya çıkarmış ve var olan sorunları 

derinleştirmiştir. “Kentlere yığılan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması bir yana, bu nüfusun 

sebep olduğu yeni sorunlara yerel yönetimler çözüm bulmak durumunda kalmıştır. Çöp 

sorunu da bunlardan birisidir” (Solak ve Peküçüksen,2018: 681). Bu hizmetlerin bazen 

hepsini bazen bir kısmını belediye kendisi sunarken, bazen de bu hizmetler belediyelerin 

konuyla ilgi olarak kurmuş olduğu şirketler tarafından veya özel sektör tarafından 

sunulmaktadır. 

 

 Tablo 13: Mersin’de Belediyenin Çöp Toplama Hizmetinden Memnuniyet (%) 

 

Mersin-33 

Belediyenin Çöp Toplama Hizmetinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 1,71 

2. (Memnun) 2013 66,86 

3. (Orta) 2013 7,96 

4. (Memnun Değil) 2013 20,01 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 2,81 

6. (Fikri Yok) 2013 0,38 

7. (Hizmeti Yok) 2013 0,28 
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Mersin’de yaşayan bireylerin belediyelerin çöp toplama hizmetlerinden duydukları 

memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; memnun olanların oranının % 66,86 olduğu görülür. 

Onları % 20,01 ile memnun olmayanlar takip eder. Hizmeti yok değişkeni ise % 1 dahi 

bulmamıştır.   

 

Tablo 14: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Çöp Toplama Hizmetinden 

Memnuniyet (2013) 

 

Kadın Erkek 

Belediyenin Çöp Toplama Hizmetinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 1,81 1,6 

2. (Memnun) 69,54 64,06 

3. (Orta) 7,27 8,68 

4. (Memnun Değil) 18,11 21,99 

5. (Hiç Memnun Değil) 2,76 2,85 

6. (Fikri Yok) 0,22 0,54 

7. (Hizmeti Yok) 0,29 0,28 
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Grafik 13: Belediyenin Çöp Toplama Hizmetinden Memnuniyet (%)
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Mersin’de yaşayan bireylerin belediyelerin çöp toplama hizmetlerinden duydukları 

memnuniyet düzeyleri cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde ise menün olan kadınların 

oranının % 69,54 ile memnun olan erkeklerin oranından fazla olduğu görülür. Yine memnun 

olmayan erkeklerin oranı ise % 21,99 ile memnun olmayan kadınların oranından fazladır. 

 

8. BELEDİYENİN KANALİZASYON HİZMETİNDEN MEMNUNİYET (%) 

Su ve kanalizasyon hizmetleri, günümüz koşullarında halen belediyeler tarafından 

sunulan birer kamu hizmeti konumundadır. Zira bu hizmetlerle toplumun temel ihtiyaçları 

karşılanmaktadır. 

 

Tablo 15: Mersin’de Belediyenin Kanalizasyon Hizmetinden Memnuniyet (2013) 

 

Mersin-33 

Belediyenin Kanalizasyon Hizmetinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,84 

2. (Memnun) 2013 58,97 

3. (Orta) 2013 7,4 

4. (Memnun Değil) 2013 17,18 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 2,39 

6. (Fikri Yok) 2013 1,25 

7. (Hizmeti Yok) 2013 11,97 
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Grafik 14: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Çöp Toplama 

Hizmetinden Memnuniyet (2013)
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Mersin’de yaşayan bireylerin kanalizasyon hizmetlerinden duyulan memnuniyet 

oranları incelendiğinde; memnun oranların oranı % 58,97 iken, bunu memnun olamayan % 

17,18 ve hizmet yok diyen %11,97 takip etmektedir.  

 

Tablo 16: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Kanalizasyon Hizmetinden 

Memnuniyet (2013) 

 

Kadın Erkek 

Belediyenin Kanalizasyon Hizmetinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,98 0,7 

2. (Memnun) 62,44 55,34 

3. (Orta) 6,59 8,25 

4. (Memnun Değil) 14,57 19,9 

5. (Hiç Memnun Değil) 2,48 2,29 

6. (Fikri Yok) 1,1 1,41 

7. (Hizmeti Yok) 11,84 12,11 
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Grafik 15: Mersin'de Belediyenin Kanalizasyon Hizmetinden Memnuniyet 

(2013)
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Mersin’de yaşayan bireylerin kanalizasyon hizmetlerinden duyulan memnuniyet 

oranları cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde; memnun olan kadınların oranı % 62,44 

iken, memnun olan erkeklerin oranı % 55,34’tür. Memnun olmayan erkeklerin oranı ise % 

19,9 ile memnun olamayan kadınların oranından daha fazladır. 

 

9. BELEDİYENİN TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET  

Ulaşım hizmetleri, insanların vazgeçemedikleri önemli bir hizmettir. Gelişen 

şehirleşme ile ve artan nüfus miktarı, insanların evlerinden uzak yerlerdeki iş ve okullarına 

ancak ulaşım vasıtasıyla gitmelerine neden olmuştur. “Herkesin kendi ulaşım vasıtasını 

sağlayamama durumu ise, toplu taşıma vasıtalarını ihtiyaç haline getirmiştir. Kişilerin toplu 

taşıma araçlarından almış oldukları hizmetler, onların moral dünyalarını etkilemektedir. Moral 

dünyası etkilenen bireylerin, iş ve eğitimleri de bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla, 

eğitim kurumları ve işverenler, elemanlarının verimliliğini artırmak için toplu taşıma 

hizmetlerinin kalitesini takip etmek durumundadırlar” (Çatı, 2003: 122). 

 

Tablo 17: Mersin’de Belediyenin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet 

(2013) 

 

Mersin-33 

Belediyenin Toplu Taşıma Hizmetlerinden 

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,83 

2. (Memnun) 2013 60,58 

3. (Orta) 2013 7,38 

4. (Memnun Değil) 2013 16,38 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 2,45 

6. (Fikri Yok) 2013 3,78 

7. (Hizmeti Yok) 2013 8,6 
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Grafik 16: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Kanalizasyon 

Hizmetinden Memnuniyet (2013)
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Mersin’de yaşayan bireylerin belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyet 

düzeyleri incelendiğinde; memnun olanların oranı % 60,58 iken, bunu % 16,38 oranında 

memnun değil değişkeni takip eder. Hizmetin olamadığını düşünenler ise % 8,6’dır. 

 

Tablo 18: Mersin’de Belediyenin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet 

(2013) 

 

Kadın Erkek 

Belediyenin Toplu Taşıma Hizmetlerinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,95 0,71 

2. (Memnun) 64,17 56,82 

3. (Orta) 6,53 8,28 

4. (Memnun Değil) 13,82 19,06 

5. (Hiç Memnun Değil) 2,4 2,49 

6. (Fikri Yok) 4,28 3,26 

7. (Hizmeti Yok) 7,85 9,38 
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Grafik 17: Mersin'de Belediyenin Toplu Taşıma Hizmetlerinden 

Memnuniyet (%)



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 189 

 

  

Mersin’de yaşayan bireylerin belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyet 

düzeyleri cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde: Kadınların erkeklere oranla daha 

memnun oldukları göze çarpar iken, memnun olmayan erkeklerin oranları memnun olmayan 

kadınların oranından daha fazla olduğu görülür.  

 

10. BELEDİYENİN ZABITA HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET (%) 

Birey, topluluk veya toplumun arzu edilmeyen, beklenmeyen olay, durum veya 

saldırılardan, maddî, yasal ve psikolojik araçlarla korunmasına güvenlik denir. Toplum 

hâlinde yaşamanın en önemli sebeplerinden biri güvenliktir. “Devletler, muhtemel iç ve dış 

her türlü tehlikelerden korunmuş olarak varlıklarını devam ettirmeye çalışırken, vatandaşları 

da kendilerini muhtemel tehlikelere karşı güvende hissetmek ve yaşamlarını huzur içerisinde 

sürdürmek istemektedirler” (Öz, 2013: 80). 

 

Tablo 19: Mersin’de Belediyenin Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet (2013) 

 

Mersin-33 

Belediyenin Zabıta Hizmetlerinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 2013 0,52 

2. (Memnun) 2013 54,67 

3. (Orta) 2013 6,91 

4. (Memnun Değil) 2013 12,53 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 1,69 

6. (Fikri Yok) 2013 21,16 
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Grafik 18: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Toplu Taşıma 

Hizmetlerinden Memnuniyet (%)
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7. (Hizmeti Yok) 2013 2,52 

 

 

 

 

Mersin’de yaşayan bireylerin zabıta hizmetlerinden duyulan memnuniyet durumları 

incelendiğinde: Memnun olanların oranı % 54,67 iken, memnun olmayanların oranı % 

12,53’tür. Ancak bu konuda fikri olmayanların oranı ise % 21,16 ile azımsanacak kadar 

değildir.  

 

Tablo 20: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Zabıta Hizmetlerinden 

Memnuniyet (2013) 

 

Kadın Erkek 

Belediyenin Zabıta Hizmetlerinden  

Memnuniyet (%) 

1. (Çok Memnun) 0,6 0,44 

2. (Memnun) 55,29 54,02 

3. (Orta) 5,61 8,28 

4. (Memnun Değil) 8,51 16,75 

5. (Hiç Memnun Değil) 1,56 1,82 

6. (Fikri Yok) 26,28 15,8 

7. (Hizmeti Yok) 2,16 2,9 
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Grafik 19: Belediyenin Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet (2013)
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Mersin’de yaşayan bireylerin zabıta hizmetlerinden duyulan memnuniyet durumları 

cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde de önemli sonuçlara ulaşılır: Memnun 

olmayanların oranı % 16,75 ile erkeklerde daha fazla iken, % 26,28 ile fikri yok değişkeni 

kadınlarda daha fazladır. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışma yaşam kalitesini kapsayıcı olarak açıklama iddiası taşımamaktadır. Burada 

sunulan bilgiler Mersin ilinin, 2013 yılı bağlamında kamu hizmetlerinde memnuniyet 

durumunu ve yaşam kalitesi konusu kapsamaktadır. Bu temelde çalışmada yaşam kalitesi ve 

memnuniyet olgusu, cinsiyet değişkeni temelinde de incelendi. Bu bağlamda, Mersin’de 

yaşayan bireylerin, kamu hizmetlerinden memnuniyet durumunun, kadınlar ve erkekler 

arasında bir farklılık gösterip göstermediği hususu da araştırıldı.  

Özellikle nitelikli, verimli hizmet ve toplam kalite anlayışının, kamu kuruluşlarında 

belirgin bir öneme sahip olduğu günümüzde, bireylerin hak ettikleri kaliteli hizmeti alma 

haklarının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçek ve elde edilen bulgular bir arada 

değerlendirildiğinde, Mersin’de yaşayan bireylerin sunulan kamu hizmetlerinden, önemli 

oranda memnun oldukları gerçeği ile karşılaşılır. Bu durum ise Mersin halkının, hayattan 

duydukları haz ve mutluluk seviyesini olumlu etkilemektedir. Bu da onların genel yaşam 

kalitesine, son derece olumlu katkı yapmaktadır.  
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Grafik 20: Mersin’de Cinsiyet Temelinde Belediyenin Zabıta 

Hizmetlerinden Memnuniyet (%)
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Bununla birlikte memnuniyet durumunun çok da yüksek seviyelerde olduğu 

söylenemez. İncelenen bireyler arasında, çok mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı, hiçbir 

kamu hizmetleri alanında % 1’i bulmaz. Yani memnuniyet seviyesi olarak çok memnun 

olanların oranı, bütün kamu hizmetleri alanında % 1’in altındadır.  

Yine çok memnun, memnun, orta, memnun değil ve hiç memnun değil seçeneklerinde, 

daha çok memnun seçeneğine yönelik bir yığılma olduğu göze çarpar. Kamu hizmetlerinin 

toplum açısından önemi dikkate alınırsa, var olan bu yığılmanın yeteri düzeyde olmadığı 

anlaşılır. Çünkü hizmetlerden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı, çoğu hizmet alanlarında 

% 50’yi geçmemekle beraber, geçenler ise % 50’ye yakın oranlardır. 

Öte yandan, hizmetin olmadığını ya da sunulan kamu hizmetinden hiç memnun 

olamadığını dile getirenlerin oranının düşük olması da, oldukça önemli bir durumdur. Ancak 

toplu taşıma ve kanalizasyon hizmetlerinden hiç memnun olmayanların oranının biraz da olsa 

yüksek olduğu göze çarpmaktadır.  

Sonuçlar cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde ise, sağlık, asayiş, eğitim, çöp 

toplama, ulaşım hizmetlerinde kadınların daha memnun; adli hizmetler, hasta ve yoksullara 

yardım, sosyal güvenlik hizmetlerinde ise erkeklerin daha memnun olduğu saptanır. 
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SERVİKS KANSERİ TARAMASINDA YENİLİKLER 
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Faik Gürkan YAZICI28 

 

ÖZET 

Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olan serviks kanseri kadınlarda meme 

kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir. Serviks kanseri, tarama testleriyle 

erken tanı konularak önlenebilen genital kanser türüdür. Serviksin anatomik olarak 

ulaşılabilir bir lokasyonda olması, hastalığın genellikle yavaş olan doğal seyri, öncül 

lezyonların erken tanınabilmesi ve invaziv kansere progresyonunun önlenebilmesi 

tarama programlarının önemini artırmaktadır. Başlangıçta serviksin çıplak gözle, serum 

fizyolojik ile muamele ve/veya asetik asit uygulaması sonrası inspeksiyonu ve 

geleneksel pap smear gibi yöntemler ile tarama yapılmakta iken bilimsel çalışmalarda 

serviks kanserlerinin çoğunun (%99,7) Human papilloma virüs (HPV) ile ilişkili olduğu 

bulunduktan sonra, HPV bazlı tarama yöntemleri klinik uygulamalara girmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde bu tarama programları sayesinde serviks kanserinin önceden tespit 

edilmesi ve bu hastalıktan ölüm oranının azaltılması mümkün olmuştur. Bu derlemede 

amacımız dünyada ve ülkemizde serviks kanseri taramasındaki yeniliklerin ve güncel 

durumun değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, Tarama, Human papilloma virüs 

 

 

ABSTRACT 

Cervical cancer, a major health problem worldwide which is the second most 

common cancer in women after breast cancer. The illness is a type of genital cancer that 

can be prevented by early diagnosis by screening tests. The fact that the cervix is 

located at an anatomically accessible location, the generally slow natural course of the 
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disease, early detection of precursor lesions and the prevention of progression to 

invasive cancer are increase the importance of screening programs. Initially, the 

examination of the cervix with the naked eye, washing with saline and / or application 

of acetic acid, and screening with conventional methods, such as pap smear, was 

performed. After the most of the cervical cancers (99.7%) were found to be related to 

Human papilloma virus (HPV) by scientific studies, HPV-based screening methods 

were included in clinical applications. Owing to these screening programs in developed 

countries, it has been possible to detect cervical cancer early 

and to reduce the mortality rate. In this review, our aim is to evaluate the current 

developments in cervical cancer screening in the world and in our country. 

Keywords: Cervical cancer, Screening, Human papilloma virüs 

 

 

GİRİŞ 

Serviks kanseri, dünyada kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen 

ikinci kanserdir(1). Tüm dünyada, yılda 400.000’in üzerinde serviks kanseri olgusu 

görülmekte ve her yıl yaklaşık 250.000 hasta serviks kanserinden ölmektedir (2). 

Bugün, servikal kanser gelişimi için HPV’nin mutlaka var olması gerektiği, diğer risk 

faktörlerinin ya virüsle karşılaşma oranını arttırdığı ya da karsinojenik süreci 

hızlandırmada önemli olduğu konusu üzerinde durulmaktadır (3).  

HPV, servikal kanserle ilişkisi kesin olarak saptanmış bir DNA virüsüdür. Bu 

virus, serviksin transformasyon zonundaki hücrelerde değişiklik yaparak displazi 

yapmakta serviks kanseri öncüsü değişimlere neden olabilmektedir. Tanımlanmış 

200’den fazla tipi olmakla birlikte serviks kanserine neden olan tiplerin en sık tip 16 ve 

tip 18 olduğu bilinmektedir (4).  

Uygun bir tedavi ve takip programı ile serviks kanserine bağlı ölümlerin büyük 

kısmını önlemek mümkündür. Serviks kanserinin genellikle yavaş olan doğal seyri, 

displastik lezyonların erken tanınması ve invaziv kansere progresyonunun önlenmesinde 

tarama programlarının önemini artırmaktadır. Servikal preinvaziv lezyonların doğru 

takip ve tedavileriyle invaziv kanseri günümüzde olduğundan çok daha az oranlara 

düşürmek mümkündür. Hastalığın erken tanısı ve taramasında PAP Smear testi ve 

Bethesda sisteminin yaygın kullanımı serviks kanserinin mortalitesini önemli oranda 

azaltmıştır (5).  
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Son yıllarda serviks kanserinin taramasında konvansiyonel smear testine 

alternatif olarak sıvı bazlı sitoloji, HPV DNA ve smear ile HPV DNA testinin beraber 

kullanılması (Co-test) tartışmalıdır. Daha önce yapılan çalışmalarda bir testin diğerine 

üstünlüğü konusunda çelişkili sonuçlar olsa da genel olarak Co-testin serviks kanseri 

taramasında duyarlılığı konvansiyonel smear ve HPV DNA testine göre daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir. HPV ilişkili kanser gelişmeden önce servikal intraepitelyal 

neoplazi (CIN) olarak başlar. CIN-I olarak başlamasının ardından CIN-II ve CIN-III’e 

ilerler. Genel olarak derece ne kadar yüksek ise invaziv kanser gelişme riski o kadar 

yüksektir. Bu derecelendirme sistemi; CIN-1 için düşük dereceli skuamoz intraepitelyal 

neoplazi (LowSIL), CIN-II ve CIN-III için yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi 

(High-SIL) olmak üzere iki grupta sınıflandırılarak klinik ve patolojik açıdan daha basit 

bir hale getirilmiştir (6).  

 

SERVİKS KANSERİNDE ULUSAL TARAMA  

 Taramada en önemli hedef servikal kansere yol açan öncü lezyonları erkenden ve 

doğru tespit edip zamanında tedavi etmektir (7). Serviks kanserinin,  sürecinin uzun 

olması, etkinliği kanıtlanmış önemli tarama yöntemlerinin olması ve tedavi edilebilir 

öncü lezyonlarının olması nedeniyle erken tanı ve tedavi imkânı vardır. Böylece, daha 

çok hastaya erken evrede tanı koyulabilmekte ve sağ kalım oranları arttırılabilmektedir 

(8).  

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafınca ülkemizin altyapısı ve olanakları 

göz önüne alınarak ideal tarama yöntemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun yürüttüğü 

beş yılda bir uygulanan HPV testi veya Pap-smear testi ile tarama olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde kadınlarda 30 yaşında başlayan ve 65 yaşında biten toplum tabanlı tarama 

yapılmaktadır. Tarama testleri, ASM’nde veya TSM’nde (KETEM) görevli, bu konuda 

eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılır. 

Tarama sürecinde; Her başvurandan pap-smear ve HPV DNA olmak üzere 2 örnek 

alınmakta, kişilerin önce HPV-DNA örneğine bakılmakta; negatifse 5 yıl sonra test 

tekrarı yapılmaktadır. ( bu kişilerin sitoloji sonuçlarına bakılmamaktadır). Eğer HPV 

DNA pozitifse HPV tiplendirme yapılmakta ve tip 16 veya 18 ise belirtilmekte değilse 

‘tip diğer’ şeklinde rapor edilmektedir. Tip 16 veya 18 pozitif ise hasta kolposkopiye 

yönlendirilmekte, tip diğer pozitif olanlarda ise sitoloji sonucuna göre karar 

verilmektedir. Sitolojide anormallik yoksa takip önerilmektedir. Anormal sonuç; HPV 

testinin pozitif olması veya Pap-smear’de anormal hücrelerin görülmesidir (ASC-US, 
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ASC-H, LSIL, HSIL, Atipik glandüler hücreler vb). Bunun için birey ileri 

merkezlerdeki kadın doğum uzmanlarına yönlendirilir. Sevk edilecek ileri merkezler ve 

kolposkopi merkezleri (kamu ya da özel merkezlere ait merkezler), Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı’nca belirlenir. 

Testleri değerlendirmek için Ankara ve İstanbul’da iki tane laboratuvar 

kurulmuştur. Laboratuvarlar da örneklerin girişinden itibaren, insan hatasını en aza 

indirecek şekilde, tam otomatik dünya standartlarında cihazlar kullanılmaktadır. 

Uluslararası kalite standartlarına göre iç ve dış kalite kontrolü yapılmaktadır (9).  

 

SERVİKS KANSERİ TARAMASINDA DÜNYA GÖRÜŞLERİ 

ACOG’a göre Servikal kanser taramasına 21 yaşında başlanmalıdır. 21-29 yaş arası 

kadınlarda taramada tek başına servikal sitolojiye bakılmalıdır ve tarama 3 yılda bir 

yapılmalıdır. 30 yaş altı kadınlarda co-test önerilmez. 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda 

bir sitoloji ve HPV testiyle yapılacak co-test veya 3 yılda bir tek başına sitoloji 

yapılabilir. 30 yaş altı kadınlarda co-test uygulamak önerilmez ve uygulanması kanser 

sıklığını azaltmamakla birlikte daha fazla gereksiz işlem yapılmasına neden olur. 30-65 

yaş arası kadınlarda 5 yılda bir co-test yapılması önerilir. Tek başına servikal sitoloji de 

kabul edilebilir bir alternatif olup, tarama sadece sitoloji ile yapılacaksa (konvansiyonel 

veya sıvı bazlı sitoloji) taramanın 3 yılda bir yapılması önerilir. Hastalara yıllık tarama 

yapılması önerilmez. Önceki taramalarında CIN 2 ve daha ileri patoloji öyküsü yok ise 

65 yaşında servikal kanser taraması sonlandırılır. 

2014 de FDA HPV testi için primer servikal kanser tarama endikasyonunu 

eklemiştir. 2011 de ACS, ASCCP ve ASCP klavuzlarında primer HPV taraması 

önerilmemekteydi. Bunun sebebi HPV testinin spesifitesinin düşük olmasıyla pozitif 

test sonuçlarının değerlendirmesinde ve tedavi edilmesinde bir triaj olmamasıydı. O 

zamandan sonra, Birleşik Devletler’de yapılan ‘the Addressing the Need for Advanced 

HPV Diagnostics’ adlı geniş tabanlı çalışma ile efektif triaj algoritması yürütülmüş ve 

kabul edilmiştir. Bu çalışma ile pozitif test sonucu olduğu takdirde genotipleme 

yapılmış, HPV-16 ve HPV-18 pozitif ise kolposkopi uygulanmıştır. Eğer test HPV-16 

ve HPV-18 için negatif ise, spesmende sitoloji çalışılmış, sitoloji sonucu anormal ise 

kolposkopi yapılmıştır. Sitoloji sonucu negatif ise 1 yıl sonra co-test tekrar edilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucu ile FDA, 25 yaş ve üzerinde HPV testi ile primer tarama için 

onay vermiştir. 2015’de ASCP ve SGO, FDA onaylı HPV testi ile primer taramayı 

klavuzlarına eklemişlerdir. 
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30-65 yaş arası refleks test veya co-test ile sitolojisi ASC-US, HPV testi negatif 

olan hastalar için CIN 3 riski düşüktür ancak co-testi negatif olan hastalara göre hafif 

daha yüksek risk vardır. 2012 ASCCP konsensus kılavuzuna göre; bu hastalara 5 yıl 

yerine, 3 yıl sonra co-test yapılması önerilir. Eğer 3 yıl sonra co-test sonucu negatif ise 

rutin taramaya geçilir. ASC-US yönetimi ile ilgili çok fazla çelişki vardır ve HPV testi 

ASC-US yönetiminde triaj yapmak için efektif bir metoddur. 

30 yaş ve üzeri sitoloji negatif, HPV pozitif olan hastalarda yönetimde iki 

seçenekten aşağıdaki biri seçilebilir: 

 12 ay sonra co-test tekrar edilebilir. Eğer 12 ay sonra sitoloji sonucu ASC-US veya daha 

ileri ise veya HPV testi halen pozitif ise kolposkopi için refere edilmelidir. Diğer 

yandan 12 ay sonra co-test negatif ise hasta takibe alınmalı, 3 yıl sonra co-test 

tekrarlanmalıdır. 

 Hemen HPV-16 ve HPV-18 için spesifik genotip testi yapılabilir. Test sonucu HPV-16 

ve HPV-18 için pozitif ise direk kolposkopi için refere edilmelidir. Her ikisi için test 

sonucu negatif ise 12 ay sonra co-test tekrar edilmelidir. Sitoloji sonucu anormallik 

2012 ASCCP kılavuzuna göre yönetilmelidir (10) 

 

SONUÇ 

Serviksin preinvaziv lezyonları asemptomatik olmasına rağmen, spesifik tanı 

yöntemleri ile saptanabilmektedir. Uygun bir tedavi ve takip programı ile serviks 

kanserine bağlı ölümlerin büyük kısmını önlemek mümkündür. Servikal preinvaziv 

lezyonların doğru takip ve tedavileriyle invaziv kanseri günümüzde olduğundan çok 

daha az oranlara düşürmek mümkündür (11). 

Her ne kadar sadece HPV taraması daha etkili ve ekonomik görülse de potansiyel 

bir yüksek oranda tanı tehlikesi taşımaktadır. Geçici HPV enfeksiyonlarının saptanması 

gereksiz kolposkopilere ve hastalarda yersiz endişe ve kaygılara neden olmaktadır (12).  

Yapılan çalışmalarda co-test’in veya sadece HPV DNA testi uygulanmasının 

negatif prediktif değeri sitolojiye göre daha yüksektir ve co-testin veya HPVDNA 

testinin negatif izlenmesi gelecek 5 yıl içerisinde CIN 3 ve üzeri lezyon gelişme 

ihtimalinin güven verici derecede düşük olduğunu göstermektedir. Blatt ve 

arkadaşlarının 2015 yılında yayınlanan çalışmasında CIN 3 ve üzeri lezyonların 

saptanmasında, 30-65 yaş arası kadınlarda co-test ile taramanın yalnız HPV ve yalnız 

sitoloji ile taramaya göre daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. 
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Bütün bu araştırılan yöntemlerdeki amaç geçici HPV enfeksiyonlarını persistan 

enfeksiyonlardan ayırabilmektir. Akut HPV enfeksiyonlarının sadece %10’ının persiste 

ettiği ve persiste etmeyen %90’lık kısmın kanser etiyolojisinde rol almadığı göz önüne 

alınırsa triaj amaçlı biyomarker çalışmaları çok önemlidir ve gelecekte HPV taramasını 

primer tarama yöntemi haline getirerek, sitolojiye çok sınırlı kullanım alanı bırakması 

muhtemel görünmektedir (13). 
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ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ GELİŞİMİ  

Alican YAKIN29 

İlker SUGÖZÜ30 

Özet 

Araçlarda kullanılan yakıtların çevreye bıraktığı gazların atmosfere, insan sağlığına ve doğaya 

zarar verdiği bilinmektedir. Araçların atmosfere bıraktığı zararlı gazların yanı sıra araçlarda 

kullanılan yakıtların gelecekte tükenecek olması; insanları doğaya en az zarar veren 

kullanılabilir alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya yönlendirmektedir. Bunlardan elektrik 

enerjisi ile çalışan araçlar doğaya en az zarar veren alternatiflerden bir tanesidir. Elektrikli 

araçların şarj istasyonlarının henüz kurulmamış olması, bataryalarının şarj süresinin uzun 

olması ve bataryaların kapasitesinin uzun mesafelere yetersiz kalması gibi sebepler daha az 

tercih edilmesine neden olmaktadır. Elektrikli araçların daha yaygın kullanılabilmesi için şarj 

istasyonlarının kurulması ve sonrasında şarj istasyonları ağının genişletilmesi gerekmektedir. 

Kurulan şarj istasyonlarının aynı anda birden çok aracı şarj edebilmesi için gerekli ve yeterli 

elektriksel donanıma sahip olması gerekir. Bu çalışmada şarj istasyonlarının gelişimi 

incelenmiştir.       

Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar, şarj istasyonları, batarya yönetim sistemi 

 

Development of Electric Vehicle Charging Stations 

It is known that the gasses left by the fuels used in vehicles harm the atmosphere, human 

health and nature. Besides the harmful gases left by the vehicles to the atmosphere, the fuel 

used in the vehicles will be depleted in the future; it directs people to search for alternative 

energy sources that are the least harmful to nature. The tools that work with electrical energy 

are one of the least damaging alternatives to nature. The reasons such as the fact that the 

charging stations of electric vehicles have not been installed yet, the charging time of their 

batteries are long and the capacity of the batteries is insufficient for long distances causes less 

preference. For the more common use of electric vehicles, charging stations must be installed 

and then the network of charging stations should be extended. Installed charging stations must 
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have the necessary and sufficient electrical equipment to charge multiple vehicles at the same 

time. In this study, the development of charging stations is examined. 

Key Words: Electric vehicles, charging stations, battery management system 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde tahrik elemanı olarak içten yanmalı motor bulunduran araç sayısı insan 

nüfusunun artmasına paralel olarak hızlıca artmıştır. Kullanılan araç sayısının artması 

sonucunda atmosfere bırakılan zehirli gazların insan sağlığına, doğaya ve atmosfere zarar 

verdiği bilinmektedir. Bu sebeple doğaya, dünyadaki yaşama daha az zarar veren 

kullanılabilir enerji kaynakları arayışı sürmektedir. Ayrıca fosil yakıtların tükenecek olması 

da insanları alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya yönlendirmektedir. Doğaya daha az 

zarar veren alternatif enerji kaynaklarından biri olan elektrik enerjisi 1800’lerde araçlarda 

kullanıldığı gibi bugün de araçlarda kullanılmaktadır. 1800’lerde elektrik enerjisiyle çalışan 

araçlar mevcuttu ancak 1900’lerin başlangıcında içten yanmalı motorların (İYM) daha fazla 

güç üretmesi, yakıt olarak kullanılan petrolün enerji verimliliğinin yüksek olması ve petrol 

fiyatlarının düşük olması nedeniyle İYM bulunduran araçlar tercih edilmiştir (Sen, Boynueğri 

ve Uzunoğlu, 2011). Elektrikli araçlar (EA) üstün olmasına rağmen bataryalarının güç 

yoğunluğunun düşük olması ve şarj istasyonlarının yaygın olmaması sebebiyle 1970’lere 

kadar tercih edilmemekteydi. Yaşanan petrol krizleri sebebiyle 1970 yıllarında tekrar 

gündeme gelmiştir. EA’nın tercih edilmesi, şarj edilebilmesi ve uzak mesafelerde 

kullanılabilmesi için şarj istasyonlarının kurulması gerekmektedir. EA’nın üretildiği ilk 

zamanlarda şarj istasyonlarının yaygın olmaması ve bataryaların da uzun mesafelere 

yetmemesi az tercih edilmelerine sebep olmaktaydı. Günümüzde elektrikli araçlar geçen 

yıllara kıyasla çok daha fazla tercih edilmektedir (Sen, Boynueğri ve Uzunoğlu, 2011).  

EA sahip oldukları elektriksel ve donanımsal farklılardan ötürü üç grupta 

incelenmektedir. Bu gruplar sırasıyla hibrit elektrikli araçlar (HEA), yakıt hücreli elektrikli 

araçlar (YHEA) ve tümü EA’dır. HEA’nın bataryası HEA’da bulunan İYM’den beslenerek 

şarj edilmektedir. HEA’da elektrik motorunun yanında aracı tahrik eden İYM bulunmaktadır. 

HEA’nın son zamanlarda en çok kullanılan formu olan plug-in hibrit elektrikli araçlar 

(PHEA) bir aparatla elektrik şebekesine bağlanıp şarj edilebilmektedir. Ancak PHEA’nın iki 
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motor bulundurması ve ikili sistemin kullanılması bu araçların ağır olmasına sebep 

olmaktadır. PHEA’nın ağır olmaları bataryalarının kısa sürede bitmesine ve dolayısıyla ek bir 

güç olan İYM’ye bağlı kalmasına yol açmaktadır. PHEA atmosfere ve doğaya zarar vermenin 

yanında petrolün pahalılaşması sebebiyle de gelecekte kullanılması öngörülmeyen bir araç 

formudur. Yakıt hücreli EA elektrik motorunun ve yakıt olarak hidrojen kullanan motorun 

birlikte kullanıldığı bir elektrikli araç formudur. Bu araçlarda elektrik motoru gerekli elektriği 

hidrojeni elektriğe dönüştürüp elektrik üreten yakıt hücrelerinden sağlamaktadır.  TEA’nın 

bataryalarının menzillerinin düşük olması sebebiyle YHEA’ya alternatif olarak ortaya 

çıkmaktadır (Satılmış ve Meşe, 2011). Bu araçlar yakıt olarak hidrojen kullandığından 

emisyon olarak çevreye sadece su bırakmaktadır. Yakıt hücreli araçların az tercih edilmesi 

hidrojenin depolanması ve yakıt hücresi imalinin çok pahalı olmasından kaynaklanmaktadır 

(Erhan, Ayaz ve Özdemir, 2013). Elektrikli araçlar arasında en verimlisi ve çevreye en az 

zararı olan elektrikli araçlar TEA’dır. TEA sadece elektrik enerjisiyle çalışıyor olup bir fiş 

veya bir aparat aracılığıyla elektrik şebekesine bağlanarak bataryalarını şarj etmektedirler. 

Günümüzde TEA, boyutu küçültülüp enerji yoğunluğu artırılan oldukça hafif bataryalardan 

beslendiğinden ağırlığı en az olan araçlardır.  Bu araçlar gelecekte batarya teknolojisinin 

iyileştirilmesi ve şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte etkin bir şekilde kullanılması 

öngörülmektedir (Yazıcı ve Özdemir, 2013).  

Bu çalışmada, elektrikli araçlarda kullanılan batarya tiplerinin ve bu bataryaların şarj 

ihtiyacını karşılayan şarj istasyonlarının gelişimi araştırılmıştır. Çalışmada; elektrikli araç 

teknolojisine, EA’da kullanılan batarya tiplerine ve bu bataryaların yönetim sistemine, batarya 

şarj yöntemlerine, şarj istasyonlarının yapısına, şarj istasyonlarında kullanılan şarj tiplerine, 

şarj istasyonlarının elektrik şebekesine olan etkilerine ve bu etkilerin giderilmesi veya 

hafifletilmesiyle ilgili önerilere yer verilmiştir.   

 

2. ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİ 

Günümüzde kullanılan araçların büyük bir kısmı tahrik elemanı olarak İYM 

bulundurmaktadır. İYM kullanan araçlar fosil yakıt ürünleri olan dizel veya bezin 

kullanmaktadır. Bu araçlar yakıt olarak fosil yakıt kullanması dolayısıyla çevreye, doğaya, 

atmosfere kısacası dünya üzerindeki yaşama zarar vermektedir. Dünyadaki yaşama zarar 

vermesinin yanında fosil yakıtların rezervlerinin azalmış, fiyatlarının yükselmiş ve yakın 

gelecekte tükenecek olması sebebiyle insanları alternatif enerji kaynaklarını araştırmaya 
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yönlendirmektedir. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda doğaya en az zarar veren 

alternatif enerji olarak elektrik enerjisi öne çıkmaktadır (Ustabaş, 2014; Akcanca 2016). 

Elektrikli araçların 1800´lerde kullanıldığı ancak İYM bulunduran araçlara kıyasla güç 

yoğunluğunun düşük olması, petrol fiyatlarının düşük olması ve menzillerinin kısa mesafeli 

olması sebebiyle az tercih edilmekteydi. Günümüzde gelişen sanayi ve artan nüfusla birlikte 

kullanılan İYM araç sayısının da artması sebebiyle atmosferin canlıların sağlığını olumsuz 

etkileyecek kadar zarar gördüğü bilinmektedir. Atmosferin zarar görmesi, çevrenin 

kirlenmesi, birçok canlı türünün artan kirlilikle tükendiği veya tükenmekte olduğu 

bilinmektedir. Dolayısıyla insanlar yaşamı tehdit eden bu unsurları ortadan kaldırmak veya en 

aza indirmek için önlemler almaktadır. Bu önlemlerden biri de İYM bulunduran araçlar yerine 

1800´lerde kullanılan elektrik motoru bulunduran elektrikli araçların geliştirip kullanılmasıdır. 

Günümüzde geliştirilmiş batarya teknolojileriyle birlikte batarya güç yoğunluğu arttırılmış ve 

batarya boyutu oldukça küçültülmüştür. Gelişen batarya teknolojisi ve artan şarj istasyonları 

elektrikli araçların daha fazla kullanılmasını sağlamıştır. Günümüzde kullanılan elektrikli 

araçlar yapısına ve kullandığı enerji çeşidine göre; HEA, PHEA, YHEA ve TEA olmak üzere 

dört başlık altında incelenmektedir (Ustabaş, 2014).  

HEA tahrik elemanı olarak İYM ve elektrik motorunu bir arada bulundurmaktadır. 

HEA araç formu İYM bulunduran araçlarla TEA arasında bir geçiş formu olarak çıkmıştır. Bu 

araç formunda elektrik motorunun beslendiği batarya İYM’den şarj edilmektedir (Satılmış ve 

Meşe, 2011). Araç durduğunda veya yavaşladığında kullanılan enerji geri dönmekte ve 

bataryayı şarj etmektedir. Bu sayede enerjiden tasarruf edilmekte ve sadece İYM bulunduran 

araçlara kıyasla çevreye daha az zarar vermektedir (Gören, 2011). Şekil 1’de HEA’nın yapısı 

ve bu araçları oluşturan bileşenler gösterilmiştir. 

PHEA, HEA’nın uygun bir aparatla elektrik enerjisine bağlanıp şarj edilebilen bir araç 

formudur. Bu araç formunda elektrik motorunun beslendiği batarya İYM yerine elektrik 

enerjisine bağlanarak şarj edilmektedir. PHEA’nın dışardan elektrik enerjisine bağlanması bu 

araç formunun enerjisinin daha uzun mesafelere yetmesine olanak tanımaktadır (Kerem, 

2014).  
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Şekil 1. HEA şematik gösterimi (Kerem, 2014) 

YHEA elektrik motoru için gerekli enerjiyi hidrojen tankından gelen hidrojeni yakan 

yakıt hücrelerinden sağlamaktadır. Bu araç formu hidrojen yaktığı için çevreye atık olarak 

sadece su bırakmaktadır. Bu yönüyle çevreye zarar vermeyen bir araç formu olarak 

bilinmektedir. YHEA hidrojen enerjinin depolanmasının ve yakıt hücrelerinin imalinin pahalı 

olması sebebiyle diğer elektrikli araçlara göre daha tercih edilmektedir (Yazıcı ve Özdemir, 

2013). Şekil 2’de YHEA modeli gösterilmiştir.  

 

Şekil 2.  Yakıt Hücreli Elektrikli Araç YHEA (Kerem, 2014) 

TEA çevreye atık bırakmadıkları için sıfır emisyonlu çevre dostu bir araç formu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Batarya teknolojisinin gelişmesiyle bataryaların enerji yoğunluğunun 

artması ve şarj istasyonlarının gerekli ve yeterli alt yapıya sahip olması dahilinde gelecekte 

yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. TEA yaygın kullanımı için güç yoğunluğu 

yüksek, şarj süresi kısa ve daha küçük boyutlu bataryalar geliştirilmektedir (Kerem, 2014).  
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2.1. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Tipleri 

EA’da elektrik motoruna enerji aktaran, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye ve 

kimyasal enerjiyi de elektrik enerjisine çevirebilen elektrokimyasal depolama araçlarına 

batarya denir. Bataryalar hayatımızın hemen hemen her alanında olduğu gibi elektrikli 

araçların etkin kullanılmasında önemli bir yere sahiptir. EA’nın gelecekte yaygın olarak 

kullanılabilmesi veya tercih edilebilmesi için bataryaların geliştirilmesi ve istenen özellikleri 

karşılaması gerekmektedir. EA’da kullanılan bataryaların güç yoğunluğunun yüksek, enerji 

yoğunluğunun yüksek, maliyetlerinin düşük, şarj süresinin kısa, uzun ömürlü, boyutunun 

küçük ve ağırlığının az olması beklenmektedir. Enerji yoğunluğunun yüksek olması 

bataryaların enerjisinin daha uzun mesafelere dayanmasını sağlamaktadır. Güç yoğunluğunun 

yüksek olması ise aracın ani hızlanması için bataryadan anlık olarak yüksek akım 

çekilebilmesini sağlamaktadır (Yazıcı ve Özdemir, 2013).   

EA için ilk bataryalar 1945-1950 yıllarında üretilmeye başlanmıştır. Üretilen ilk 

bataryaların verimleri günümüzdeki bataryalara göre oldukça düşüktür. İlk üretilen bataryalar 

NiCd (1950) ve ardından kurşun-asit (1970) bataryalar üretildi ancak bu bataryalar enerji ve 

güç yoğunluğunun düşük olması sebebiyle EA’da kullanımı tercih edilmemiştir. 1990’da 

NiMH bataryaları üretilmeye başlandı ve sonra EA’da kullanıma sunuldu. 1991 ve sonraki 

yıllarda Lityum-iyon bataryalar üretildi. Lityum-İyon bataryaların enerji yoğunluğunun 

yüksek, ömrünün uzun, çevre dostu ve hafif olması sebebiyle EA’da kullanımı tercih 

edilmektedir. Günümüzde lityum-iyon bataryaların enerjilerinin uzun menzillere 

dayanabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu bataryaların enerji ve güç yoğunluğu 

arttırılmak istenmektedir. Lityum-iyon bataryaların gelişmesiyle birlikte gelecekte EA’nın 

uzun mesafelerde kullanılması öngörülmektedir (Sen, Boynueğri ve Uzunoğlu, 2011).  Tablo 

1’de batarya tipleri ve kullanıldığı EA yer almaktadır.                      

Tablo 1. Elektrikli araçlarda kullanılan batarya çeşitleri (Yağcıtekin, 2014) 

Araç Markası 
Batarya 

Tipi 

Kapasite 

(kWh) 

Menzil 

(km) 

Aracın Desteklediği 

Şarj (kW) 

Nissan Leaf Li-ion 24 120 3,3 

Ford Focus E Li-ion 23 125 6,6 

Honda EA Li-ion 20 130 6,6 

Renault Zoe Li-ion 22 160 3,3 – 6,6 

Renault Fluence Li-ion 22 160 3,3 – 6,6 
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Mitsubish i-MiEV Li-ion 16 100 3,3 

 

2.2. Elektrikli Araç Batarya Şarj Yöntemleri 

Günümüzde kullandığımız elektronik cihazların büyük bir bölümünde bataryaların 

kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Gelecekte yaygın olarak kullanılması öngörülen EA, 

enerjisini bataryadan almaktadır. Bataryalar belli bir seviyede enerji depolayabilmektedir ve 

kullanılması dahilinde bu enerji tükenmektedir. EA’nın uzun mesafelerde kullanılabilmesi 

için bataryaların şarj edilmesi ve dolayısıyla şarj istasyonlarının belli mesafe aralıklarla yol 

güzergâhlarında kurulması gerekmektedir. Kurulan şarj istasyonlarında EA’nın şarj ihtiyacına 

ve şarj süresine göre batarya şarj tipleri bulunmaktadır. Batarya şarj yöntemleri seviye 1, 

seviye 2 ve seviye 3 olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Bu yöntemlere ek olarak 

kablosuz şarj ve batarya değiştirme (quickdrop) tekniği geliştirilmiştir (Yazıcı ve Özdemir). 

Tablo 2’de elektrikli araçlarda kullanılan soket tipleri ve özellikleri gösterilmiştir.  

Tablo 2. Soket tipleri (Yazıcı ve Özdemir, 2013) 

 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Pin Sayısı 5 7 10 

 

Soket 

 
 

 

 

Seviye 1 şarj yönteminde genellikle konutlarda veya iş yerlerinde araçlar park 

halindeyken uzun süreli şarj edilmektedir. Yavaş şarj yöntemi olması sebebiyle şebeke 

elektriğine fazla yüklenilmemektedir. Bu yöntem tek faz enerjiden beslenmekte, 120-220 V 

AC gerilim, 1.2-3.8 kW  güç, 15-20 A devre akımı ve 5-12 saat şarj süresini barındırmaktadır 

(Sen, Boynueğri ve Uzunoğlu, 2011). Bu şarj yönteminde kullanılan soket girişi 5 pinlidir. 

Araç şarj edilirken herhangi bir güç değiştiricisine gerek duyulmayan bir şarj yöntemidir 

(Yazıcı ve Özdemir).  

Seviye 2 şarj yöntemi araç park süresinin 3-6 dk olduğu şehir içi ulaşımda ihtiyaç 

duyulan şarj işlemini gerçekleştirmektedir. Bu şarj yöntemi orta hızlı veya normal şarj 

yöntemi olarak bilinmektedir. Bu yöntem tek faz enerjiden beslenmekte ve 240V-400 V piriz 
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gerektiren bir yöntemdir. Seviye 2 şarj yönteminde kullanılan soketler 7 pinlidir (Yazıcı ve 

Özdemir).  

Seviye 3 şarj yöntemi mola süresinin 20-30 dk olduğu şehirlerarası yollar ve 

otobanlarda kullanılmaktadır. Bu yöntem hızlı şarj yöntemi olarak adlandırılmaktadır. DC şarj 

güç dönüştürücüyle AC şebeken doğrultulmaktadır. Bu şarj yönteminde enerji 3 fazdan 

çekilmektedir. Hızlı şarj yöntemi 208VDC- 600VDC ve 50-100 kW güç ile çalışmaktadır. 

Seviye 3 şarj yönteminde kullanılan soket girişi 10 pinlidir (Yazıcı ve Özdemir). Araç şarj 

süresi 0.2–1 s gibi kısa bir sürede araç şarj edilebilmektedir. Gelecekte benzin istasyonlarının 

yerini alması öngörülen üniteler barındıran bir yöntemdir. 

 

2.3. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 

EA’da kullanılan bataryaların enerjisi kullanıldıkça tükenmektedir. Bu nedenle EA’nın 

şarj edilmesi gerekmektedir. EA’nın şarjının bitme süresi; bataryanın enerji ve güç 

yoğunluğuna, aracın kullanıldığı yol profiline, aracın kullanım ve park süresine, aracın 

taşıdığı yük miktarına bağlı olarak değişmektedir (Bozkurt, 2011). Araçta kullanılan 

bataryanın enerji yoğunluğu düşükse, yol eğimli veya engebeliyse ya da aracın yükü ağırsa 

şarjı daha kısa sürede bitecektir.  Yol profili düzgünse, bataryanın enerji yoğunluğu yüksekse 

veya araç hafifse şarj daha uzun mesafelere yetmektedir. EA’nın şarj ihtiyacını karşılayan şarj 

istasyonları; araçların park süresine, bulunduğu konumdaki araç yoğunluğuna ve yol 

uzunluğuna bağlı olarak üç tipe ayrılmaktadır. Bu şarj istasyonu tipleri temelde; yavaş, orta ve 

hızlı olmak üzere üç kısımda incelenmektedir (Kerem, 2014). Tablo 3’de EA şarj istasyonu 

tipleri ve özellikleri yer almaktadır.  

Tablo 3. Şarj istasyonu tipleri ve özellikleri (Sen, Boynueğri ve Uzunoğlu, 2011) 

 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 3 

Gerilim Değeri              120 – 220 V/AC 208 – 240 V/AC 208 – 240 V/AC 600 V/DC 

Güç Seviyesi kW                 1.2 - 3.8 3.8 – 15 >15 – 96 > 15 - 240 

Akım Değeri, A                     15 – 20 20 - 80 A > 85 A > 85 A 

Şarj Süresi, h                         5 - 12 1-4 0.25 – 0.50 0.25 – 0.50 
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2.3.1. Yavaş Şarj İstasyonları  

Seviye 1 şarj tipini barındırmaktadır. Genellikle konutlarda kullanılan bir şarj 

istasyonu tipidir. Seviye1 şarj istasyonu araç park süresi uzun olan; parklarda, özel iş 

yerlerinde, apartmanlarda, müstakil evlerde ve alış veriş merkezlerinde kullanılır. Bu şarj 

istasyonları 120/250V ve 16A ile çalışmakta ve 1,9/4 kW  güç üretmektedir (Kerem, 2014).  

 

2.3.2. Normal Şarj İstasyonları  

Seviye 2 araç park süresinin 3-6 saat olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Bu şarj 

istasyonları şehirlerarası yollar ve otobanlar hariç şehir içinde birçok alanda kurulamaktadır 

(Kerem, 2014).  

 

2.3.3. Hızlı Şarj İstasyonları 

Hızlı şarj istasyonları araç park süresinin kısa, araç yoğunluğun fazla ve acil şarj 

ihtiyacının olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Şehirlerarası yollarda ve otobanlarda bezin 

istasyonları yerine kurulması öngörülen bir şarj istasyonu tipidir. Hızlı şarj istasyonları şehir 

içi ve şehirlerarası yollarda önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu yöntemin yüksek gerilim, 

yüksek akım ve aynı anda birden çok şarj ünitesi ile çalışması sebebiyle elektrik şebekesine 

ciddi etkileri olabilmektedir. Bu etkiler elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve ciddi elektrik 

yüklerine sebep olmaktadır (Sen, Boynueğri ve Uzunoğlu, 2011). Şekil 3’de hızlı şarj ünitesi 

gösterilmiştir.  

EA birbirinden farklı park karakteristikleri göstermekte olduğundan, istenilen her 

bölgede her şarj istasyonu kurulamamaktadır. Araçların ortalama park etme süreleri dikkate 

alınıp ona göre hangi şarj istasyonu tipinin kurulması gerektiği anlaşılmaktadır (Yağcıtekin, 

2014).  
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                                                 Şekil 3. Hızlı Şarj Ünitesi (Kerem, 2014) 

 

2.4. Elektrikli Araç Şarj Elemanları 

EA’nın şarj edilebilmesi için sistemi oluşturan elemanlara ihtiyaç vardır. Sistemi 

elektrikli araç ve şarj istasyonu olarak kabul edecek olursak; şarj elemanlarının bir kısmı araç 

üzerinde geri kalan kısmı ise şarj istasyonunda bulunur (Gören, 2011). Batarya, şarj kontrol 

cihazı ve soket girişi araç üzerinde bulunan şarj elemanlarıdır. Şarj ünitesi, fiş ve elektrik 

şebekesi şarj istasyonunda bulunan şarj elemanlarıdır. Şarj kontrol cihazı prizden gelen AC 

gerilimi DC’ye çevirerek bataryaya aktarmakta ve bataryanın şarj edilmesi sağlanmaktadır. 

Şarj ünitesi elektrik şebekesinden aldığı enerjiyi araç üzerinde yer alan şarj kontrol cihazına 

güvenli bir şekilde iletmekle birlikte, kontrol ve haberleşmeyi sağlar. EA’nın güvenli bir 

şekilde şarj edilmesi önemli bir konu olmaktadır (Yağcıtekin, 2014).  

EA’nın şarj modları, elektriksel bağlantıları ve güvenlik konusunda; Uluslararası 

Elektroteknik Komisyonu (IEC) Avrupa, Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) ABD, Japon 

Elektrikli Araç Birliği Standartları (JEVS) ve Tokyo Elektrik Dağıtım Şirketi (TEPCO)’nin 

bir araya gelip kurdukları hızlı şarj birliği (CHADEMO) uluslararası standartlar 

oluşturmuştur. Oluşturulan standartlar EA’nın güvenli şarj edilmesi için şarj ünitelerinin 

enerji seviyelerinin ve güvenlik sınırlarını belirlemektedir.  Bu standartlar şarj ünitesi ve EA 

ile şarj ünitesi arasında bağlantı elemanı olarak kullanılan fiş-priz standartlarını da 

belirlemektedir. IEC komisyonunun standartları 61851 ve 62196, SAE’nin J1772 numaralı ve 

CHADEMO’nun DC hızlı şarj standartları günümüzde Türkiye’de kullanılan standartlardır 

(Yazıcı ve Özdemir, 2013). 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

Fosil yakıt olan petrolün yakın gelecekte tükenecek olmasının yanında kullanılan 

petrolün çevreye, doğaya, insan, sağlığına zarar vermesi insanların EA tercih etmelerini 

sağlamaktadır. Bu çalışmada EA şarj tipleri ve şarj istasyonları altyapısı üzerinde 

durulmuştur. EA’nın yaygın kullanılabilmesi için yeterli seviyede altyapıya sahip şarj 

istasyonları ve şarj istasyonlarının beslendiği elektrik şebekesinin oluşturulması 

gerekmektedir. Şarj istasyonları tiplerinin oluşumunda birçok faktör etkili olmaktadır. Bu 

faktörlerin en başında EA’nın bataryalarının ve üzerindeki şarj bileşenlerinin özellikleri 

gelmektedir. Piyasadaki EA’nın şarj bileşenlerinin özelliklerine göre şarj istasyonları 

kurulmaktadır. EA’da ve şarj istasyonlarında bulunan şarj bileşenlerinin standartları önceden 

belirlendiği için şarj istasyonlarında bu standartlara göre altyapı oluşturulmaktadır. Yavaş, 

orta ve hızlı olmak üzere üç tipte şarj istasyonu bulunmaktadır. Her tip şarj istasyonunu her 

bölgede kurulamamaktadır. Herhangi bir bölgede ne tip şarj istasyonun kurulacağı birden 

fazla faktöre bağlı olmaktadır.  Şarj istasyonlarının kurulmasında etkili olan diğer faktörler; 

sürüş profilleri, konum, trafolara uzaklık, araç hareketliliği ve istatistiki verilerdir. Şarj 

istasyonu modelleri oluşturulurken bu faktörler göz önünde bulundurulmuştur.  

EA’nın yaygın kullanılmasıyla elektrik şebekesine ciddi zararlar vermektedir. Bu 

zararlar gerilim dalgalanmaları, güç kalitesi düşüklüğü ve transformatörlere aşırı yüklenilmesi 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu zararların giderilebilmesi için mevcut elektrik şebekesine 

güneş panelleri ve rüzgâr türbinleriyle üretilen elektrik ek bir elektrik enerjisi bağlanabilir. Bu 

sayede sistemden çekilen enerji kısmen de olsa dengelenebilir. Ancak transformatörlere 

verilen zararlar bu şekilde giderilmiş olmayacaktır. Mevcut elektrik şebekesindeki 

Transformatörlerin zararlarının aza indirilebilmesi için şarj istasyonlarının enerji ihtiyacını 

sadece şarj istasyonları için oluşturulmuş bir elektrik şebekesine ihtiyaç vardır. Yani mevcut 

elektrik tesisinden bağımsız sadece şarj istasyonları için yeni bir elektrik tesisi kurulursa 

mevcut problem ortadan kaldırılabilir. 
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ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ TEKNOLOJİSİNDE 

GELİŞMELER 
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İlker SUGÖZÜ32 

 

Özet 

Petrol fiyatlarının artması ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalar, elektrikli ve hibrit 

araçların her geçen gün daha fazla yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Hibrit sistemler farklı 

tipteki enerji kaynaklarının ve dönüştürücülerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Elektrikli 

araçlar; batarya, batarya yönetim sistemi, motor ve motor sürücüsü gibi ekipmanların bir 

araya gelmesiyle oluşmaktadır. Elektrikli ve hibrit araçların gelişmesindeki sorunların en 

başında enerji kaynaklarını en iyi verimde organize edebilecek kontrolcülerin 

tasarlanamaması ve bunun sisteme uyarlanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, 

elektrikli ve hibrit araçların tarihi gelişimi, doğaya olan etkileri, kullanılan sistemler ve 

çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İçten yanmalı motorlar, Elektrikli araçlar, Hibrit araçlar 

 

Developments in Electric and Hybrid Vehicle Technology 

Increasing oil prices and protecting the environment have caused electric and hybrid vehicles 

to become more widespread with each passing day. Hybrid systems consist of a combination 

of different types of energy sources and converters. Electric vehicles; battery, battery 

management system, motor and motor drive. The main reason for the problems in the 

development of electric and hybrid vehicles is that the control units cannot be designed to 

organize energy sources in the best efficiency and cannot be adapted to the system. In this 

study, the historical development of electric and hybrid vehicles, their effects on nature, 

systems used and their studies are given. 

Key Words: Internal combustion engines, Electric vehicles, Hybrid vehicles. 
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1. GİRİŞ 

Sanayileşmenin artması beraberinde çevre ve hava kirliliğini getirmiştir. Çağımızda 

çevre ve hava kirliliği, insanlar başta olmak üzere bütün canlıların sağlığını olumsuz 

etkileyen, hatta bazı canlıların yok olmasına neden olan çok önemli bir konu haline gelmiştir. 

Yanma işlemleri sırasında açığa çıkan emisyonlar oldukça önemli toksik etkiler 

göstermektedir. Yanmanın bir kısmı sanayide, büyük bir kısmı da taşıtlarda 

gerçekleşmektedir. Yanmanın tam gerçekleşmemesi sonucunda çıkacak ve havayı kirletecek 

zararlı gaz miktarı artmaktadır. Taşıt sayısının hızla artması, hava kirliliğinin de hızla 

artmasına neden olmuştur. Bu da insan sağlığını, özellikle kalabalık kentlerde olumsuz yönde 

etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. 

Hava kirliliğini oluşturan önemli kaynaklardan biri içten yanmalı motorlu (İYM) 

araçlardır. Bu araçlar günümüzde en çok kullanılan araçlardır. Bu araçların egzoz gazları 

içinde ki kirleticiler, araç kullanımının artması ile her geçen gün çevreyi daha çok 

kirletmektedir. Bunun sonucunda insan sağlığı daha çok bozulmakta ve canlı hayatı olumsuz 

yönde daha çok etkilenmektedir. 

İçten yanmalı motorlar (İYM) fosil yakıt yakan tesis ve araçlar içinde kullanılan 

yakıtın içerdiği kimyasal enerjiyi en düşük verimle mekanik enerjiye dönüştürebilen 

araçlardır. İYM araçlarda yüksek miktarda yanmamış petrol buharı gibi kirleticiler, egzoz 

gazları ile birlikte atmosfere atılmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu yollarda ve özellikle 

kavşaklarda araçlardan çıkan egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin çevreye ve insan 

sağlığına verdiği zararlar çok fazladır. Önlem alınmaması durumunda gelecekte çok daha 

fazla olacaktır. Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO) emisyonlarının %70-

90 dan azot oksit (NO) emisyonlarını %40-70 inden hidrokarbon (HC) emisyonlarının 

yaklaşık % 50 sinden özellikle İYM araçlar sorumludur.( Kutlar, A., Ergeneman, M., Arslan, 

H. ve Mutlu, M.,1998.) Emisyon sonucu oluşan gazların atmosferde birikmesi, güneşten 

atmosfere gelen ışık ve ısı enerjisinin uzaya geri yansımasına engel olmaktadır. Bunun 

sonucunda dünyanın sıcaklığı artmakta yani sera etkisi ortaya çıkmaktadır. 

İYM araçlardan kaynaklanan hava kirliliği, aracın kullanım moduna göre de değişiklik 

gösterir. Örneğin rölanti de çalışan bir aracın egzoz gazlarında karbon monoksit ve 

hidrokarbonlar çok yüksek olmasına rağmen azot oksit miktarı düşüktür. Araç hızlandığında 

karbon monoksit ve hidrokarbon miktarı düşer, azot oksit miktarı yükselebilir. İYM araçların 

meydana getirdiği hava kirliliği ayrıca kullanılan yakıtın cinsine, motorun çalışma prensibine, 

aracın yaşına ve bakım durumu gibi çeşitli nedenlere de bağlıdır. Günümüzde motorlu taşıt 

kullanımında ki artış ve nüfusun çeşitli nedenler ile büyük şehirlerde artması, özellikle büyük 
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şehirlerde trafik yoğunluğunu arttırmıştır. Bu trafik yoğunluğu beraberinde hem çevre 

kirliliğini hem de insanların ruh sağlığının bozulmasını getirmiştir. 

 Bu çalışmada, elektrikli ve hibrit araçların tarihi gelişimi, doğaya olan etkileri, 

kullanılan sistemler ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

2. ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ 

Elektrikli araçların gelişimi; 1800 yılında Alessandra Volta’nın şarj edilemeyen 

bataryayı bulması ile başlar. Kurbağalar üzerinde yapılan bir dizi deneyin sonuçları Volta’ya 

ilham vermiştir. Diğer araştırmacılar bu temel bataryayı “Volta Pili “olarak adlandırmıştır. 

Michael Faraday, 1821 yılında Volta Pili kullanarak bugünkü elektrik motorlarının temel 

prensibini ortaya koymuştur. Buna göre manyetik alan içindeki iletkenden akım akıtıldığında 

bu iletkene bir kuvvet etki etmektedir. 

1831 yılında Faraday' ın elektromanyetik indüksiyon yasasını ortaya atmasını takiben 

1832 yılında ilk elektrik motoru Paris’te tanıtıldı. 1835 yılında ise Francis Watkins daha 

küçük bir elektrik motorunu tanıttı. Bu motorun, üzerinde sargılar olan sabit statoru ve 

üzerinde çubuk mıknatıslar olan rotoru vardı. Tüm bu gelişmeler bazı araştırmacıları hafif 

kara taşıtlarını elektrik motoruyla hareket ettirme fikrine yönelmiştir. 1834 yılında Thomas 

Davenport ilk bataryalı elektrikli aracı geliştirmiştir. Ancak kullandığı batarya ve elektrik 

motoruna dair pek bir bilgi yoktur. 1835 yılında Hollanda’da Profesör Stratigh tarafından 

Volta Pilli ve elektrik motorlu araç tanıtılmıştır. Bu iki aracın büyük bir eksiği vardı: 

Bataryaları şarj edilemiyordu. Bu nedenle elektrikli araçlar pek yaygınlaşamamıştı. 

1859 yılında Belçikalı kimyager Gaston Plante’ nin şarj edilebilir kurşun asit 

bataryaları bulması elektrikli araçlar alanında yeni bir sayfa açmıştır. 1861’de İtalya’da 

Antonio Pacinotti’ nin ve 1869’da Zenobe Theophile Gramme’ nin yaptığı çalışmalar 1 Hp 

(746W)’ den biraz güçlü doğru akım (DA) elektrik motorunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

1870’de ise Siemens kardeşler kendi elektrik motorları için patent almışlardır. 

Anlatılan gelişmeler ışığında elektrikli araçlar alanındaki çalışmalar hızlanmış ve 19. 

yüzyıl sonlarına kadar birçok model üretilmiştir. Bu modellerin çoğu tek kişilik, üç tekerli 

taşıtlardı. Ancak Newyork ve Londra’da taksi olarak kullanılan dört tekerli, iki kişilik 

modellerde yollarda görülüyordu. Bu elektrikli araçlarının hızları 12-19 km/h arasında 

değişirken, menzilleri 56 km’ye kadar çıkabiliyordu. 

1769 yılında dıştan yanmalı olarak tanımlanan buharla çalışan taşıtların yollara 

çıkmasının ardından 1830’lu yıllarda elektrikli taşıtlarda yollarda görülmeye başlanmıştı. 

1885’e gelindiğinde içten yanmalı motorlu (İYM) , fosil yakıt kullanan ilk araç Carl Benz 
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tarafından geliştirilmiştir. 19.yy sonlarına doğru İYM araçlar çok hızlı gelişim göstererek 

buharlı ve elektrikli araçlarla rekabete girebilmiştir. Bu dönem buharlı taşıtlar, fosil yakıtla 

çalışan araçlar ve elektrikli araçlar arasında yarışlar düzenleniyordu. Böylece ve dayanıklılık 

bakımından rekabet üstünlükleri karşılaştırılabiliyordu. Uzun menzilli yarışlarda veya kötü 

hava koşullarında (batarya erken boşaldığından) elektrikli araçlar ya yarışı tamamlayamıyor 

ya da sonuncu oluyordu. 

20.yy başında buharlı ve elektrikli araç sayısı hemen hemen aynı iken İYM araçların 

sayısı da bu araçlara oldukça yakındı. 1899-1902 yılları arasındaki hız rekoru 98 km/h ile 

elektrikli bir araca aitti. Ayrıca elektrikli araçların sessizliği ve çalıştırılmasının kolaylığı bu 

araçlara olan ilgiyi arttırıyordu. Bunu gören Thomas Edison, elektrikli araç bataryaları üzerine 

çalışmış ve 1901 yılında kurşun asit bataryadan %40 daha fazla enerji depolayabilen nikel 

demir bataryayı bulmuştur. Bu bataryanın tek sorunu maliyetinin yüksek olmasıydı. 

1900-1912 yılları arasında hem elektrikli hem de İYM araçlar alanında ciddi 

çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde de yollarda gördüğümüz içten yanmalı ve elektrik 

motorunu bünyesinde barındıran hibrit araçların ilk örnekleri bu tarihlerde yola çıkmıştır. 

1906 yılında ilk seri üretim aracı olan İYM Ford-T’nin yollara çıkmasıyla elektrikli araçlara 

olan ilgi azalmıştır. 1912 yılına gelindiğinde Amerika’da 30.000 elektrikli araç varken 90.000 

tane İYM araçta yollardaydı. Yine bu tarihte içten yanmalı motorun kendi kendine 

çalıştırılabilmesi ve motor sesini azaltmak üzere susturucunun bulunması İYM araçlara olan 

ilgiyi daha da arttırmıştır. 

1925-1960 yılları arası, elektrikli araçların karanlık çağı olarak tanımlanabilir. 1920’li 

yılların başında birçok elektrikli araç üreticisi ya iflas etmiş ya çalışma alanını değiştirmiş 

(sadece elektrikli yük taşıma araçları gibi) ya da İYM araç üretimine başlamıştır. 1935 yılına 

gelindiğinde Amerika’da elektrikli araç üretimi tamamen bitmiştir. Sadece Japonya’da savaş 

döneminde (1937-1954) petrol ambargosu yüzünden elektrikli araç kullanılmıştır. Ayrıca 

1945-1950 yılları arasında Amerika’da sadece evlere süt taşıyan araçlar elektrikliydi. 

1960’lı yıllara gelindiğinde İYM araçlardan kaynaklanan çevresel kaygılar artmıştır. 

Bu dönemde ağırlıklı olarak mevcut araçların içten yanmalı motorları çıkarılarak dönüşüm 

kitleri ile elektrikli araçlara dönüşümleri yapılmıştır. 1966 yılında yeni bir elektrikli araç olan 

Enfield8000 üretilmiş ve on yıllık süre boyunca 112 adet satışa ulaşılabilmiştir. 1967’de iki 

adet seri doğru akım motoru ve kıyıcı kullanan Ford Comuta üretildi. Yol testlerinde, sürüş ve 

yol tutuş problemleri yaşandığından seri üretimine geçilemedi. Üç fazlı alternatif akım motoru 

ilk kez 1968 yılında GM tarafından elektrikli araçlarda kullanıldı. Bu dönemin elektrikli 

araçları düşük menzile ve yüksek satın alma maliyetine sahipti. 
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1970’lerde elektrikli araçlar alanında Amerika ve Avrupa’da çalışmalar devam 

etmiştir. 1972-1976 yılları arasında iki koltuklu, nispeten küçük, 25 mil menzili ve 45mph 

maksimum hızı olan “Citicar” üretilmiştir. Fiyatının, düşük özellikli İYM araçlara yakın 

olması ciddi satış rakamına ulaşmasını sağlamıştır. Bu dönemin ortalarında 96 km menzili ve 

96 km/h maksimum hızı olan dönüştürülmüş araçlar da piyasaya sürümüştür. Satın alma 

fiyatlarının yüksek olması yedi yılda sadece 185 adet satılmasına neden olmuştur. Yine bu 

dönemde Amerika, Avrupa ve Japonya’daki hükümetler firmalara sağladıkları mali destekle 

elektrikli araçlar alanındaki çalışmalara katkıda bulunmuşlardır. 

Hükümetlerin elektrikli araçlar için ayırdığı fonlar 1980’li yıllarda da devam etmiştir. 

Bu dönemde alternatif akım (AC) motorları ve eviricilerin kullandığı araçlar geliştirilmiştir. 

Tek kişilik modeller üzerine de çalışmalar yapılsa da güvenliğin sağlanmamasından dolayı bu 

çalışmalar devam ettirilmemiştir.( Westbrook, M. H.1988,) 

Tamamen elektrikli araçlar yerine daha kabul edilebilir maliyetlerde üretilen hibrit 

araçlar 1990’lı yıllarda tekrar gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda 

özellikle Japon üreticilerden başarılı modeller ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu modeller baz 

alınarak geliştirilen birçok hibrit aracın satışı yapılmaktadır. Tamamen elektrikli olan araçlar 

ise yeni yeni tanıtılmakta ya da pazarlanmaktadır. 

Farklı güç aktarma sistemine sahip arkadan itişli bataryalı araçlara ait muhtemel 

konfigürasyonlar Şekil 1'de görülmektedir. Bu araçlarda güç aktarma sisteminin yapısına göre 

ya mekanik diferansiyel ya da elektronik diferansiyel kullanılması gerekmektedir. 

Geleneksel güç aktarım sisteminin içten yanmalı motoru yerine elektrik motorunun 

yerleştirildiği yapı Şekil 1.a’da görülmektedir. Bu yapıda elektik motoru, debriyaj, dişli grubu 

ve mekanik diferansiyel yer almaktadır. Debriyaj, elektrik motorunun gücünü tekerlere 

iletmek için kullanılır. Dişli grubunun değişik dişli oranları sayesinde yükün gerektirdiği hız-

moment ilişkisi sağlanır. Mekanik diferansiyel, araç viraja girdiğinde kararlı bir sürüş için 

tekerlerin farklı ancak uygun hızlarda dönmesinden sorumludur. 

Şekil 1.b’de geniş hız aralığında, sabit güce sahip elektrik motoru kullanılır. Çoklu 

dişli yerine sabit dişli kutusu kullanılarak debriyaja olan gereksinim azaltılır. Bu yapıda 

mekanik transmisyonun boyutu ve ağırlığının azaltılmasının yanı sıra dişli kaydırma olayı 

olmadığından güç aktarım sisteminin kontrolü de kolaylaşmıştır. 

Bir önceki yapıda olduğu gibi Şekil 1.c’deki güç aktarım sistemi de elektrik motoru, 

sabit dişli ve mekanik diferansiyelden oluşur. Ancak tümü aks doğrultusunda yerleştirilerek 

güç aktarım organı basitleştirilmiş ve küçültülmüştür. 
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Şekil 1.d’de mekanik diferansiyel yerini elektronik diferansiyele bırakmıştır. iki adet elektrik 

motoru kullanılarak aracın düz ve virajlı yollarda hareketi sağlanmaktadır. Araç viraj boyunca 

hareket ederken sağ ve sol taraftaki motorlar, tekerleri elektronik diferansiyel algoritmasına 

göre uygun hızda çevirirler. 

Güç aktarım sistemini daha da sadeleştirmek için sürücü motorlar Şekil 1.e’deki gibi 

tekerlerin içine yerleştirilmiştir. Bu düzenleme literatürde “teker içi sürüş” olarak ifade 

edilmektedir. Motor hızını düşürmek ve momenti yükseltmek için sabit dişli kullanılmaktadır. 

Elektrik motorları ve sürücü tekerler arasında hiçbir mekanik dişlinin olmadığı yapı 

Şekil 1.f’de görülmektedir. Burada kullanılan motorların en büyük özelliği dıştan rotorlu 

olmalarıdır. Jantı oluşturan motorlar düşük hıza ve yüksek kalkış momentine sahip 

olmalıdırlar.( Ehsani, M., Gao, Y., Gay, S. E., Emadi, A.,2004.). 

 

 

Şekil 1. Arkadan itişli BEA’da kullanılan güç aktarma sistemleri 

 

2.1. Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri 

 

Ana kaynak ve yardımcı kaynak olmak üzere en az iki enerji kaynağına sahip araçlar 

hibrit elektrikli araçlar (HEA) olarak adlandırılır. Ana enerji kaynağı (AEK) olarak hidrojen 
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ve fosil yakıtlar kullanılırken yardımcı enerji kaynağı (YEK) olarak kimyasal bataryalar, 

volanlar ve süper kapasiteler kullanılabilir. Günümüzde HEA' da genellikle AEK olarak fosil 

yakıtlar, YEK olarak ise kimyasal bataryalar ve süper kapasiteler kullanılmaktadır. 

Seri ve paralel olmak üzere iki temel yapıda gerçekleşen hibrit araçlar, bu iki yapının 

avantajlarına sahip seri-paralel yapıda da olabilmektedir. Birden çok enerji kaynağı içeren bu 

araçlarda enerji yönetim sistemi (EYS) kullanılmalıdır. Böyle bir yönetim sayesinde 

gerektiğinde ya AEK ya YEK ya da ikisi birden aracı hareket ettirecek enerjiyi sağlamaktadır. 

Ayrıca frenleme anında, yokuş aşağı inerken veya düz yolda sabit hızla giderken enerjinin 

geri kazanılmasında yine EYS etkilidir.( Kahveci, H.,2013.) 

 

2.2. Seri Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri 

Seri hibrit elektrikli araçlar (SHEA), tahrik motoru olarak sadece elektrik motoru 

kullanırlar. Bu özellikleri bakımından bataryalı elektrikli araçlara benzemektedirler. İçten 

yanmalı (İY) motor, aracı sürecek elektrik motoruna ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak üzere bir 

jeneratöre bağlı olarak çalışır. SHEA' a ait genel bir güç aktarma sistemi Şekil 2'de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Arkadan itişli veya önden çekişli SHEA için geliştirilmiş güç aktarım sistemi 

 

Kontrol ünitesi, EYS' nin çalışmasından, girişlerin değerlendirilmesinden ve farklı 

çalışma modları arasında geçiş yapılmasından sorumludur. Böyle bir güç aktarma sisteminde 

kullanılacak İY motorun hacmi, aynı özelliklere sahip geleneksel bir araçtakinden daha 

küçüktür. Ayrıca İY motor, veriminin en yüksek olduğu noktayı içine alacak belli bir aralıkta 

çalıştırılır. Böylece hem hacim küçültülerek hem de sürekli yüksek verimli çalışma sağlanarak 

emisyon değerleri düşürülmüştür. Yardımcı enerji kaynakları ise aracın ani hızlanması, yokuş 

tırmanması gibi ani güç gerektiren durumların haricinde enerji bitene kadar aracı fosil yakıt 

kullanmadan sürmek için kullanılabilir. EYS, frenleme anında ya da yokuş aşağı inerken 

enerjinin geri kazanılmasını da yönetmektedir. 
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SHEA'da İY motorun güç aktarım sistemi ile mekanik bağlantısı olmadığından yolcu 

kabini hariç istenen herhangi bir yere yerleşimi yapılabilir. Bu durum aracın tasarımında 

oldukça esneklik sağlamaktadır. Tahrik motoru olarak sadece elektrik motorunun kullanılması 

dişli kutusuna olan ihtiyacı ortadan kaldırabilmektedir. Ancak bu araçların mekanik, elektrik 

ve kimyasal enerji dönüşüm adımlarının fazla olması verimlerini düşürmektedir. SHEA' ın da 

şehir içi kullanım ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğinden elektrikli tahrik motorları ve 

batarya grupları oldukça büyük seçilmelidir. 

 

2.3. Paralel Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri 

Paralel Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEA), SHEA' nın aksine hareketlerini hem İY 

motor hem de elektrik motoruyla sağlamaktadırlar. Şekil 3'deki gibi ayrık şafttan sürüşlü, 

ortak şafttan sürüşlü, önden ve arkadan sürüşlü olmak üzere değişik yapıda PHEA elde etmek 

mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. PHEA' da (a) ayrık şafttan sürüş (b) ortak şafttan sürüş (c) önden ve arkadan sürüş. 

(a) 

(b) 

(c) 
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PHEA'da aracın genel hareketini İY motor sağlamaktadır. Elektrik motoru sadece ani 

hızlanmalarda ve yokuş çıkışlarında yardımcı olarak devreye girmektedir. Bu ani güç 

ihtiyaçlarını SHEA'dakinden daha küçük güçlü elektrik motoru ile karşılamaktadırlar. Ancak 

bu motor aracı tek başına hareket ettirebilecek güce sahip değildir. PHEA'da ekstradan 

jeneratöre gerek yoktur. Böylece enerji dönüşüm adımları azaltılmıştır. İY motor ve elektrik 

motoru çıkışlarının mekanik kuplaj ile birleştirilmesi değişik çalışma koşullarında PHEA'nın 

kontrolünü oldukça karmaşık hale getirmektedir. 

Şekil 2 ve Şekil 3'de görülen mekanik diferansiyel kaldırılarak tek elektrik motoru 

yerine iki adet teker içi motor kullanılmasıyla elektronik diferansiyel sistemi kurulabilir. 

Böylece mekanik diferansiyelin ağırlık ve düşük veriminden kaçınılabilir. 

 

3. ENERJİ DEPOLAMA BİRİMLERİ 

Elektrikli araçlarda enerji depolama birimi denildiğinde ilk akla gelen kimyasal 

dönüşüm yapan bataryalardır. Bunun haricinde yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere 

depolanan hidrojen, volanlar ve süper kapasiteler araç konfigürasyon ve teknolojisine göre 

tercih edilebilen enerji depolama birimleridir. Aracın kullanım amacına, maliyete ve çevrim 

ömürlerine göre bu depolama birimleri arasından seçim yapılmaktadır. 

 

3.1. Bataryalar 

İki veya daha fazla elektriksel hücrenin bir araya gelmesiyle batarya oluşur. Aralarında 

elektrolit bulunan pozitif ve negatif elektrotların oluşturduğu hücreler, kimyasal enerjiyi 

elektrik enerjisine veya elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürürler. Farklı metaller ve 

elektrolitlerin kombinasyonu ile değişik yapılara sahip çok sayıda batarya elde edilebilir. 

Ancak elektrikli araçlarda kullanılabilecek, ticari değeri olan ve şarj edilebilir batarya türleri 

sınırlıdır; kurşun asit, nikel demir, nikel kadmiyum, nikel demir hidrür, lityum polimer ve 

lityum demir, sodyum sülfür ve sodyum metal klorür. İçindeki metalin değiştirilmesi ile 

doldurulan bataryalara da rastlamak mümkündür.(Ünlü, N., Karahan, Ş., Tür, O., Uçaral, H., 

Özsu, E., Yazar, A., Turhan, L., Akgün, F., Tırıs, M.,2003.) 

 

3.2. Süper Kapasiteler 

Süper kapasiteler, bir kaç Wh/kg kadar özgül enerjiye ve kW/kg seviyesinde özgül 

güce sahip olacak şeklide tasarlanabilmektedirler. Bu özellikleri bakımından tek başlarına bir 

aracı yeterli menzile ulaştıracak enerjiyi depolayamazlar. Ancak ani hızlanmalarda ve yoğun 

trafikte, durup kalkmaların fazla olduğu durumlarda, ihtiyaç duyulan gücü karşılamakta 
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oldukça etkindirler. Bu nedenle bataryalı, yakıt hücreli veya hibrit araçlarda yardımcı kaynak 

olarak kullanımları yaygındır. Oldukça kısa şarj ve deşarj süreleri olduğundan frenleme 

sırasında geri kazanılacak enerji ile şarj edilmeleri mümkün olmaktadır. 

Ana enerji kaynağından çekilecek veya geri kazanımla elde edilecek yüksek akımları 

göğüsleyen süper kapasiteler, ana enerji kaynağının dayanıklılığını ve ömrünü 

uzatmaktadırlar. Bunun yanında maliyetlerinin yüksek olması en büyük dezavantajları olarak 

görülmektedir. 

 

3.3. Volanlar 

Volanlar kinetik enerjiyi, yapılarındaki malzemelerin gerilmesi ile depolayabilen 

mekanik sistemlerdir. Özgül enerjileri 50 Wh/kg ve özgül güçleri 2000 W/kg'a kadar 

çıkabilmektedir. İYM araçlarda motorun ilk çalıştırılması ve ani hızlanması esnasında oluşan 

titreşimleri sönümleyebilmek için küçük sayılabilecek volanlar kullanılmaktadır. Volanlar, 

elektrikli araçlarda frenleme esnasında kinetik enerjinin depolanması ve sonrasında hareket 

edileceğinde tekrar kinetik enerjiye dönüştürülmesinde kullanılmaktadır.  

Kimyasal bataryalara göre verimleri yüksektir, yaşam çevrimleri çok uzundur, uzun 

kullanımların ardından bile performansları aynıdır ve herhangi bir toksin gaz salınımları 

yoktur. Araç yokuş inerken ve çıkarken veya viraja girdiğinde volanın kendisinde oluşan 

dengeleme kuvvetleri aracın kontrolünü zorlaştırmaktadır. Ayrıca bir kaza durumunda volanın 

zarar görmesi, üzerinde depolanan enerji ile birlikte yeni kazalara yol açabileceğinden 

kullanım açısından pek yaygınlaşamamışlardır.( Kahveci, H.,2013.) 

 

3.4. Yakıt Hücreleri 

Yakıt hücreleri de bataryalar gibi kimyasal dönüşüm yapmaktadırlar. Ancak enerjiyi 

depolayarak dönüşüm yapmak yerine yakıt olarak saf hidrojen sağlandığı sürece elektrik 

enerjisine dönüşüm yapabilirler. Yakıt hücrelerinde, anot ve katot olarak iki elektrot ve 

iyonların hareket edeceği elektrolitin oluşturduğu yapı ile kimyasal reaksiyon gerçekleşir. 

Yapılarındaki elektrolit çeşidine göre farklı türde yakıt hücreleri elde edilmektedir. 

Yakıt hücreli araçlar, bataryalı araçlara göre daha uzun menzile sahiptirler. İYM 

araçlara göre verimleri daha yüksektir ve zararlı gaz salınımları yoktur. Yakıt hücreli araçların 

avantajları olduğu gibi ticarileşememelerine de sebep olan dezavantajları vardır. Bunların en 

başında yüksek maliyetleri gelmektedir. Ayrıca kimyasal reaksiyon sonucu oluşan suyun 

hücreden uzaklaştırılması zordur. Yine kimyasal reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısıdan 
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dolayı soğutma sistemine ihtiyaç duyarlar. Yakıt olarak kullanılan hidrojenin elde edilmesi, 

depolanması ve iletilmesi farklı sorunların da ele alınmasını gerektirmektedir.  

 

4. MOTOR VE TAHRİK ELEMANLARI 

Viraj boyunca hareket eden bir araçta, aracı süren tekerlerin takip ettiği dairesel yollar 

birbirinden farklıdır. Viraj içinde kalan tekerin izlediği dairesel yolun yarıçapı daha küçüktür. 

Eğer bu tekerler viraj boyunca aynı açısal hız ile dönerlerse dıştaki teker sürüklenirken içteki 

teker frenleme eğilimi içinde olacaktır. Bunun sonucunda da kararsız viraj hareketi 

oluşacaktır. Geleneksel araçlarda, tek motordan tahrikli BEA ve YHA'da kullanılan mekanik 

diferansiyel (MD) bu sorunu çözmekte oldukça başarılıdır. 

Mekanik diferansiyel, önden çekişli araçlarda önde, arkadan itişli araçlarda arkada, 

dört tekerden sürülen araçlarda ise önde ve arkadadır. Arkadan itişli araçlarda tahrik 

motorundan şaft boyunca gelen dönme hareketini 90o çevirerek arka iki tekere ileten MD aynı 

zamanda düşük ve yüksek hızlarda viraj boyunca aracı iten tekerlerin uygun hızlarda 

dönmesini sağlamaktadır. Viraj dışında kalan teker daha uzun yol gitmek durumunda 

olduğundan MD bu tekerin hızını arttırırken içte kalan tekerin hızını azaltmaktadır.  

Düz yolda tahrik motorunun gücü şaft ve MD üzerinden aracı süren tekerlere eşit 

olarak dağıtılmaktadır. Ancak aracı iten tekerlerden birisi patinaja başladığında tahrik 

motorunun verdiği gücün belli bir kısmı bu tekerde boşa harcanır. Böyle bir durumda diğer 

teker aracı tek başına hareket ettiremeyebilir. Ayrıca MD'nin ağırlık, mekanik güç kayıpları, 

gürültü ve aşınma gibi dezavantajları da vardır.( Demirel, A.,1998.) 

Tek bir tahrik motoru yerine her bir tekerin elektrik motoru ile sürüldüğü yapılarda 

(önden çekişli, arkadan itişli veya dört tekerden sürüşlü) MD kullanılmamaktadır. Bunun 

yerine elektrik motorlarının belli kurallar dâhilinde kontrol edildiği elektronik diferansiyel 

(ED) sistemi kullanılarak MD'nin görevi yerine getirilmektedir. Literatüre bakıldığında ED ile 

ilgili çalışmalar aracın hızının düşük ve yüksek olduğu durumlar için ayrı ayrı yapılmaktadır. 

Çalışmaların hemen hepsinde Ackerman-Jeantaud direksiyon geometrisi kullanılarak aracı 

süren tekerlerin referans hızları belirlenmektedir.  

Sürekli mıknatıslı motorlar temelde sürekli mıknatıslı doğru akım motorları 

(SMDAM) ve sürekli mıknatıslı alternatif akım motorları (SMAAM) olarak iki gruba 

ayrılabilir. SMAAM, yapısal özelliklerine veya stator sargılarında indüklenen gerilimin dalga 

şekline göre sınıflandırılır. Yapısal olarak sürekli mıknatısların rotor üzerindeki yerleşimi ve 

stator sargılarının dağılımına bakılmaktadır. Stator sargılarında indüklenen gerilimler ise ya 

sinüzoidal ya da yamuk (trapezoidal) dalga formunda olabilmektedir. Böylece rotorun 
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yapısına, sargıların dağılımına ve indüklenen gerilimin dalga formuna göre SMAAM iki 

gruba ayrılır; sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) ve fırçasız doğru akım motorları 

(FDAM). 

SMAAM' nin verimi, moment/eylemsizlik, moment/hacim oranları, hava 

boşluğundaki akı yoğunluğu, güç katsayısı, hızlanma ve yavaşlama oranları oldukça 

yüksektir. Rotorun sürekli mıknatıslı olması ve üz faz sargılarının duran stator üzerinde 

bulunması soğutma işlemini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca fırça kolektör takımı olmadığından 

bakım maliyetleri düşüktür, daha sessiz çalışırlar ve yanıcı (patlayıcı) ortamlarda kullanıma 

uygundurlar.( Öztürk, S. B., 2005; Valkenburg, V.,1992) 

 

5. SONUÇLAR 

Dünya’da artan nüfus beraberinde farklı sebepler doğurmuştur. Artan popülasyona 

paralel olarak insanların yaşamlarını sürdürme gereksinimleri artmış ve sanayileşme ve seri 

üretimi meydana getirmiştir. Bu teknolojik gelişmelerin çevreye verdiği zararlı etkilerde 

kaçınılmazdır. Başta küresel ısınma olmak üzere zararlı gaz salınımları hem insanların 

sağlıklarını tehdit etmekte hem de yaşamın doğal dengesini bozmaktadır. Elektrikli araç 

sistemlerinin kullanımı ile, hem yakıt tüketiminin azaltılmasıyla maddi olarak kazanç 

sağlanmakta hem de emisyon salınımları minimum seviyeye çekilmektedir. Emisyon 

değerlerinin en düşük seviyede olması için en önemli husus, elektrik enerjisinin üretim 

kaynağıdır. Bilindiği üzere; kömür ve dizel gibi tükenebilir enerji kaynaklarından elektrik 

enerjisi üretimi hem maliyetli hem de çevreye zararlıdır. Fakat yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi, tükenebilir enerji kaynaklarının aksine maliyeti ucuz 

ve çevrecidir. Neredeyse sıfıra yakın CO2 salınımı sayesinde çevreye zehirli gaz salınımı 

minimize edilmiş olur. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında ve daha çok tercih edilmesindeki 

en büyük engellerden biri batarya sorunlarıdır.  

Elektrikli araçların sahip olduğu bataryalar ortalama 200-300 km menzile sahiptir. 

Piyasada bulunan bazı modellerde ise 500 km’ye kadar menzil uzunluğuna sahiptir. Fakat 

bataryanın şarjı esnasından karşılaşılan problemler ve uzun şarj süreleri, tüketicileri elektrikli 

araç sahibi olma konusunda düşündürmektedir. Nitekim gelişen teknoloji ve artan Ar-Ge 

çalışmaları ile birlikte hızlı şarj yöntemi ile elektrik araçların bataryalarının %80 doluluk 

oranına ulaşması 30 dakikanın altında gerçekleşmektedir (Batarya kapasitesi ve şarj 

istasyonuna göre bu süre değişkenlik göstermektedir).  
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Kaynak İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

 

Murat ÇETİN33 

İlker SUGÖZÜ34 

Özet 

Sanayinin birçok alanında imalat ve üretime uygun çeşitli kaynak yöntemleri 

kullanılmaktadır. Çelik yapılar, makine imalat ve montaj sanayi, gemi yapımı, havacılık 

sanayi, savunma sanayi, otomotiv sanayi gibi birçok sektörde ağır ve tehlikeli işlerde kaynak 

işleri yapılmaktadır. Kaynak işlerinde çalışanlar; çalışma ortamı, işçinin tecrübe eksikliği, İş 

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi eksikliği, işverenin gerekli tedbirleri sağlamaması birçok 

kazayı beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, kaynak işlerinde meydana gelen iş kazaları, 

meslek hastalıkları ve bunlara karşı alınacak önlemler araştırılmıştır. Kaynaklı imalatta en çok 

karşılaşılan risk, tehlike ve kazaların; göz hastalığı, duman zehirlenmesi, el-kol yaralanması 

ve yanması olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, kaynaklı imalat, meslek hastalıkları 

 

Occupational Health and Safety in Welding Works 

Abstract 

Various welding methods suitable for manufacturing and production are used in many areas 

of industry. In many sectors such as steel structures, machinery manufacturing and assembly 

industry, shipbuilding, aviation industry, defense industry, automotive industry, welding 

works are carried out in heavy and dangerous works. Welding workers; Lack of working 

environment, lack of employee experience, lack of Occupational Health and Safety (OHS) 

training, and the failure of the employer to provide necessary measures have caused many 

accidents. In this study, work accidents, occupational diseases and precautions to be taken 

against them in welding works were investigated. The most common risk in welded 

manufacturing is; eye disease, smoke poisoning, hand-arm injury and burns were found to be. 

Keywords:  Occupational health, welded manufacturing, occupational diseases. 
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1. Giriş 

Kaynakçılık mesleğinde çalışan işçiler farklı kaynak yöntemlerinin uygulayıcısı olarak 

birçok tehlikeli durum ve riskle karşı karşıya kalmaktadır. Genel olarak tedbirsizlik, kurallara 

uymama, dikkatsizlik, çalışma ortamının düzensizliği, mesleki yetersizlik, çalışma koşulları, 

çalışma sürelerinin fazla olması gibi birçok olumsuz nedenden dolayı çalışanlar çeşitli 

kazalara uğramakta ve mesleki hastalığa yakalanmaktadır. Bunun yanında bazı durumlarda 

kaza sonucu uzuv kaybı, ölüm gibi ağır durumlar oluştuğu ve kanser, koah, göz kaybı gibi 

meslek hastalıkları ortaya çıktığı bilinmektedir. 4857 iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve 

güvenliği kanunları temel alınarak işveren, işçiler, İSG uzmanı, işyeri hekimi oluşabilecek 

tehlike ve risklere karşı en uygun çalışmaları yaparak gerekli önlemler alınıp kazaya sebep 

olacak tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması öncelikle çalışanı koruyup sürekli güvenli 

çalışma ortamı amaçlamaktadır (Gülhan, 2008). Kaynak işlerinde oluşan tehlikeler genel 

olarak; elektrik, radyasyon ışınlarına maruz kalma, yangın, patlama, kaynakta kullanılan 

basınçlı tüpler, kaynak yapılan mekân koşulları (atmosferik şartlar, patlayıcı ortam vb.), 

kaynakta oluşan gazlar, duman, toz, mekanik etmenler (gürültü vs.), sıcak paçalarla temas, 

ergonomi (statik ağır işlerde zorlanmalardan oluşan incinmeler), uygunsuz çalışma 

sonucu kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, ağır metal parçaların kaldırılması sırasında 

yorucu fiziksel iş yüklenmesi, kas gerginliği ve ellerde zorlanma, kapalı alanda kaynak 

çalışması, yüksekten düşme gibi iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen tehlikelerdir (Kaymaz, 

2014). Kaynak işinde çalışacak personelin mesleki bilgisi ve becerisi çok iyi olmalıdır 

(Coşkun, 2007; Rüstem, 2004; Tan, 2001) Çalışanlar işe başlamadan önce,  uygulayacakları 

yöntem ve kullanacakları donanımın bilgisine hâkim olduklarında oluşabilecek tehlikeleri de 

önceden görebilecek ve gerekli önlemleri alabilecektir.  

Bu çalışmada, kaynak işlerinde meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve 

bunlara karşı alınacak önlemler araştırılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metod 

Çalışma kapsamında kaynaklı imalat işlerinde oluşabilecek risklerin ve hastalıkların 

belirlenmesi için çelik yapılar, çatılar, korkuluklar, merdivenler, boru hatları, basınçlı kaplar, 

taşıma ve kaldırma makineleri gibi birçok ürünlerin imalatının ve montajının yapıldığı bir 

işletme seçilmiştir. İşletmede toplam 180 kişi çalışmaktadır ve çalışanların 68’i kaynak 

işçisidir. İşletmede kaza ve tehlikelerin önlenmesi için 5X5 L tipi risk değerlendirme yöntemi 

kullanılmıştır. Risk değerlendirme ekibinde tehlikelerin belirlenmesi ve kazalara karşı gerekli 

önlemlerin alınması konularında İşveren veya işveren vekili, iş yerinin iş güvenliği uzmanları 
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ve işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri, destek elemanları ve işyerindeki bütün birimleri 

temsil edecek şekilde belirlenen ve işyeri faaliyetler, mevcut veya olası tehlike kaynaklarıyla 

riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar görev almıştır (Ceylan ve ark. 2011). 

 5X5 analiz matris yaklaşımı doğrultusunda tehlikelerin değerlendirilmesi ve risk 

analizlerinin yapılması aşamaları kapsamında; faaliyet alanlarının belirlenmesi, tehlikelerin 

belirlenmesi, zararların belirlenmesi, hali hazırdaki durumun belirlenmesi, risk analiz 

tarihinin yazılması, var olan tehlike olasılığının belirlenmesi, tehlikelere ve olası kazalara 

göre risk seviyelerinin belirlenmesi planlanmıştır. 

 İşletme için yapılan risk değerlendirmesi Tablo 1’de verilen risk analizi matrisi 

sonucuna göre puanlanmıştır (Ceylan ve ark. 2011). 

 

Tablo 1. L Tipi risk puanı derecelendirme matrisi 

Risk analizi matrisi (r) 

R=OlasılıkxŞiddet ŞİDDET 

5 4 3 2 1 

 

O
L

A
S

IL
IK

 

5 25 20 15 10 5 

4 20 16 12 8 4 

3 15 12 9 6 

6 

3 

2 10 8 6 4 2 

1 5 4 3 2 1 

  

 Risk puanlanmasına göre çıkan sonuç değerler doğrultusunda risk durumu ve hareket 

durumları Tablo 2’de tanımlanmıştır. 

 

Tablo 2.Risk değerine göre hareket ve zaman planlaması (Ceylan ve ark. 2011) 

Risk değeri Hareket ve zaman planlaması 

 

1-6 

KABUL EDİLEBİLİR RİSK 

Riskin bu düzeyde kalması amacıyla var olan kuralara uyulmalı ve 

kontroller sürdürülmelidir. 

 

8-15 

DİKKATE DEĞER RİSK 

Bu riskler olabildiğince çabuk ele alınmalıdır (Birkaç ay içinde) 
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16-25 

KABUL EDİLEMEZ RİSK 

Acilen gereken önlemler alınmalıdır. Tercihen Kabul Edilebilir Risk (1-

6 puan) düzeyine, bu mümkün değilse, ilk etapta Dikkate Değer Risk 

(8-15 puan) düzeyine çekilmeli ve çalışmalar sürdürülmelidir. 

 

 

3. Bulgular 

İşletme için yapılan risk değerlendirmesinde Elektrik ark kaynağı bölümü, MIG-MAG, 

TIG kaynak bölümü ve Oksigaz, direnç kaynak ve CNC plazma bölümlerinde risk 

değerlendirmesi yapılarak tehlike ve risk oluşturacak olumsuz durumlar belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 1. İşyeri geneli risk tanımlama 

 

Şekil 1’de gösterildiği gibi tehlike ve risklerin ilk risk puanları sonucunda çeşitli 

birimler için 279 adet risk tanımlanmıştır.  Tanımlanan 279 adet riskin 209 tanesi kabul 

edilebilir düzeyde risk, 68 tanesi dikkate değer risk, 2 tanesi ise kabul edilemez risk olarak 

tespit edilmiştir  

 

Şekil 2. Elektrik ark kaynağı bölümü risk değerlendirmesi 
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Şekil 2’de Elektrik ark kaynağı bölümünde yapılan risk değerlendirmesi görülmektedir. 

Elektrik ark kaynağı bölümünde %79 oranında 16 tane kabul edilebilir risk ve %21 oranında 9 

tane dikkate değer toplam 25 adet risk tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 3. MIG-MAG, TIG kaynak bölümü risk değerlendirmesi 

 

MIG-MAG, TIG kaynak ile çalışılan bölümlerde 57 adet risk durumu belirlenmiş olup 

45 adet kabul edilebilir risk (KER), 12 tanesi ise dikkate değer risk (DDR) tespit edilmiştir. 

 

Şekil 4. Oksigaz, direnç kaynak ve CNC plazma bölümü risk değerlendirmesi 

 

Oksigaz, direnç kaynak, CNC plazma kesim çalışma alanlarında yapılan incelemede 

tespit edilen 40 adet risk durumundan, 34 adet kabul edilebilir risk (KER), 6 adet dikkate değer 

risk (DDR) tespit edilmiştir. 

Denetim sonucunda kaynaklı üretim yapılan bölümler ve risk puanları yüksek olan 

faaliyet alanları için oluşabilecek tehlikeler öncelikli olarak belirlemiştir. Çalışanlara İSG 

eğitimleri verilmiştir, sağlık muayeneleri yapılmıştır, çalışan sayısı oranına göre ilk yardım 

eğitimleri verilmiştir, yangın tatbikatı yapılmıştır, acil durum ekipleri oluşturulmuştur. Ayrıca 

bölümlerdeki oluşan toz, duman aspiratörlerle ortamdan emilmektedir. Genel olarak çalışanlar 

İSG kültürünü almıştır. İşletme genelinde sistemli ve planlı bir çalışma ortamı genel olarak 

sağlanmıştır. 
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4. Sonuç ve Öneriler  

Kaynaklı imalat işlerinde oluşabilecek risklerin ve hastalıkların belirlenmesi için çelik 

yapılar, çatılar, korkuluklar, merdivenler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma 

makineleri gibi birçok ürünlerin imalatının ve montajının yapıldığı bir kaynaklı imalat ve 

montaj işletmesinde, risk ve tehlike incelemesi sonucunda en çok karşılaşılan risk, tehlike ve 

kazaların; göz hastalığı, duman zehirlenmesi, el-kol yaralanması ve yanması olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca kaynaklı imalat işlerinde çalışanlar karşılaştıkları tehlike ve risklere karşı; 

baş, yüz, boyun koruması için ısıya, aleve kızgın metal parça sıçramasına karşı koruyucu EN 

ISO 11611 kaynakçı koruma başlığı kullanmalıdır. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle veya bu 

özellikteki ortamlarda çalışırken tüm güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanmamalıdır. 

Ortam iyi şekilde havalandırılmalıdır. Kaynak yapılmış parçalar soğutma yapılmadan bir 

diğer işleme geçilmemelidir. Kaynak yapılmış yüksek derecede sıcak parçalar el ve vücuda 

değmeyecek şekilde çalışma pozisyonu alınmalı, mesafe uygun olmalıdır. Kaynak işçileri 

kollarına deri, yanmaz kolluk takmalıdır. Kaynak tüpleri kaynak makinesine zarar vermeyecek 

şekilde sabitlenmelidir. Kaynak işçileri çelik burunlu, elektrik yalıtımlı, boyunlu bot 

giymelidir. Kazan, tank, men hol gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan elektrik ark kaynağında 

doğru akım kullanılmalıdır. Kaynak kabloları sağlam olmalı, izoleleri kontrol edilmelidir. 

Kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken makine boşta çalıştırılmamalı, 

makinede akım yokken yapılmalıdır. Kaynak tüpleri ısı ve ateşten uzak mesafede 

konumlandırılmalıdır. Patlamaya karşı korunmalıdır. Kaynak ortamı ve kaynak bölgesi yeteri 

kadar aydınlatılmalıdır. Özellikle paslanmaz çeliklerin argon ile gaz altı kaynağında oluşan 

kaynak duman solunmamalı ve maske kullanılmalıdır. Yüksekte yapılan kaynakta EN361 

paraşüt emniyet kemeri, emniyet halatı gerekiyorsa iskele ve sepetli vinç kullanılması 

gerektiği tespit edilmiştir. 
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN MEVCUT DURUMU VE GELİŞİMİ                                                                                                      

   Nedime Nurcan ALKAN35 

İlker SUGÖZÜ36 

 

ÖZET 

Nüfus artışıyla birlikte artış gösteren araç sayısı doğaya salınan egzoz gazı miktarını 

arttırmıştır. Bu nedenle doğaya verdiği zararın yanında araçlarda izlenen performansı 

arttırmak için alternatif enerjili araçlar cazip hale gelmiştir. Alternatif enerjili olarak elektrikli 

araçlar; yakıt tasarrufu, daha az sera gazı yayılımı, yüksek performans ve petrol gibi yakıt 

bağımlılığından kurtaracak olması ile gözde olmuştur.  

Elektrikli araçlarda istenilen gelişimin görülememesindeki etken şarj noktalarının ve 

altyapısının yetersiz olması, şarj sürelerinin uzun olması, araçların satış fiyatlarının yüksek 

oluşu gibi nedenlerdir. Bu çalışmada elektrikli araçların tarihi gelişimi ve çalışma prensibi ile 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçlar, Batarya, Batarya Şarj İstasyonu  

 

Current Status and Development of Electric Vehicles 

The number of vehicles increasing with population growth increased the amount of exhaust 

gas released to nature. Therefore, alternative energy vehicles have become attractive in order 

to increase performance in vehicles besides the damage they cause to nature. Electric vehicles 

as alternative energies; fuel saving, less greenhouse gas emissions, high performance and fuel 

dependence such as oil will be saved with the eye. 

The reason for not being able to see the desired development in electric vehicles is the 

inadequacy of charging points and infrastructure, the longer charging times and the high sales 

prices of the vehicles. In this study, information about the historical development of electric 

vehicles, working principle and the change of the system will be discussed. 

Key Words: Electric Vehicles, Battery, Battery Charging Station  
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GİRİŞ 

Fosil yakıtların tükenecek olması ulaşımda fosil yakıtlara bağımlı olan insanoğlunun 

elektrikli araçlara yönelimini son yıllarda hızlandırmıştır. Elektrikli araç elektrik motoru ile 

tahrik edilerek hareketi sağlanan araçlardır. Bugün çok popüler olan elektrikli araçların tarihi 

aslında 1800’lü yılların başına mekanik enerji ile çalışan ilk arabalara kadar uzanmaktadır. 

İlk elektrikli araç 1832'lerde, Robert Anderson tarafından geliştirilmiştir. 1838 yılında 

Robert Davidson 6.4 km/h hıza erişebilen elektrikli lokomotifi üretmiştir  (Chan, 2013). 

1884’lerde Siemens ürettiği ilk elektrikli troleybüsünü Berlin’de üretmiş ve adını Elektromote 

koymuştur.(Ünlü ve ark., 2003). 1895’lerde ise iki koltuklu Electrobats adlı elektrikli aracı 

Morris ve Salomon geliştirmişlerdir ve 1897’lerde İngiltere’de “Londra Elektrikli Taksi 

Şirketi” 15 adet elektrik tahrikli taksi kullanıma sunulmuştur (Ünlü ve ark. 2003)  

Elektrikli araçların ilk ortaya çıktığı zamanlardaki durumu gaz ve buharla çalışan 

otomobillerle karşılaştırılırsa, elektrikli arabalar sessiz, kullanımı kolay ve kokulu kirletici 

maddeler yaymadığından dolayı önemli bir yer almıştır ve yüzyılın başlarına gelindiğinde de 

elektrikli araçlara daha çok rastlandığını görmekteyiz. 

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçların sebep olduğu sera gazlarının 

azaltılmasına yönelik çözüm oluşturmuştur. Elektrik enerjisini yakıt olarak kullanması ile çok 

sessiz, oldukça çevreci ve üst düzey ekonomik bir ulaşım sağlamaktadır.  

Bu çalışmada elektrik ile çalışan araçların mevcut durumu ve elektrikli araçların 

geleceğinde öngörülen değişimlere yer verilmiştir. 

  

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ 

Elektrikli araçların araçta bulunan enerjinin üretimi ve dağıtımı tahrik sistemiyle 

yapılmaktadır. Araç çeşitleri üç gruba ayrılmıştır. Bunlar içten yanmalı motorlu, hibrit 

elektrikli ve tamamen elektrikli araçlardır. Hibrit elektrikli araçlar bir içten yanmalı motor 

sistemini bir elektrikli iletim sistemi ile birleştiren bir hibrit araç türüdür. Hareket iletimi içten 

yanmalı motor ve elektrik motoru ile sağlanmaktadır. Elektrikli güç aktarma organının varlığı, 

geleneksel bir araçtan daha iyi yakıt ekonomisi veya daha iyi performans elde etmek için 

tasarlanmıştır. Karakteristik olarak dört çeşit olarak bilinmektedir. Bunlar seri, paralel, seri-

paralel ve karmaşık hibrit elektrikli araçlardır. Tüm elektrikli araçlar sadece pilden sağlanan 

elektrik enerjisiyle araç hareketi elektrik motorundan sağlanmaktadır. 
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞARJ YÖNTEMLERİ 

Elektrikli araçların temel enerji kaynağı olan bataryaların EA (elektrikli araç) 

uygulamalarında kullanılabilecek yüksek güçteki yoğunluğa, yüksek enerjili yoğunluğuna ve 

uzun çevrim ömründe olması istenmektedir ve bataryanın çevre dostu olması da batarya 

seçiminde önemli bir etken halindedir. Aşırı güç yoğunluğu, enerji depolama kaynağının 

birim kütlesinin oluşturduğu güç olarak tanımlanır.  Enerji kaynağının birim kütlesinde 

depolanan enerji miktarını enerji yoğunluğu ile tanımlanmaktadır. Araç bataryasının yüksek 

güç yoğunluğuna sahip olması aracın ivmelenmesini sağlarken, aracın daha fazla yol kat 

etmesini de sağlar buna ek olarak da yüksek enerji yoğunluğuna ulaşmayı kolaylaştırır. 

Elektrikli araçlarda uzun ömürlü batarya kullanılması ile batarya dış etkenlerden daha az 

etkilenir ve genellikle batarya masrafları azalır.  

Bataryaların elektrikli araçlarda kullanılmasına ve farklı şarj sistemlerine yönelik 

yöntemler geliştirilmiştir. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olmak üzere modern şarj yöntemleri 

üç gruba ayrılmaktadır (Şen ve ark., 2011). Bu çeşitli yöntemlere ek olarak kablosuz şarj ve 

batarya değiştirme (QuickDrop) tekniği eklenmiştir. 

 

Şekil 1. Şarj istasyonu çeşitleri ve özellikleri (Şen ve ark. 2011) 

 
 

Seviye 1’de araçların ev veya iş yeri otoparklarında park halindeyken uzun süre şarj 

olma imkânı vardır. Bu sebeple seviye 1, diğerlerine göre daha yavaş olduğu için yavaş şarj 

olarak da bilinmektedir ve bu yöntem tipinde enerji kaynağı olarak tek fazlı sistemler 

kullanılmaktadır. Seviye 1 şarj yönteminde, araca monte edilmiş şarj elemanları 

bulunmaktadır. Seviye 1 şarj istasyonları, herhangi bir güç dönüştürücüsüne ihtiyaç 

duymadan şarj etme işlemi yapılır. Seviye 2 şarj tipi, elektrikli aracın orta hızda (1-4 saat) 

şarjını sağlar. Bu şarj tipinde de Seviye 1 şarjda olduğu gibi tek fazlı şebeke enerji kaynağı 

olarak kullanılmakta ve şarj elemanları araca monte edilmiş haldedir. 2. Seviye şarj yöntemi 

uzun yol olan otobanlar gibi yollar hariç hastanelerden üniversitelere kadar kurulmasında 

https://www.elektrikport.com/makale-detay/batarya-ve-piller/4228#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/universite/elektrikli-arac-sarj-istasyonlari-ve-ozellikleri/8436#ad-image-0
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herhangi bir engel bulunmayan istasyon modelidir. Bu yöntemde can güvenliğini sağlamak 

amacıyla taşıt ile şarj ünitesi arasına koruma topraklaması yapılmaktadır. 

3. Seviye şarj yönteminde daha hızlı şarj etme özelliğine sahiptir buna ek olarak şarj 

etme süresi 15-30 dakika arasındadır. Hem DC hem de AC tipi vardır. AC tip şarjda, besleme 

için üç fazlı sistemler kullanılırken, DC tip şarjda, DC kaynak AC şebekeden doğrultularak 

elde edilen bir besleme için kullanılmaktadır. Şarj elemanları, DC modelde araç üzerinde 

montajlı değilken, AC modelinde araca montajlıdır. (Çetinkaya, Karaosmanoğlu, 2003.) 

Şekil 2. Tiplerine göre şarj istasyonlarının kuruldukları yerler (Kerem, 2014). 

 

 

Kablosuz Şarj 

Bu yöntem ile bataryanın şarj etme konusunda kablo bağlantısı olanlarla 

karşılaştırıldığında daha uygun bir yöntemdir. Araç zemine montajlanan şarj yuvasının 

üzerine park edildiğinde şarj işlemi kendiliğinden başlamaktadır. Herhangi bir kablo 

bağlantısına ihtiyaç olmadığından ötürü eskimiş kablolar veya araçlardan sarkan kablolar 

bulunmaz ve bu materyallerden ötürü oluşabilecek risk ortadan kalkmış olmaktadır. (Verim, 

Acarkan, Yağcıtekin, Uzunoğlu, 2013.) 
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Şekil 1. Kablosuz şarj yöntemi 

 

Pil Değiştirme  

Elektrikli araçların menzilleri pil kapasitelerine bağlıdır. İçten yanmalı motorlu 

araçların menzili ile karşılaştırıldığında daha kısadır. İçten yanmalı araçlar, yol kenarlarında 

sıkça bulunan benzin istasyonları ile yakıt ihtiyaçlarını kısa bir süre içerisinde giderirken aynı 

durum elektrikli araçlar için mevcut değildir ve elektrikli araç bataryalarının tamamen 

dolması uzun süre almaktadır. Bu durumundan ötürü ortaya çıkarılan diğer bir yöntem de 

batarya değiştirme sistemidir. Batarya değiştirme sistemi ile boş bir batarya, tam dolu bir 

batarya ile batarya dolum şebekelerinde çok kısa bir sürede değiştirilebilmektedir. Pil değişim 

noktasında işe başlamadan önce sistem tarafından elde edilecek batarya değerleri kontrol 

edilirken aynı zamanda aracın alt kısmı temizlenip kurutma safhasına geçilir. Daha sonra 

deşarj olan batarya çıkartılır ve bekletilen şarj olmuş diğer batarya araca montajı yapılır. 

Araçtan çıkarılan şarjı bitmiş olan batarya birtakım testlerden geçirilerek soğutma işlemi ile 

birlikte şarj ünitesine koyulur. Deşarj olan pil 30 dakikada 3 fazla aktarılan 50 kW’lık enerji 

ile tam şarj edilir (Yazıcı ve Özdemir, 2013). 

Enerji talebine yetişebilmek için pil sayısı araç sayısından çok fazla olmalıdır ve hatta 

kurulması planlanan sistemde iki katına yakın olması düşünülmektedir. Elektrikli araçlarda en 

pahalı parçalarının bataryalar olması sistem maliyetinin dolayısıyla da alıcıların ödeyecekleri 

hizmet masraflarının fazla olmasına neden olacaktır. Bunun yanında bataryalarda çevre 

açısından zararlı olabilecek bileşenler bulunmaktadır. Batarya değiştirme sistemi ile birlikte 

çok daha fazla bataryanın piyasaya çıkarılacağı düşünülürse, zararlı kimyasal maddelerin 

üretimi artmış olacaktır (Şen, 2013).   

 

 

https://www.elektrikport.com/universite/en-guclu-en-buyuk-bataryalar/21172#ad-image-0
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ELEKTRİKLİ ARAÇ MOTOR TİPLERİ  

Elektrikli araçlarda kullanılan  elektrik motoru, depolanan elektrik enerjisini 

tekerleklerin çekiş gücünü sağlamak için mekanik enerjiye dönüştürür. Elektrik motoru, 

benzer boyutlu içten yanmalı motorlara göre daha ivmeli hızlanma ve daha sessiz çalışma 

özelliklerine sahiptir. Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorları birbirlerinden fiyat, 

verimlilik, performans, güvenilirlik konusunda farklılık gösterir. Elektrikli motorlar aracın 

%100 emisyonsuz çalışmasını sağlayarak çevrenin daha yeşil olmasına büyük yardım 

eder. Motorlara akü paketi tarafından elektrik sağlandığı için, çalıştırılmaları için uzun zaman 

gerekir ve akü şarj edilirken araç kullanılamaz.( Kerem, 2014.) 

Elektrikli araçlar, geleneksel benzinli araçlara alternatif olarak tüm dünyada giderek 

popüler hale gelmektedir. Bir elektrikli otomobilin performansı büyük ölçüde motorlarına ve 

akü paketine bağlıdır. Genel olarak elektrikli otomobillerde 2 tip motor kullanılmaktadır: DC 

motor ve AC motor. Bir AC motor alternatif akımla beslenir ve 240 volt AC'de çalışabilen üç 

fazlı bir motor olabilir. AC motorların rejeneratif özelliği, bir elektrikli aracın aküsüne güç 

getiren bir jeneratör olarak da çalışabilir. Yol performansına bakıldığında, AC motorlu 

elektrikli araçlar daha zorlu arazilerde daha fazla hızlanma sunmanın yanı sıra daha sorunsuz 

çalışabilir. AC motorlar DC motorlardan daha pahalı olsalar da, özellikle yüksek performanslı 

araçlara gelince, elektrikli otomobil üreticileri arasında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

Çoğu durumda, bir DC motor 96 ila 192 volt arasında olan herhangi bir şey üzerinde 

çalışır. Ek olarak, DC motorlarda maliyet azaltma özelliğine yol açan daha fazla tork üretilir.  

DC motorlar, fırçalanmış DC motor, BLDC veya fırçasız DC motor ve step olmak 

üzere üç kategoride sınıflandırılır (Öztürk, 2013). Fırçalı DC motorlar, elektrikle çalışan yan 

camları geri çekmek, konumlandırmak ve uzatmak için elektrikli araçlarda yaygın olarak 

kullanılır. Bu motorlar düşük maliyetleri nedeniyle birçok kullanım için uygundur. Bununla 

birlikte, komütatörler ve fırçalar sürekli temaslarından dolayı nispeten hızlı bir şekilde aşınma 

eğilimindedir, bu da periyodik bakım ve sık sık değiştirmeye yol açmaktadır. 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada EA’ların tarihçesinden bahsedilmiş olup elektrikli araçlarda kullanılan 

mekanik aksam, bataryalar, şarj yöntemleri ve motor tipleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

Dünya genelinde elektrikli araç teknolojisinde kullanılan elektrik motoru, pil teknolojisi, güç 

iletim sistemleri, güç elektroniği ve yönetim sistemleri gibi alanlarda ilerlemeler olduğu 

müddetçe elektrikli araçlara olan ilgi artacaktır ve kullanımı yaygınlaşacaktır. 

https://www.elektrikport.com/universite/elektrik-motorlari-ikinci-bolum/8337#ad-image-0
https://www.google.com/url?q=https://www.elektrikport.com/universite/elektrikli-arac-sarj-istasyonlari-ve-ozellikleri/8436&sa=U&ved=0ahUKEwiXnqenx73fAhWPb1AKHfpeBHgQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=011883342350918815643:qjfbwvrcmry&usg=AOvVaw1ocm5FaVOriBXWAxohDH4C
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Elektrikli araçlar daha yaygın bir şekilde kullanılırsa doğaya salınan zararlı gaz 

miktarları azalır ve doğanın kalitesi artar bu sayede yenilenemez enerji kaynaklarına olan 

bağımlılık azalmış olacaktır. 

Elektrikli araç fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra araç çeşitliliğinin sınırlı ve 

bataryalarının ise düşük menzilli oluşu elektrikli araçlara olan ilgiyi azaltmaktadır. Elektrikli 

araç bataryalarının ağırlığı ve şarj ömürleri de önemli sorunlardandır ve elektrikli araçlarda 

ağırlığın çoğu bataryalardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunları aşabilmek için yenilikler 

yapılarak hafif ve güvenli bataryalar tercih edilmelidir. Batarya şarj istasyonları ise hali 

hazırda yeterli olmayıp yaygın değildir ve altyapı eksikliği vardır. Konutlara kurulacak olan 

kişisel batarya şarj istasyonları maliyetli olduğundan elektrikli araçların yaygınlaşmasını 

etkileyecektir. Fosil yakıt olan petrolün tükenme olasılığı ve pahalı olmasından dolayı daha 

avantajlı, uygun ve çevre dostu olan elektrikli araçların tercih edilme olasılığı artacaktır. 
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MERSİN İLİ KADIN ESNAF VE SANATKÂRLARININ SOSYAL – EKONOMİK 

PROFİLLERİNİN VE SORUNLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ 

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN37 

     Ahmet YAMAN38 

ÖZET 39 

Esnaf ve sanatkârlar, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak adına, sınırlı sermayesi 

ve emeğinin gücüyle mal ve hizmet üreterek, ekonomik hayatın içerisinde yer alan 

toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan bireylerdir. Esnaf ve sanatkârlar, ekonomik 

hayatın içerisinde mal ve hizmet üretmesinin yanı sıra, istihdam ve kaynak yaratması 

nedeniyle ülke ekonomisinin istikrarı, büyümesi ve kalkınması için önemli bir işleve 

sahiptirler. Bu işlevinin önemi nedeniyle yasa koyucu esnaf ve sanatkârları, anayasa içerisinde 

değerlendirmiş ve yer vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 173. Maddesi’nde, 

“Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” ifadesi yer alır. Anayasal 

bir statü kazanan esnaf ve sanatkârların, bu hüküm gereğince hem ekonomik ve politik 

anlamda, hem de eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda gelişmesi için devlet tarafından özel olarak 

korunması ve desteklenmesi öngörülmektedir. 

Bu çalışmada, Türk-İslam tarihi içerisinde sosyal, ekonomi ve kültürel anlamda 

tarihsel ve sosyolojik bir değere sahip olan ahilik kültürünün, günümüzdeki temsilcileri olan 

esnaf ve sanatkârların sosyolojik profilleri araştırıldı. Çalışma evrenini Mersin ilinde faaliyet 

yürüten kadın esnaf ve sanatkârları oluşturdu. Örneklem grubunu ise Mersin ilinde faaliyet 

yürüten kadın esnaf ve sanatkârlar arasından, olasılıklı örneklem teknikleri içerisinden 

tabakalı örnekleme tekniği ile orantılı seçim yoluyla seçilen kadın esnaf ve sanatkârları 

oluşturdu. 

                                                 
37Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümü öğretim üyesi. Sosyolog ve Siyaset Bilimci.  

Adres: Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümü, Çiftlikköy Kampusu,  

33343-Mersin / TÜRKİYE,  

Tel: (0324) 361 00 01/ 148 13, Faks: (0324) 361 00 46, GSM: 0553 666 06 06,  

E-posta: cimderaslan@hotmail.com ve aliarslan@mersin.edu.tr 
38 Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Abd. 
39 Bu çalışma, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalında, Prof. Dr. D. Ali 

ARSLAN’ın yürütücülüğünde - danışmanlığında gerçekleştirilen, ve BAP komisyonunca da desteklenen, 2017-

2-TP2-2620 No’lu ve “Mersin İli Kadın Esnaf Ve Sanatkarlarının Sosyal-Ekonomik Profillerinin Ve 

Sorunlarının Sosyolojik Analizi” konulu proje ve Ahmet YAMAN’ın yüksek lisans tezinden faydalanılarak 

hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Mersin Üniversitesi BAP komisyonuna teşekkür ederiz. 
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Kadın esnaf ve sanatkârlarını kapsayan çalışmada, araştırma amaçlarının dikkate 

alarak araştırma evreninin sınırları, Mersin ilinde faaliyet yürüten kadın esnaf ve sanatkârları 

dikkate alınarak belirlendi. Araştırmada ana veri kaynağı olarak 5362 saylı Esnaf ve 

Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanuna göre, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Sicil 

Müdürlüğü’ne kayıtlı olan kadın esnaf ve sanatkârları kapsayan bir veri seti oluşturuldu. 

Oluşturulan veri setleri SPSS kullanılarak analiz edildi. 

Oluşturulan veri setinden hareketle yaş, eğitim, aile yapısı, mesleki öz geçmişi gibi 

sosyal ve demografik faktörlerden hareketle, iş yerlerinin mülkiyet durumu, işyerlerinin aylık 

kirası, sosyal güvenlik durumu, yanlarında çalışan kişi sayısı, işletme kuruluş sermayelerinin 

niteliği, mesleki kariyer süreleri, işletme süreleri, iş yaşamında karşılaştığı sorunlar, işletme 

kurarken yaşadıkları sorunlarından oluşan sosyolojik ve ekonomik profilleri analiz edildi. Bu 

bağlamda çalışmada Türkiye’nin kadın girişimcileri içerisinde kadın esnaf ve sanatkârları 

üzerinde duruldu. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimcilik, Ahilik, Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilatı, 

Esnaf ve Sanatkâr, Kadın Esnaf ve Sanatkârlar. 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC PROFILES AND PROBLEMS 

OF TRADESWOMEN AND CRAFTSWOMEN IN MERSIN 

ABSTRACT 

Tradesmen and craftsmen are individuals who constitute an important part of our 

society and take place in economic life by producing goods and services with limited capital 

and their own labor power in order to meet various needs of the society. Besides producing 

goods and services, thanks to their great contribution in creating employment and sources, 

they also have a crucial role in sustainability, growth and development of our country’s 

economy. Due to the importance of their function, tradesmen and craftsmen took place in the 

Turkish Constitution. In the Article No. 173 of the Turkish Constitution, it is said that “The 

State shall take measures to protect and support tradesmen and craftsmen”. In accordance 

with this provision, it is envisaged that the tradesmen and craftsmen who gained a legal status 

through the Turkish Constitution shall be specially protected and supported by the State in 

order to enable them to develop politically and economically as well as in education, health 

and social areas. 
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In this study, sociologic profiles of tradesmen and craftsmen, the today’s 

representatives of Ahi community that has historic and sociologic values in social, economic 

and cultural areas in Turkish-Islamic history, were researched. The universe of the study 

includes the tradeswomen and craftswomen in Mersin. The sample group was chosen among 

the tradeswomen and craftswomen in Mersin through proportional stratified sampling method 

which is one of the probabilistic sampling techniques. 

The universe of the study was determined by considering the tradeswomen and 

craftswomen in Mersin in line with the aims of the study. Within the scope of the study, as the 

master data, a data set was composed including the tradeswomen and craftswomen registered 

in the Mersin Tradesmen and Craftsmen Registry in line with Law no. 5362 on Professional 

Organizations of Craftsmen and Tradesmen. These data sets were analyzed via SPSS. 

Via the data sets, the social and demographic factors such as age, education, family 

structure, professional background and also the sociologic and economic profiles including 

the ownership status of their workplaces, monthly rent of their workplaces, social security 

status, the number of their employees, the quality of their initial capitals, the duration of their 

professional career and their businesses, the problems they face in business life and the 

problems they face in setting up a new business were analyzed. In this scope, among women 

entrepreneurs in Turkey, tradeswomen and craftswomen were taken as basis. 

Key Words: Entrepreneurship, Woman Entrepreneur, Tradesmen and Craftsmen 

Organization, Tradesmen and Craftsmen, Tradeswomen and Craftswomen. 

 

GİRİŞ 

Şehirde mukim avam (kentli alt tabakalar) içinde önemli bir kesimi oluşturan, zanaat 

sahipleri ile dükkâncılık veya ticaretle geçinen sınıfa esnaf denir. Esnaf, “şehir ve 

kasabalarda, mal ve hizmet üretimi ile ilişkili herhangi bir iş kolunun belirli bir alanında 

uzmanlaşmış olarak çalışanların meydana getirdiği mesleki örgütlenme” olarak da tanımlanır 

(Kutlu, 2012: 143). Anayasa’nın 173. maddesinde  “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve 

destekleyici tedbirleri alır” ifadesiyle, esnaf ve sanatkârın ekonomik, sosyal, idari ve politik 

bakımdan korunması, kollanması öngörerülmüş, esnaf-sanatkâr kesimi anayasal olarak 

benimsenmiştir (T.C Anayasası, 1982; Giritli, 1999:101). 
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5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Mesleki Kuruluş Kanunu kanuna göre; ister gezici 

ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 

Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik 

faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici 

niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı 

esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimselere 

esnaf ve sanatkâr denilmektedir (TESK, 2005) (Sungur, 1999:27). 

Türkiye’de genellikle bir arada kullanılan esnaf ve sanatkarlık tanımlaması, temelde 

farklı anlamları içerisinde barındırmaktadır. Esnaf kelimesi, “ticaret ve hizmet işkollarında 

çalışan, ancak faaliyetleri ve geliri tacir sayılacak ölçüde büyük olmayan girişimci” olarak 

kabul edilirken; sanatkâr kelimesi, “imalat işkollarında çalışan, ancak faaliyetleri ve geliri 

sanayici sayılacak ölçüde büyük olmayan girişimciler” olarak ifade edilmektedir (DPT, 

2001:22). 

Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar; ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının dengeli 

biçimde sağlanması ve sürdürülmesine katkıları, işsizliğin azaltılarak yeni istihdam 

alanlarının yaratılması, hızla değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen esnek 

yapıları gibi özellikleri nedeniyle ekonomik, toplumsal ve sosyal hayat içerisinde vazgeçilmez 

öneme sahiptirler. Sayıları yaklaşık iki milyonu bulan esnaf ve sanatkâr camiası, yanlarında 

çalıştırdıkları elemanlar ve aileleri de göz önüne alındığında, Türkiye nüfusunun yaklaşık 

dörtte birini oluşturmaktadır (TESK, 2001:1). 

Türkiye’de esnaf ve sanatkarların ekonomideki konumları tam olarak 

belirlenememektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, esnaf ve sanatkar ile tacir ve 

sanayici ayrımının belirlenmesinde üretim, yatırım, katma değer, ihracat, çalışan sayısı gibi 

faktörler yerine, bu işletmelerde çalışan kişi sayısının kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  

Bu nedenle esnaf ve sanatkarların ekonomi içerisindeki paylarından faydalanırken 

KOBİ’ler için yapılan çalışmalara bakılmaktadır (TESK, 2010:37). Buna göre KOBİ’ler; 1-19 

çalışan küçük, 20-49 çalışanı orta, 50-249 çalışan büyük işletmeler olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ensaf ve sanatkarlar ise 1-9 arasında çalışanı bulunan, mikro işletmeler 

olarak ekonomik hayatın içerisinde yer almaktadır. 2014 yılı itibariyle, toplam girişim 

sayısının % 99’8’ini küçük ve orta boy işletmeler oluşturmaktadır. Yine bu işletmeler; 

istihdamın % 73,5’ini, maaş ve ücretlerin % 54,1’ini karşılamaktadır (TUİK, 2016).  
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye 

genelinde 1.733.215 esnaf ve sanatkar, 1.865.463 esnaf ve sanatkar işletmesi ve 81 ile 

yayılmış 3.013 meslek odası faaliyet yürütmektedir. Bu esnafların içerisinde Mersin ilinde 

faaliyet yürüten esnaf ve sanatkar sayısı ise 46.855 kişidir. Bu sayı Mersin ilinin nüfusunun % 

2,68’ine tekabül etmektedir (TESK, 2018).  

Esnaf ve sanatkarlar gerek sayıları, gerekse de ekonomide ki mal ve hizmet üretimleri, 

istihdama sağladıkları katkı nedeniyle ülke ekonomisinde ve il ekonomisinde önemli bir 

işleve sahiptir. Günümüz ticari hayatın içerisine sağladıkları katkının yanısıra tarihsel olarak 

da sahip oldukları özellikleri ekonomik hayatın işleyişini de belirlemektedir. Günümüzde 

esnaf ve sanatkar denilince ahilik, ahilik denilince de esnaf ve sanatkarlık akla gelmektedir. 

Arapça’da kardeş anlamına gelen ahi sözcüğü eli açıklık, cömertlik gibi kültürel 

değerleri ön plana alarak ekonomik hayatın içerisinde tarihsel olarak örgütlenmiş esnaf ve 

sanatkar topluluğu ifade edilmektedir. Ahiler, Türklerin Anadolu’ya göç etmeleriyle hem 

İslam’ın yayılmasında, hem de ekonomik ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli bir 

işleve sahip olmuşlardır.  

Bu anlamda kurdukları lonca birlikleri ve teşkilatları ile ekonomik hayatın 

düzenlenmesini, kaliteli, haksız rekabeti içermeyen bir anlayışla sağlamışlardır. Aynı 

zamanda, iş ve meslek hayatında uyguladıkları çıraklık-kalfalık ve ustalık mertebesiyle de, 

mesleki eğitimin şekillenmesinde de önemli bir işleve sahip olmuşlardır. Zanaatların, çırak-

kalfa ve ustalık eğitimiyle öğretilmesi, sosyo-ekonomik yapının temel ahlaki işlevini yerine 

getirilmesini sağlaması açısından önemlidir. Kısaca, günümüz esnaf ve sanatkar teşkilatlarının 

oluşturulmasında ve mesleki eğitimin şekillenmesin ahilik müessesi, tarihin bize bıraktığı 

önemli bir miras niteleğindedir (Ekinci, 2008:15; T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2013:31-

50; İnalcık, 1999:57). 

Yukarıdaki tespitlerden hareketle araştırmada, ülke ekonomisi içerisinde nicel olarak 2 

milyonu, Mersin ilinde yaklaşık 50 bini bulan, nitel anlamda ekonomik, politik ve sosyal 

alanlarda katkıları olan esnaf ve sanatkarlar araştırma konusuna dahil edildi. Özelde de esnaf 

ve sanatkarlar arasında kadın girişimci olarak faaliyet yürüten kadın esnaf ve sanatkarların 

ekonomideki yeri ve etkinliği sosyolojik açıdan incelemek hedeflendi.  

Çalışma kapsamı, Mersin ilinde, 2018 yılı itibariyle faaliyette bulunan ve Mersin 

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan kadın esnaf ve sanatkar işletmeleri ile 

sınırlandırıldı. 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 246 

1. ESNAF VE SANATKAR TANIMI 

Günümüz esnaf ve sanatkarlık ve teşkilatı bir önceki bölümde de ele alındığı gibi 

Ahilik Sisteminin içerisinde gelerek, bugünkü anlamına kavuşmuştur. Esnaf ve sanatkarların 

tanımı kanunla düzenlenmiş olup, toplumsal bir grup olarak ele alınabilmektedir. Öyle ki 

toplumun önemli bir kesimini oluşturan esnaf ve sanatkârlar anayasal güvence altına 

alınmışlardır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 173. maddesinde, “devlet, esnaf 

ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” ifadesiyle yer almaktadır.  Anayasal bir 

koruma altında olan esnaf ve sanatkârlar ile ilgili düzenlemeler çeşitli kanunlarla 

belirlenmiştir.  

Türk Ticaret Kanunu (TCK/6102) 15. maddesine göre, İster gezici, ister bir dükkanda 

veya bir sokağın belirli yerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla 

bedenik çalışmasına dayanan ve geliri belirli bir sınır aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan 

kişiye esnaf diyerek tanımlama getirmiştir (6102 Türk Ticaret Kanunu).  

6102 sayılı kanun esnafı bütünüyle “gelir düzeyi” unsuru ile değil aynı zamanda 

“meslek” yaklaşımı ile de tanımlamıştır.  Buna göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek sınırlar 

dışında esnaf olarak kabul edilen “meslekler”le uğraşanlar gelir düzeyi ne olursa olsun esnaf 

sanatkar tanımını kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin; sıvacı , muslukçu gibi zanaatla 

uğraşanlar da esnaftır. Bu kimselerin gelir düzeylerine bakılmayacaktır (Işık, 2017: 4).  

Bu tanımdan hareketle, esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu, iş ve işlemlerinin belirli 

bir kural çerçevesinde yürütüldüğü kendilerine özgü kanun ve yönetmelikler söz konusudur. 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunun 3. Maddesine göre çalışmalarını 

yürüten esnaf ve sanatkarlar, bu kanunda; İster gezizi ister sabit bir mekanda bulunsun, Esnaf 

ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve 

sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni 

çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda 

olan basit usulde vergilendirenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden 

muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri ifade etmektedir (5362 Esnaf ve Sanatkarlar 

Meslek Kuruluşları Kanunu).  

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (2008) yukarıdaki tanımlamanın 

geliştirilmesini önermektedir. Esnaf ve sanatkar tanımının günümüz koşulları ve çağdaş 

yaşamın gerekleri dikkate alınarak yeniden yapılması gerektiğini, Mevcut mevzuattaki 

tanımlar genelde 1930’lu yılların tanımaları esas alınarak yapılmış olduğunu bu açıdan da 
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yetersiz olduğunu belirtmiştir. Tanım açısından ülke gerçekleri dikkate alınarak ve AB 

ülkelerindeki en iyi örnekler incelenerek kendi sosyo- kültürel yapımıza uygun esnaf ve 

sanatkar tanımının benimsenmesinin yararlı olacağını vurgulamaktadır.  

Özetle, esnaf ve sanatkar tanımı, tüm faaliyetleri kapsayıcı olmalı, girişimciliği 

özendirmeli, ekonomik anlamda gelişimi sınırlandırılmamalı ve istihdam arttırmalı, büyümeyi 

desteklemeli, çağdaş tekniklerin kullanımını özendirmelidir. Esnaf ve sanatkarın durağan 

yapısından kurtulması ve gelişime açık olması, bu anlayış ve felsefe çerçevesinde yapılacak 

bir tanım ile sağlanabileceğini belirtmektedir (TESK, 2008: 4).  

Kıray “Örgütlenemeyen Kent” isimli İzmir araştırmasında, esnaflık denen iş biçimi 

eskiden kalanlar ya da onların şekil değiştirmiş hali değil, tamamen yeni gelişmiş, sanayi 

öncesi toplumunun iş hayatındaki ticaretle uğraşan kimseleri olarak değil de 18. Asur 

esnaflarının ne iş kolları ile ne lonca gibi örgütleri ile bir ilişkisi vardır. Kanunlar bu gruptan 

esnaf olarak söz etse de kendileri, modern toplumun iş bölümü düzenini aktaran meslek diye 

söz etmektedir (Kıray, 1972: 85).  

Dünya üzerinde ekonomik ve sosyal sistemin sürekli değişim göstermesi, başta üretim 

araçlarındaki çeşitliliği, teknolojiyi, bilginin üretim ve kullanım biçimini, tüketim 

davranışlarını ve buna bağlı mal ve hizmet üretme biçimlerini değiştirmektedir. Teknolojideki 

tarihsel gelişim insanlık tarihini avcı ve toplayıcılıktan, tarım toplumuna ve sanayi toplumuna 

doğru değiştirmiş ve dönüşmüştür. Bu değişim 21. yüzyılda da sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna geçiş süreciyle yeni bir evreye girmiştir. Bir başka ifadeyle Endüstri 4.0 olarak 

adlandırılan yeni ekonomik, toplumsal ve teknolojik dönüşümün içerisinden geçilmektedir. 

Bu süreci 18. yüzyıldan günümüze 300 yıllık bir tarihi akışın serüveni olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bu süreci kapitalizmin doğuşu ve gelişimi olarak ifade edebiliriz.  Şunu belirtmek 

gerekir ki, bu uzun süreç insanlık tarihinde sosyal, ekonomik ve siyasal krizleri de 

beraberinde getirmiştir. Bu süreci Weber, kapitalizmin doğuşundaki nedenleri inceleyerek ele 

almış, Marx kapitalist sistemin kendi iç çelişkileri ve krizi sonucunda yeni bir toplumsal 

düzene geçileceğini vurgulayarak eleştirmiş, Tonnies, Comte, Durkheim ise toplumsal 

düzlemdeki değişmeleri incelemiştir.  

Dolayısıyla sosyal bilimler açısından anlamayı, anlamlandırmayı bekleyen sosyal, 

ekonomik ve politik hayat, esnaf ve sanatkarlığında da yeniden ele alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda bu tartışmanın ve araştırmanın içerisine 
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girmeden, yeni çalışmalara zemin hazırlaması açısından değişen ekonomik, sosyal, teknolojik 

yapıya özgü esnaf ve sanatkarlığında tanımlanması ihtiyacı kurumsal ve sosyal bilimler 

açısından söz konusudur.  Özetle esnaf ve sanatkarlık; kendi işini kuran, geliri ve ticari 

faaliyeti bakımından sanayici olmayan kişilere denir. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar, sınırlı 

sermayesini ve bedeni çalışmasıyla, mesleki ve hizmet konusundaki bilgisi, ustalığı, toplum 

yararına deneyimini aktaran bir kişidir. İşletme sahipliği ile girişimciliğin bir araya getiren 

esnaf ve sanatkarlık bu açıdan önemli bir role sahiptir (Kartal, Turan, Benligiray, Özdemir ve 

Karakuş, 2013: 11). 

 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı, ekonomik hayatın içerisinde mal ve hizmet üreten 

Mersin İli Kadın Esnaf ve Sanatkârlarının Sosyal- Ekonomik profillerinin ve sorunlarının 

sosyolojik açıdan analiz etmektir. Bir diğer ifadeyle, 2018 yılı itibariyle, 5362 sayılı Esnaf ve 

Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanuna göre Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne 

kayıtlı olan kadın esnaf ve sanatkarları sosyolojik açıdan incelemektir. Bu bağlamda, 

araştırma kapsamında, 2018 tarihi itibariyle kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar dâhil edilmiştir. 

Kadınların siyasal ve ekonomik hayatta var olması ülkemiz için de son derece büyük 

öneme haiz bir husustur. Bu anlamda kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde yer 

almalarıyla ilintili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Özellikle kadın girişimcilik üzerinde 

yürütülen tartışmalar kadınların ekonomik ve sosyal hayat içerisindeki önemini 

göstermektedir. Bu sebeple bu çalışma, kadın girişimci olan, kadın esnaf ve sanatkarların 

ekonomik, sosyal anlamda özelliklerinin inceleniyor olması nedeniyle de özgün bir çalışma 

niteliğine sahiptir. Aynı zamanda, Mersin ilinde faaliyet yürüten kadın esnaf ve sanatkarların 

sosyal, ekonomik profillerinin daha önce başka çalışmalarda yer almaması da çalışmanın alan 

literatürü katkısı bakımından ayrı bir önem arz etmektedir (Arslan, 2014; Çelebi, 1990; 

Yetim, 2002).  

Araştırma evreni bir araştırmanın kapsamı içerisine giren bütün bireyleri, olguları ve 

kurumları kapsar. Genellikle bir araştırma gerçekleştirilirken, bir örneklem grubu oluşturulur 

ve çalışma bu örneklem grubu üzerinden gerçekleştirilir. Örneklem grubu, uygun yöntem ve 

tekniklerle evrenden seçilen bireyleri, aktörleri kapsar. Uygun teknikler aracılıyla evrenden 

seçilen örneklem grubunun incelenmesi ya da gözlemlenmesi yoluyla elde edilen bulgular, 

evrene genellenir (Arslan, 2012: 80-88; Arslan, 2015:17). 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 249 

Bu çalışmada, Mersin ilinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı 

kadın esnaf ve sanatkarlar sosyolojik açıdan incelendi. Bu amaca araştırma evreni, zaman 

boyutunda 2018 yılı itibariyle kayıtlı olan kadın esnaf ve sanatkârlar ile sınırlandırıldı.  

Bu araştırma evreni içerisinde, yukarıda belirtilen sektörel faaliyet alanlarına göre 

dağılım gösteren esnaf ve sanatkâr işletmeleri içerisinde kadın esnaf ve sanatkârlar örneklem 

grubuna dâhil edildi. Rassal olmayan örneklem tekniklerinden, tabakalı örnekleme tekniği 

kullanılarak örneklem grubu belirlendi. Tabakaların örneklem grubu içindeki ağırlığı, faaliyet 

kollarının oransal ağırlığı esas alınarak tespit edildi. Örneklem büyüklüğü, evren 

büyüklüğünün minimum yüzde 5’i esas alınarak belirlendi. Bu amaçla örneklem grubu 

içerisine, 140 kadın esnaf ve sanatkâr, sektörel faaliyet alanları dikkate alınarak dâhil edildi. 

Örneklemin iş kollarına dağılımı ise şöyle belirlendi: 140 kadın esnaf ve sanatkârın 44’ü gıda 

sektörü, 37’si sağlık güzellik temizlik sektörü, 19’u tekstil konfeksiyon hazır giyim sektörü, 

5’i sanayi sektörü, 17’si elektrik elektronik sektörü ve 18’i diğer sektörlerden oluşmaktadır 

Temel veri kaynağı olarak Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı 

esnaf ve sanatkârlar ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kayıtları, yayınları da 

esas alınarak, anket formu oluşturuldu. Anketler sahada kadın esnaf ve sanatkârlar ile yüz 

yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Bu anketlerden oluşturulan veri seti, sosyal bilimlerde 

yaygın olarak kullanılan bir veri analizi programı olan SPSS programı kullanılarak analiz 

edildi (Arslan, 2016). 

 

2. KADIN ESNAF – SANATKAR VE KADIN GİRİŞİMCİLİK  

Kadının toplumsal hayattaki yeri, politik, ekonomik ve kültürel hayatın her zaman 

gündemini meşgul eden ve sıkça tartışılan bir konu olma özelliğini taşımaktadır.  Bu 

sorunsalın çözümü için kadının sosyal ve ekonomik yaşama katkısının ve katılımının 

arttırılması için devlet ve sivil toplum kuruluşları nezdinde ulusal ve uluslararası çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Türkiye, kadın girişimciliğe 90’lı yıllara kadar pek fazla ilgi göstermemiştir. 1990 yılı 

itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü olarak kurulması ve programları ile artan ilişkiler sayesinde, Türkiye’de hükümet 

politikalarını oluşturan kurum ve kişiler, mikro işletmelerin desteklenmesinin kadınların karşı 

karşıya kaldığı toplumsal ve ekonomik sorunların çözümünde ne denli etkili bir araç 
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olabileceği yönünde süreci başlatmış oldu (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları 

Genel Müdürlüğü, 2000: 11). 

Tüm dünyada kadın girişimcilerin oranı erkeklerden daha düşük olmakla birlikte,  

gelişmiş ülkelerde son yıllarda kadın girişimciliğine çok fazla destek verilmiş, kadınlara özel 

girişimcilik destek programları uygulanmaktadır (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve 

Sorunları Genel Müdürlüğü, 2000: 200). 

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü 

(İLO), UNDP gibi kuruluşlar dünyanın dikkatini kadının çalışmasına, iş hayatına çekmiştir. 

Örneğin İLO birçok prensibi ve standart daha sonra Kadına Karşı Her Tür Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) alınmıştır. Bunlar kısaca, devredilmez bir insan hakkı 

olarak iş hakkı, kadına erkekle eşit iş olanağı, eşit ücret, eşit mesleki eğitim, eşit sosyal 

güvence, eşit yükseltilme gibi bazı ülkelerde hala sözü bile edilmeyen bazı temel konuları 

kapsamaktadır. Bu bağlamda kadınların iş gücüne katılabilmesi için çeşitli çalışmalar 

yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları 

Genel Müdürlüğü 1999 yılındaki çalışmasıyla kadının ekonomideki yerinin arttırılması 

amacıyla mesleki eğitim kazandırılmasının önemi, işlevi ve etkisine yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 1999: 4). 

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 2004 yılında TBMM 

5251 sayılı yasa ile kabul edilerek, genel müdürlük, daire başkanlığı ve alt teşkilatlanmasının 

çerçevesi çizilmiştir. Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda, Kadının 

Güçlenmesi Strateji Belgesi 2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve 

kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek 

kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kuruluşların kadınların güçlenmesine yönelik 

yapacakları çalışmaları içeren bir doküman olarak hazırlanmıştır. Bu belgeye göre, Eğitim, 

Sağlık, Ekonomi, Karar Alma, Medya beş ana başlık olarak st geliştirilmiştir. Ekonomi 

başlığının birinci maddesine “Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için; 

kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri alması, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve 

üretimde söz sahibi olması anahtar bir role sahiptir” ifadesiyle genel bir çerçeve ve hedef 

belirlenmiştir. Bununla birlikte Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği protokolüne 

de hayata geçirerek kadın girişimciliğin geliştirilmesine katkı verilmektedir (T.C. Aile, 
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019) (Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı 2018-2023, 2018: 71). 

Sivil toplum alanında da kadın girişimciliğini, kadın işletmelerini destekleyen 

kuruluşlar söz konusudur. Ekonomist Dergisinin (2017) bu alandaki çalışmalarına çalışmasına 

göre; 

İş Kadınları Derneği (İŞKAD 1999 ): İş dünyasında kadının etkinliğini arttırma, girişimci 

kadın sayısını çoğaltma ve kadınların karar mekanizmalarına daha çok yer almasını sağlama, 

Türk, Avrupa ve Dünya iş kadınlarının entegrasyonu alanlarında faaliyet yürütüyor. 

Tükiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER 2002): Kadın girişimcilerin gelişimi için 

eğitim, rehberlik ve mentorlük desteği veriyor, kadnın ekonomik konumunun güçlenmesi ve 

kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması içi çalışmalar yapıyor. 

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD 2006): Dernek bünyesinde kadın girişimciliğine 

yönelik paneller, uygulamalı girişimcilik destek eğitim programları, seminerler düzenliyor.  

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (2007): Kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve 

daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemeyi, girişimcilik kültürünün 

gelişmesine öncülük etmeyi hedefliyor. 

Aktif İş Kadınları Derneği (2008): Kadınlara meslek edindirme ve kadın istihdamını arttırma 

projeleri, ürettikleri ürünleri pazarlayarak ihtiyaç sahiplerine burs veriyor. 

Kadın ve Genç Girişimciler Merkezi (K-Gem 2008): Fırsat eşitliği, demokrasi, çalışma hayatı 

ve endüstriyel ilişkiler, temel hak ve özgürlükler alanında AB üye devletleri ile ilgili 

kurumları ile iş birliği yapılmasına katkı sunuyor. 

TurkishWIN (2011): Girişimci kadınların üç farklı kıtada etkinliklere katılmasına, değişik 

bağlantılar edinmelerine imkan tanıyor. 

Arya Kadın Yatırım Platformu (2013): Türkiye’nin tek kadın odaklı yatırım platformu, 

faaliyet alanları ise melek yatırım, etkinlik, eğitim ve mentörlüktür (EKONOMİST, 2019).  

Kadın girişimciliğin desteklenmesi ve bu bağlamda kadınların sosyal ve ekonomik hayata 

katılmalarına katkı sunmak adına hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları kendi faaliyet 

alanlarına göre politika ve uygulamalar geliştirdiği görülmüştür.  
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Bir sonraki bölümde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak faaliyetlerini sürdüren 

kadın esnaf ve sanatkarları incelenecektir. 

 

3. ESNAF – SANATKARLIK VE KADIN 

 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda kadın ve erkek olarak 

esnaf – sanatkar ayrımı yapılmamıştır. Çalışmanın dördüncü bölümde ele alındığı gibi esnaf 

ve sanatkarın genel tanımına yer verilmiştir. Bu bölümde esnaf – sanatkar kesiminin, 

sosyolojik olarak, kadın ve erkek iki farklı cinsiyetten oluşması nedeniyle kadın esnaf – 

sanatkarlık tarihsel ve sosyolojik anlamda incelenecektir.  

Tarihsel açıdan, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının sağlandığı Selçuklu 

döneminde Tanrı’ya yakın olarak bilginler, dervişler, hayırlı insanlar sayılırken dört zümreden 

bahsedilir. Bunlar Gaziyan-ı Rum ( Anadolu Gazileri ), Ahiyan-ı Rum (Anadolu Ahileleri), 

Abdalan-ı Rum  (Anadolu Abdalları)ve Bacıyan-ı Rum ( Anadolu Bacıları)  olarak ifade 

edilir. Bacıyaın-ı Rum bir diğer adıyla Anadolu Bacıları günümüz kadın esnaf ve 

sanatkarlarının temelini oluşturmaktadır. 

XIII. yüzyılda Anadolu’da kadınların oluşturduğu ileri sürülen bu teşkilata Bacıyan-ı 

Rum adı verilmişti. Âşıkpaşazâde’nin gaziyan-ı Rum, ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ile 

birlikte zikrettiği dinî cemaat ve sosyal zümrelerden biri de [Anadolu bacıları anlmına gelen] 

“baciyan-ı Rum”dur. Baciyan-ı Rum’un kadınlardan meydana gelen bir teşkilat olması ve 

başka hiçbir kaynakta böyle bir zümreden söz edilmemesi araştırmacıların dikkatini çekmiş ve 

bu terkipteki kelimenin “baciyan” şeklini alışının bir istinsah hatası olabileceği ileri 

sürülmüştür. Taeschner bunun aslının “haciyan-ı Rum” veya “bahşiyan-ı Rum” olabileceğini 

ileri sürmüş, Z. Velidi Togan ikinci görüşü tercih etmiştir. Bu iki ismin delalet ettiği zümre 

veya teşkilatların varlığına ihtimal vermeyen Fuad Köprülü ise baciyan-ı Rum ifadesini takip 

eden cümlelerde Hacı Bektâş-ı Velî’nin onlarla münasebetinin anlatılması ve Bektaşî 

an‘anesinde tarikattan olan kadınlara genellikle “bacı” lakabının verilmesini de göz önüne 

alarak Anadolu’da baciyan-ı Rum adında bir teşkilatın varlığını mümkün görmektedir. 

Anadolu’da bazı tarikat mensupları da şeyhlerinin hanımları hakkında “ana bacı” tabirini 

kullanmışlardır. Köprülü’nün böyle bir zümrenin mevcut olabileceğine dair görüşünü bir 

ölçüde de olsa teyit eden bir kayıt, yine kendisinin de işaret ettiği gibi Bertrandon de la 

Broquière’in seyahatnamesinde geçmektedir. 
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XV. yüzyıl başında Anadolu’dan geçen seyyahın, Dulkadır Beyliği’nin silâhlı erkek ve 

kadınlardan oluşan bir Türkmen kuvvetine sahip olduğunu söylemesi, Türkmen kabilelerinin 

silahlı cengâver kadınlara sahip olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda yapılan bazı 

araştırmalar da baciyan-ı Rum’un varlığını kabul etmekle birlikte konuya bir açıklık 

getirememiştir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014: 268). 

Prof. Dr. Mikail Bayram tarafından kaleme alınan “Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum” 

adlı kitapta, Ahi Evran eşi olan Fatma Bacı tarafından ahilik teşkilatının kadın kolu olarak 

ifade edilen kadınlar ve genç kızlardan oluşan bir yapıdan söz edilmektedir. Ahi Evran’ın eşi 

vasıtasıyla, Türkmen kız ve kadınları organize edilerek, örgücülük ve dokumuacılık işleri ile 

derilerin yünlerini işleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütüldüğü belirtilmektedir.  

Anadolu’daki Türkmen kadınlar, çadırcılık, keçecilik, boyacılık, halı ve kilim dokuma, 

oya, dantelcilik, nakış işleme ve çeşitli kumaşların imal edilmesi, işlenmesi iştigal 

olmuşlardır. Bacı teşkilatı yada diğer bir ifade ile Bacıyan-ı Rum, Ahilik ile birlikte Kayseri, 

Konya, Kırşehir, Ankara, Larende gibi büyük yerleşim yerlerinde kurulmuştur.  

Ekonomik fonksiyonlarının yanı sıra, ahilik teşkilatında kadınlar, yetim kızların 

eğitililerek özellikle örgücülük ve dokumacılık mesleklerinin öğretilmesinde, kız çocukların 

korunmasında, yaşlıların bakımında, misafi ağırlama faaliyetlerinde etkin oldukları 

belirtilmiştir (Ceylan, 2013: 38) (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014: 270). 

Anadolu’da göçebe halkın yerleşik hayata geçmesiyle ve toplumsal hayatta meslek 

kazanmanın önem kazanmasıyla Selçuklu çarşılarında kadınların erkeklerle yan yana iş 

hayatlarını sürdürdükleri görülmektedir. Ahi teşkilatı halkın şehir hayatına geçişini sağlarken 

Bacıyan-ı Rum da kadınların şehirlerde iş hayatına girmelerinin ilk örneklerini teşkil 

etmişlerdir. Ahi teşkilatında olduğu gibi kadın teşkilatında da çırak, kalfa ,usta, kadın ana 

olarak faaliyetler yürütülürken “İşine, Aşına ve Eşine Sahip Ol” sözü de ahi kadın teşkilatının 

ana ilkesi olmuştur.  

Mikail Bayram’dan aktaran Demir, Kirmani’nin Menakıb- name’sinde anlatıldığına 

göre, zaviyelerde kadın ve erkeklerin birlikte zikir ve sema meclislerinde katıldıkları 

belirtilmiştir. Bütün bunlar Ortaçağ’da Anadolu’da bulunan Türk dervişlerinin yaratmış 

oldukları kültürel ortamın diğer medeniyetlere kıyasla; ne kadar aydın, ilerici ve entelektüel 

olduklarını gösteren emere ve işaratlerdir. Ancak ahi ve bacı teşkilatlarının zaman içinde 

devlet otoritesine girerek demokratik, sivil ve özerk yapısını kaybetmesiyle zayıflamışlardır 

(Demir, 2011: 203-204).  
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Ahi teşkilatlarının devlet ile olan ilişkilerinin incelenmesi şüphesiz bu çalışmanın 

amacını aşmaktadır. Ancak ahi teşkilatlarının tarihsel ve sosyolojik anlamda devlet ile olan 

ilişkileri yeni çalışmaların konusunu oluşturması bakımından önemlidir.  

Bu çalışmada, kadın esnaf – sanatkarlığın tarihsel ve sosyolojik anlamda mevcut 

durumuna değinilmiştir. Tarihsel olarak, ahilik teşkilatının içerisinde Bacıyan-ı Rum ( 

Anadolu Bacıları) olarak adlandırılan ahi kadınları, belirli mesleklerde (örgücülük, 

dokumacılık) faaliyet yürütmeleriyle eğitimi, ekonomiyi destekleyici rolde yer alırken aynı 

zamanda sosyal yardımlaşma, dayanışma açısından da önemli bir rol üstlenmişlerdir. 

Şüphesiz bu dönemi XIII – XVI. yüzyıllar arasında Selçuklu ve Osmanlı döneminin içerisinde 

bulunduğu hukuki, politik ve sosyolojik bir toplum formu içerisinde hayat bulduğunu 

unutmadan değerlendirmek gerekmektedir. 

 

4. TÜRKİYE’DE KADIN ESNAF VE SANATKÂRLARININ MEVCUT DURUMU 

Çalışmanın saha araştırmasının sonuçlarına değinmeden önce Türkiye’deki kadın 

esnaf ve sanatkarların 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanuna göre 

kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar" nezdindeki değerlendirmelere bakılacaktır.  

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in 

03.07.2019 tarihli değerlendirmesinde, “kadınların toplumsal yaşamdaki önemine işaret 

ederek, “Geleceğimizi şekillendiren kadınlarımızın değeri bir gün değil her gün bilinmeli. 

Avrupa'nın birçok ülkesindeki kadınlardan çok daha önce seçme ve seçilme hakkı kazanan 

Türk kadınları yönetimde daha fazla yer almalı. Kadınlarımız kendi geleceklerinin yanı sıra 

ülkemizin geleceği için de söz sahibi olmalı. İş yaşamındaki başarılarını yönetim 

kademelerinde de göstermeliler” diyerek kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın her 

alanında yer almaları gerektiğine vurgu yapmıştır (TESK, 2019).  

Palandöken, Konfederasyon olarak kadınların iş yaşamında ve dolayısıyla sosyal 

alanda daha aktif rol almalarını her zaman desteklediklerini, bu amaçla konfederasyonumuza 

bağlı kadın esnaf ve sanatkarlardan kanun kapsamında alınan kayıt ücreti ve yıllık aidat 

ücretlerinde indirime gidilmiştir.  

Bu uygulamaya göre, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MERSİN ESOB) 

02.01.2019 tarihli ve 06 nolu genelge yazısına göre 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 

uygulanacak olan kayıt ücretlerinde muafiyet grubu listesinde yer alan esnaf sanatkar siciline 
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kayıtlı kadın esnaf ve sanatkarlardan 256,00 TL kayıt ücreti, (Erkek Esnaf ve Sanatkarlar için 

300,00 TL),  odalar tarafından verilen ek hizmetler içinde 26,00 TL (Erkek Esnaf ve 

Sanatkarlar için 30,00 TL) hizmet bedeli belirlenmiştir (Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği, 2019).  

TESK’in geçmiş tarihli genelgeleri incelendiğinde bu uygulamanın ilk kez 2019 da 

yürürlüğe girdiği tespit edilmiştir. Bu uygulama hem ilk hem de kadın esnaf ve sanatkarların 

işletme kuruluş süreçleri ile ticari faaliyetlerini yürütme aşamasında destek kalemi niteliğinde 

olması açısından önemlidir.  

 

Tablo 1. TESK Verilerine Göre Kadın Esnaf ve Sanatkâr Sayısı 

TESK Başkanı Palandöken, 2019 yılı Mart ayı itibariyle, kadın esnaf ve sanatkar 

sayısının son 5 yıla göre yüzde 35 artış ile 289.967 olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda, 

kadınların girişimcilikte olduğu kadar yönetimde de aktif olmaları gerektiğine işaret eden 

Palandöken, 'Türkiye genelinde toplam esnaf ve sanatkarlar içinde kadın esnaf ve 

sanatkarların en çok Uşak, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla illerinde faaliyet gösterdiğini 

belirtmiştir.  

Esnaf ve sanatkar teşkilatının oda, birlik ve federasyonlarında yönetim, denetim, 

başkanlık ve disiplin kurullarında görev alan toplam bin 65 kadın yöneticinin görev yaptığını 

belirtmiştir (TESK, 2019).  

TESK verilerine göre, kadın esnaf ve sanatkârların sektör tercihleri bazında 

incelendiğinde ilk sırada 33 bin 177 kadın esnaf tarafından Bakkallık, Bayilik ve Büfecilik 

mesleğinin tercih edildiğini kaydeden Bendevi Palandöken, '2016 verilerine göre kadın esnaf 

ve sanatkârlarımızın en çok tercih ettiği ilk 10 mesleği şu şekilde sıralamıştır: 

Bakkallık, Bayilik ve Büfecilik: 33.177,   

Kuaförlük: 22.385,   

TESK VERİLERİNE GÖRE KADIN ESNAF VE SANATKâR SAYISI 

Yıl 2016 2017 2018 2019 

*Kadın Esnaf ve Sanatkâr Sayısı  216.550 254.862 267.183 285.812 

*TESK Genel Başkanı Palandöken'in Basın Açıklamalarından Derlenmiştir. (TESK,2019) 
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Lokantacılık: 9.149,  

Taksicilik: 8.477,  

Pazarcılık:8.230,  

Tuhafiyecilik: 7.717,  

Servis aracı işletmeciliği: 7.481, 

Minibüsçülük: 6.968,  

Hazır giyim imalatı:  6.565   

Terzilik 6.148  

Olarak faaliyet yürüttüğü görülmektedir (TESK, 2019). 

Ancak burada altı çizilmesi gereken bir durum söz konusudur. Örneğin taksicilik, 

servis aracı işletmeciliği, minibüsçülük gibi meslek kollarında işletmeler kadınların üzerine 

açılmasına ragmen, ticari faaliyetleri yürütenler genelde erkeklerdir. 

Bu uygulamanın bu şekilde tercih edilmesinde gerek desteklerden yararlanma, gerekse 

sosyal güvenlik hizmetlerinden ve yaşlılık aylığından faydalanma ve/veya erkeklerin mali 

sicil yönünde uygun olmamaları gibi nedenlerle işletmeler kadınlar üzerine açılmaktadır. 

TESK verileri üzerinden mevcut durum incelendiğinde, 1.772.650 toplam esnaf ve 

sanatkar içerisinde %16,3’ü kadın esnaf ve sanatkarlar yer almaktadır. Sayısal bu 

değerlendirme mevcut kadın esnaf-sanatkarların genel durumunu göstermesi açısından 

önemlidir. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde kadın esnaf-sanatkâr ve girişimcilere yönelik 

politika, proje ve eğitim faaliyetlerini yöneten, üreten TESK ve TESK’e bağlı birliklerin 

kadın esnaf ve sanatkarların gelişimine yönelik yapmış olduğu faaliyetler de bu çalışma 

kapsamında incelenmiştir.  

Buna göre, TESK’in yapmış olduğu projeleri incelediğimizde; Türkiye’de henüz 

kadına yönelik ciddi çalışmalar yokken, TESK daha 1995 yılında Türkiye’nin AB ile Gümrük 

Birliği çalışmaları döneminde AB Hibe Yardımları projeleri paketi için 12 proje hazırlamış ve 

AB’ye sunmuş, bu projelerden 8‘i AB tarafından kabul görmüştür. Bu paketteki projelerden 

birisi de Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi’dir.  
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1997 yılında AB tarafından kabul gören projenin gerekli prosedürleri 2001 yılında 

tamamlanabilmiş, projeye 2002 yılında başlanmıştır.  2002 Haziran ayı itibariyle başlayan 

proje 2004 yılı Haziran’ında tamamlanmıştır. 

Projenin yakalamış olduğu başarı Türkiye’deki ve AB bünyesindeki ilgili kuruluşlar 

ve yetkililerce takdirle karşılanmıştır. Ayrıca AB projelerini izlemekle görevli bağımsız 

izleme kuruluşunca yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de en iyi uygulanan projeler 

arasında yer almış HS (highly satisfactory) (yüksek memnuniyet) notu ile değerlendirilmiştir. 

Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi faaliyetlerinin odak noktası eğitimdir. 

Proje genel olarak girişimciliği, özellikle; eğitim ve danışmanlık yoluyla küçük aile 

işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan kadınlar arasında 

girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. 

Proje kapsamında yürütülen faaliyetleri incelediğimizde; 

Proje Ankara’da TESK Eğitim Merkezinde ve Bursa, Çorum, Denizli ve Mersin 

illerinin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri bünyesinde olmak üzere 5 pilot ilde, bu 

Birliklerin destekleriyle yürütülmüş.  

8 hafta süren 60 saatlik eğitim programı ile girişimcilik nedir, nasıl girişimci olunur, 

fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, iletişim, ihtiyaç belirleme, motivasyon, pazarlama, 

pazar, ürün belirlenmesi, iş yerlerinin yasal dayanakları, iş yeri kurulurken gerekli olan yasal 

prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, kıymetli evrakların düzenlenmesi saklanması, 

işletmelerde kayıt sistemi, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, kârlılık nedir, kârlılığı 

denetlemenin yolları, kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmiştir. 

Projenin temel stratejisi yerel düzeyde tutarlı ve ölçülebilir sonuçlar olmuştur. 

Böylece 24 aylık proje uygulama süresi sonunda aşağıdaki somut sonuçlar elde 

edilmiştir. 

- Kadın girişimcilere yönelik olarak, eğitim programı düzenleme ve danışmanlık hizmeti 

verme konusunda gerekli altyapıya sahip 5 eğitim merkezi kurulmuştur, 

- 1816 kişi kendi işini kurma ve yönetici olma konusunda eğitilmiş ve iş hayatına 

kazandırılmıştır, 
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- Eğitim programlarının devamlılığını güvence altına almak ve nihai aşamada bu proje 

kapsamında yer almayan diğer bölgelere yönelik geliştirme merkezlerinin kurulmasını 

sağlamak amacıyla TESK personeli de eğitilmiştir, 

- Gelecekte kadın girişimcilere yönelik olarak geliştirilecek eğitim programlarına da model 

oluşturacak eğitim araç, gereç ve ekipmanları sağlanmıştır, 

- Kadınlar, yeni bir işe başlama ve bu konudaki olanaklar hakkında bilgilendirilmiştir. 

- Nihai aşamada bu projede yer almayan diğer bölgelerdeki kadın girişimcilere yönelik 

geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla altyapı oluşturulmuştur. 

            Proje tamamlandığında toplam 1630 kadın 186 erkek olmak üzere 1816 kişi eğitilmiş, 

bunlardan 359’u ya kendi iş yerlerini kurmuş ya da çeşitli ortaklıklar kurarak girişimcilik 

hayatına atılmışlardır. TESK, bu projeyle Türkiye’de kadın girişimciliğine öncülük etmiş ve 

istihdama katkıda bulunmuştur. Bu projenin başarılı bulunmasının ardından TESK projenin 

devamı niteliğinde ve sürdürülebilirlik açısından “Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi 

Projesi-II” projesini hayata geçirtmiştir.  

2007 yılı itibariyle uygulamaya konulan “Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi 

Projesi II” imkanları, ihtiyaçları, bölgesel kalkınmaya uygunlukları, girişimci potansiyelleri 

ve sosyo-ekonomik durumları doğrultusunda AB ve TESK tarafından belirlenen toplam 24 

ilimizde; ESOB’larımız bünyesinde oluşturulmuş olan Merkez ve Bağlı Merkezler ile 

yürütülmüştür. Bu kapsamda Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir ve 

Samsun olmak üzere 8 ilimiz “Merkez” ve Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, 

Hatay, Kastamonu, Muğla, Kırklareli, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat 

olmak üzere toplam 16 ilimiz  “Bağlı Merkez” olarak kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi ve 

danışmanlık hizmeti sağlamıştır. İlk Projemiz kapsamında kurulmuş olan Ankara Eğitim 

Merkezi ise bu proje kapsamında da TESK bünyesinde merkez olarak faaliyet göstermeye 

devam etmiştir. 

  Proje ile, ülkemizle AB arasında devam eden katılım müzakereleri sürecinde, projenin 

uygulanacağı illerin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlanmış, girişimcilik desteklenmiş, 

ESOB’ların bünyesinde etkin faaliyetler düzenlenerek, sunulan hizmetin kalitesi artmış ve 

ESOB’larımızın proje kapasitesi geliştirilmiştir. 
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Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci 

bileşen; “Eğitim Merkezleri ve Bağlı Merkezler” aracılığı ile kadın girişimciliğinin 

desteklenmesidir ve bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu TESK’tir.  

İkinci bileşen ise Girişimcilik Merkezleri yoluyla iş geliştirme merkezleri kurularak Kadın 

Girişimciliğinin desteklenmesidir. Bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu ise KOSGEB’tir. 

KOSGEB tarafından dört ilde girişimcilik merkezleri kurulmuştur. Bu iller, Çorum, Kütahya, 

İstanbul/ Pendik, Nevşehir’dir. 

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi faaliyetlerinin odak noktası eğitim ve 

danışmanlık hizmetidir. Proje genel olarak girişimciliği, özellikle de; eğitim ve danışmanlık 

yoluyla küçük aile işletmelerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan 

kadınlar arasında girişimciliği desteklemeyi hedeflemiştir. Temmuz 2007- Aralık 2008 

tarihleri arasında uygulanan proje kapsamında 4500 kadına eğitim, 1500 kadına ise 

danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. 

Eğitim programları ile; fizibilite çalışması, iş fikri geliştirme, ihtiyaç belirleme, 

pazarlama, pazar, ürün belirlenmesi, iş yerlerinin yasal dayanakları, iş yeri kurulurken gerekli 

yasal prosedürler, karşılaşılacak zorluklar ve cezalar, kıymetli evrakların düzenlenmesi, 

saklanması işletmelerde kayıt sistemi, maliyetin tanımı, maliyet fiyat ilişkisi, karlılık nedir, 

kredi finansman ve dış ticaret gibi konularda bilgiler verilmiştir. 

Proje 24 Nisan 2009 tarihinde resmen sona ermiştir. Ulaşılan sayısal sonuçlar aşağıda 

listelenmiştir; 

 - Toplam 25 ilimizde, tam 6,291 kadınımıza eğitim, 2,755 kadınımıza da danışmanlık hizmeti 

verilmiştir. Toplam 10,684 girişimci kadın sertifika almayı başarmıştır. 

-  255 kadın işyerlerini açmıştır 

 Böylece projede hedeflenen rakamların çok üzerinde kadınımıza eğitim ve danışmanlık 

hizmeti verilmiştir (TESK, 2019). TESK ve bağlı birlikleri nezdinde yürütülen politikalar, 

projeler ve faaliyetler gerek iş hayatını gerekse de bireysel gelişmi arttıran niteliklere sahip 

olduğu görülmüştür. Yürütülen kadınlara yönelik çalışmaların Türkiye’de dağılımını ve etki 

alanını görebilmek adına aşağıda harita olarak görselleştirilmiştir. Buna göre Kadın 

Girişimciliğinin Desteklenmesi I ve II projelerinin 81 ilin 29’unda uygulanarak Türkiye’nin 

%34’üne etkisi olduğu görülmüştür. 
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Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi 

Türkiye’nin hemen hemen her noktasına ulaşan ve kadın esnaf- sanatkarların gelişimine 

yönelik Türkiye’nin ilk ve öncü bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

5. MERSİN’DE KADIN ESNAF VE SANATKÂRLARININ MEVCUT DURUMU 

Kadın esnaf ve sanatkarlar, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 

Kanunu kapsamında illerinde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüklerine kayıt olarak, 

çalışma alanlarına ve mesleklerine göre ilgili mesleki odalara kayıt olarak faaliyetlerini 

yürütmektedirler. Bu bağlamda, Mersin’de de kadın esnaf ve sanatkarlar vergi kayıtlarını 

oluşturduktan sonra Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne kayıt yaptırdıktan sonra 

ticari faaliyetlerini sürdürmektedirler. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği verilerine 

göre 2019’un Şubat ayı itibariyle Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 9006 

tane kadın esnaf ve sanatkar mevcuttur. Bu kadınların ancak tamamı bilfiil ticari faaliyet 

yürütmemektedir. Ticari faaliyetini bilfiil sürdürenlerin oranı %70 düzeyinde Mersin Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Cevdet TEKBAŞ tarafından belirtilmektedir 

(Tekbaş, kişisel görüşme, 2019). 

 

Şekil 1. TESK Verilerine Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesinin Türkiye’de İl 

Bazında Dağılımı 
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Sektörel dağılımlarını incelediğimizde en fazla gıda sektöründe faaliyet yürüttükleri 

ikinci olarak da sağlık, güzellik ve temizlik sektöründe esnaf sicil kayıtlarını oluşturdukları 

görülmüştür.  Kadın esnaf ve sanatkarların %50’sinden fazlası yemek, kafe, bakkal, büfe, 

kuaförlük, cilt bakımı vb. sektörlerde ağırlıklı olarak faaliyet yürüttükleri görülmüştür.  

Yukarıdaki bölümde TESK’in verilerine göre Türkiye’deki genel durum incelenmiştir. 

Orada da Bakkallık, Bayilik ve Büfecilik: 33.177, Kuaförlük: 22.385, Lokantacılık: 9.149 

meslek grupları ilk üçte yer almaktadır (TESK, 2019). 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3.1. Mersin’deki Kadın Esnaf ve Sanatkarların Sektörel Dağılımları 
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Şekil 2’yi incelediğimizde, Esnaf ve Sanatkar Sicil Verilerine göre, en fazla kadın 

esnaf ve sanatkarın Tarsus ilçesinde faaliyet yürüttüğü görülmektedir. Bunu Akdeniz ve 

Yenişehir İlçeleri takip etmektedir. Bu üç ilçenin 2018 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine 

göre Tarsus 339676, Akdeniz 264618, Yenişehir 258694 kişiyle toplam nüfusa sahiptir. 

Tarsus ve Akdeniz’de toplam nüfusun %49’u kadın iken, Yenişehir’de bu oran %51 

düzeyindedir (TUİK, 2019).  Kadın nüfus yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde Akdeniz 

ilçesi %1,17 ile kadın başına düşen kadın esnaf ve sanatkar olarak birinci sırada yer 

almaktadır.  Bunu ikinci sırada Yenişehir (%1,08) üçüncü sırada ise Tarsus  (%0,96) 

gelmektedir. Kadın nüfusuna göre kadın esnaf ve sanatkarın en fazla olduğu ilçe Yenişehir 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Şekil. Mersin’deki Kadın Esnaf ve Sanatkarların İlçelere Göre Dağılımları 
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Mersin’deki kadın esnaf ve sanatkarların yaş ortalamasına bakıldığında 2019 yılı 

itibariyle mevcut esnaf ve sanatkarların yaş ortalamasının 43 olduğu görülmüştür. Esnaf ve 

sanatkarlık faaliyetini yürütenler arasında genç olanların oranı yok denecek kadar azdır. 

Şüphesiz ki bu durum sermaye birikimi, tecrübe, mesleki eğitimin sürekliliği, aile desteği vb. 

etkenler düşünüldüğünde anlaşılabilmektedir. Ancak yine de genç girişimci olarak kadın esnaf 

ve sanatkâr sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaş 

Aralığı
Sayısı Yüzdesi

Yaş 

Aralığı
Sayısı Yüzdesi

18 4 0 55 161 1,8

19 6 0,1 56 148 1,6

20 17 0,2 57 122 1,4

21 25 0,3 58 123 1,4

22 45 0,5 59 110 1,2

23 52 0,6 60 86 1

24 85 0,9 61 60 0,7

25 102 1,1 62 51 0,6

26 114 1,3 63 61 0,7

27 100 1,1 64 52 0,6

28 161 1,8 65 37 0,4

29 168 1,9 66 46 0,5

30 163 1,8 67 23 0,3

31 194 2,2 68 24 0,3

32 230 2,6 69 33 0,4

33 241 2,7 70 21 0,2

34 259 2,9 71 16 0,2

35 260 2,9 72 11 0,1

36 272 3 73 11 0,1

37 296 3,3 74 7 0,1

38 340 3,8 75 10 0,1

39 335 3,7 76 5 0,1

40 359 4 77 14 0,2

41 383 4,3 78 5 0,1

42 355 3,9 79 4 0

43 317 3,5 80 13 0,1

44 289 3,2 81 2 0

45 366 4,1 82 2 0

46 327 3,6 83 3 0

47 332 3,7 85 1 0

48 294 3,3 86 1 0

49 267 3 88 1 0

50 224 2,5 91 1 0

51 189 2,1 92 1 0

52 175 1,9

53 199 2,2

54 195 2,2

2019 Şubat Ayına göre Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 

Müdürlüğü’ne kayıtlı kadın esnaf -sanatkarlarının yaş 

dağılımlarını gösteren tablodur(MERSİN ESOB; 2019).

100TOPLAM 9006

MERSİN’DE KADIN ESNAF VE SANATKARLARININ YAŞ ARALIĞI

Tablo 5.3.1. Mersin’deki Kadın Esnaf ve Sanatkarların Yaş Aralığı 

 

Tablo 5.3.1. Mersin’deki Kadın Esnaf ve Sanatkarların Yaş Aralığı 
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Mersin’deki esnaf ve sanatkarlara yönelik yürütülen çalışmaların neler olduğu 

konusunda Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sn. Talat Dinçer, Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yürütülen, Mersin’in de 8 pilot ilden birisi 

olarak dahil edildiği Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi 

(ADAPTESK) kapsamında, bugüne kadar teşkilat birimlerimize, personellerimize ve esnaf-

sanatkarlarımıza yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri oldukça verimli olarak sürdürülmüş ve 

bu eğitim faaliyetleri ile ilgili olumlu geri bildirimler alınmıştır (Dinçer, 2019) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTESK PROJESİ KAPSAMINDA ESNAF VE SANATKARLARA VERİLEN EĞİTİMLER 

Sır
a 

No 
Tür Eğitimin Adı 

Katılımcı Sayısı 

Kadın Erkek TOPLAM 

1 

Mesleki 
Eğitimler 

ARK Kaynak Teknikleri 0 91 91 
2 Cilt Bakımı 85 2 87 
3 El ve Ayak Bakımı 14 0 14 
4 Giyimde Ölçülendirme 94 18 112 
5 İleri Sürüş Teknikleri 4 120 124 
6 Kalıp Hazırlama Teknikleri 34 6 40 

7 
Klasik ve Modern Usullerde Servis ve 
Sunum Teknikleri 

14 86 100 

8 Konuk İlişkileri 33 74 107 
9 Makinede Dikiş Teknikleri 71 36 107 

10 Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 2 23 25 

TOPLAM 351 456 807 

  

11 

İşletme 
Geliştirme 
Eğitimleri 

Bilgi ve Veri Toplama 20 51 71 
12 Bilgisayar Okur Yazarlığı 13 44 57 
13 E-Ticaret 24 72 96 
14 Gıda Güvenliği 5 37 42 
15 Gıdalarda Kalite Kontrol ve Analizler 6 54 60 
16 Girişimcilik 95 393 488 
17 İletişim 59 445 504 
18 İnovasyon 32 282 314 
19 İş Organizasyonu 20 354 374 
20 İş Sağlığı ve Güvenliği 0 31 31 
21 İşletme ve İş Geliştirme 50 342 392 
22 Kalite Yönetimi 14 222 236 
23 Kişisel Gelişim 79 317 396 
24 Müşteri Memnuniyeti 97 437 534 
25 Patent ve Mülkiyet Hakları 14 63 77 
26 Satın Alma 8 39 47 
27 Stok Yönetimi 37 64 101 
28 Satış ve Pazarlama Teknikleri 21 197 218 

TOPLAM 594 3444 4038 

GENEL TOPLAM 945 3900 4845 

(Yaman, 2016 - 2017 Mersin Esnaf ve Sanatkar Ekonomi Raporu, 2018: 18) 

 

Tablo 2. Mersin ESOB ADAPTESK Projesi Kapsamında Verilen Eğitimler ve Yararlanıcılar 
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Bu eğitimler yoluyla kişisel gelişim ve mesleki gelişim alanında kadın ve erkek esnaf -

sanatkarların gelişimine katkı verildiği görülmüştür. Eğitime katılanların içerisinde kadın 

esnaf – sanatkarların oranı %20 düzeyinde yer alarak önemli bir kitleye de ulaşıldığı tespit 

edilmiştir.  

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için Başkan DİNÇER, Mersin 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde KOSGEB temsilciği kurulduğunu bu 

temsilcilikle girişimcilere eğitim ve sertifika vererek iş dünyasına, sosyal ve ekonomik hayata 

atılmalarına katkı verdiklerini belirtti. Bu bağlamda son 5 yılda yaklaşık 1.000 kişiye eğitim 

verildiğinin altına çizen Dinçer, bu eğitimlere katılanların hemen hemen yarısının da kadın 

olduğunu vurgulamıştır. Kadın esnaf- sanatkarların desteklenmesi, geliştirilmesi için gerekli 

girişimleri yaptıklarını, sorunlarını çözebilmek için gerekli olan kurum ve kuruluşlar ile 

iletişime geçtiklerini daha kolay iş yapabilmeleri için kurumsal destek sunduklarını bu amaçla 

kurumumuzun insan kaynaklarından KOSGEB eğitmeni yetiştirerek eğitimleri de doğrudan 

verilmesini sağladıklarını belirtmiştir (Dinçer, 2019) (Dinçer, kişisel görüşme, 2019). 

Bu eğitimleri veren Birlik Genel Sekreteri ve KOSGEB eğitmeni olan Tekbaş’ın 

katılan kursiyerlerin psikolojik, sosyal ve ekonomik durumları hakkındaki gözlemleri de 

kadın esnaf ve sanatkarlar ile kadın girişimcilerin mevcut durumunu anlayabilmek adına 

önemlidir. Tekbaş’a göre, kursiyerlere katılan kadınların, özgüvenli, kendi ayakları üzerinde 

durmayı, aile ve kişisel gelirini arttırmayı hedeflediklerini, iş fikirlerini hayata geçirmek için 

bilgilerini arttırmak istediklerini ancak iş kurma sürecinde ailelerinden yeterince destek 

alamayanların sayısının fazla olduğunu, aynı zamanda kuruluş ve işletme sermayesi açısından 

da sıkıntılı olduklarını gözlemlendiğini belirtmiştir (Tekbaş, 2019) (Tekbaş, kişisel görüşme, 

2019). 

Sonuç olarak, kadın esnaf ve sanatkarların Türkiye’de temsilcisi olan TESK ile 

Mersin’de temsilcisi olan Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından farklı 

dönemlerde çeşitli konularda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların geliştirilmesi ve yapılan 

çalışmaların etki analizlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi ayrı çalışmaların konularını 

oluşturacaktır.  

Girişimcilik ekosisteminde önemli yer tutan mesleki odaların kadın esnaf ve 

sanatkârlar ile ilgili çalışmalarını inceledikten sonra kadın girişimcilik literatüründeki 

tartışmalara bir sonraki bölümde geçilecektir. 
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6. MERSİN KADIN ESNAF VE SANATKARLARININ SOSYOLOJİK DURUMU 

Yaş faktörü, belirli bir toplumsal grubun profilini ortaya koymayı hedefleyen 

araştırmalarda da en çok kullanılan demografik değişkenlerden birisidir. Hayat tecrübesi, 

mesleki bilgi ve birikim gerektiren mesleklerde ileri yaş gerçeği önemlidir. Ancak bazı 

mesleklerde ve değişen dünya koşullarından gençlik olgusu da ön plana çıkabilmektedir 

(Arslan D. A,  2015:  57). 

Araştırma kapsamında incelenen kadın esnaf ve sanatkarların yaş ortalaması 41,67’dir. 

Kadın esnaf ve sanatkarlarının yaş ortancası 42 olup, en sık görülen yaşı ise 35’dir. Görüşülen 

bireylerin %13’ü genç, %70’i 31 ile 50 yaş aralığında %17’si de 50 yaş ve üzerindedir.  

 

 

 

 

 

 

  

Sayı 140 

Ortalama 41,67 

Medyan 42 

Mod 35 

Minimum 22 

Maksimuum 69 
 

Tablo 6.1.1. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Yaş Özellikleri 

 

Tablo 6.1.1. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Yaş Özellikleri 
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SAYISI (N) YÜZDESİ

22,00 1 ,7

24,00 1 ,7

25,00 2 1,4

27,00 4 2,9

28,00 3 2,1

29,00 2 1,4

30,00 3 2,1

31,00 3 2,1

32,00 2 1,4

33,00 6 4,3

34,00 4 2,9

35,00 9 6,4

36,00 6 4,3

37,00 3 2,1

38,00 2 1,4

39,00 4 2,9

40,00 7 5,0

41,00 8 5,7

42,00 8 5,7

43,00 5 3,6

44,00 5 3,6

45,00 3 2,1

46,00 7 5,0

47,00 4 2,9

48,00 7 5,0

49,00 5 3,6

50,00 3 2,1

51,00 3 2,1

52,00 1 ,7

53,00 3 2,1

54,00 2 1,4

55,00 2 1,4

56,00 3 2,1

57,00 6 4,3

58,00 1 ,7

59,00 1 ,7

69,00 1 ,7

Total 140 100,0

KADIN ESNAF VE SANATKARLARININ YAŞ ARALIĞI

Tablo 6.1.2. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Yaş Aralığı 

 

Tablo 6.1.3. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Doğum YerleriTablo 6.1.2. Kadın Esnaf ve 

Sanatkarlarının Yaş Aralığı 
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DOĞUM YERİ SAYISI (N) YÜZDESİ

ADANA 7 5,0

ADIYAMAN 6 4,3

ANKARA 5 3,6

ANTAKYA 1 ,7

ANTALYA 1 ,7

AYVALIK 1 ,7

BALIKESİR 1 ,7

BATMAN 1 ,7

BURSA 1 ,7

ÇANAKKALE 1 ,7

DİYARBAKIR 2 1,4

EDİRNE 1 ,7

ELAZIĞ 1 ,7

ERZİNCAN 1 ,7

GAZİANTEP 4 2,9

GİRESUN 1 ,7

HATAY 6 4,3

İSTANBUL 4 2,9

İZMİT 1 ,7

KAHRAMANMARAŞ 2 1,4

KARABÜK 1 ,7

KARAMAN 1 ,7

KAYSERİ 2 1,4

KIRIKKALE 2 1,4

KİLİS 1 ,7

KONYA 2 1,4

MALATYA 8 5,7

MARDİN 3 2,1

MERSIN 65 46,4

MUŞ 1 ,7

ŞANLIURFA 4 2,9

TARSUS 1 ,7

YOZGAT 1 ,7

Total 140 100,0

KADIN ESNAF VE SANATKARLARIN DOĞUM YERLERİ

Tablo 6.1.3. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Doğum Yerleri 
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Araştırma kapsamında incelenen kadın esnaf ve sanatkarlarının doğum yerleri 

incelendiğinde %46’sının Mersin doğumlu olduğu, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman, 

Gaziantep ve Ankara illerinden gelenlerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma kapsamında kadınların %59’unun evli olduğu ve %38’inin bekâr olduğu 

görüşmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.1. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Doğum Yerlerine Göre Dağılımı 

Medeni Durum 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
BEKAR 53 37,9 

EVLİ 82 58,6 

BELİRTMEK İSTEMİYOR 5 3,6 

TOTAL 140 100,0 

 

 Tablo 6.1.4. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Medeni Durumu 

Şekil 6.1.2. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Medeni Durumu 
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İnsanların bireysel hayatları bakımından ve toplum açısından eğitim en önemli 

sosyolojik bir faktördür (Arslan D, A, Çağlayandereli M, 2016: 296). Bireylerin aldıkları 

eğitimlerin niceliksel eğitimlerinin yanı sıra niteliksel eğitimleri de büyük önem arz 

etmektedir (Arslan D. A., 2013).  Bu açıdan bakıldığında kadın esnaf ve sanatkarların 

%70’inde fazlası lise ve üstü eğitim mezunları oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örgün öğretimlerinin yanı sıra mesleki eğitimde ticari hayatın vazgeçilmez unsurudur. 

Bu bağlamda esnaf ve sanatkarların %24’ünün ustalık belgesine sahip oldukları, sadece % 

20’sinin mesleki ve/veya kişisel gelişim eğitimlerinden herhangi birisine sahip olmadıkları 

görülmüştür. Bunun yanı sıra başta girişimcilik eğitimleri, satış ve pazarlama, müşteri 

memnuniyeti gibi konularda eğitimler alarak sertifika, belge aldıklarını beyan etmişlerdir.  

  

 

Tablo 6.1.5. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 

İLKOKUL 10 7,1 

ORTAOKUL 30 21,4 

LİSE 53 37,9 

YÜKOKUL 37 26,4 

ÜNİVERSİTE 10 7,1 

Total 140 100,0 

 

Şekil 6.1.3. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Eğitim Durumu 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın esnaf ve sanatkarlarının aile büyüklüğü incelendiğinde ortalama hane halkı 

büyüklüğü 4’e yakındır. Yüzde 21’i 5 ve üzeri hane büyüklüğüne sahiptir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hane halkı sayısı 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
1,00 2 1,4 

2,00 23 16,4 

3,00 39 27,9 

4,00 45 32,1 

5,00 29 20,7 

6,00 1 ,7 

7,00 1 ,7 

 

Tablo 6.1.6. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Hane Halkı Sayısı 

Şekil 6.1.4. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Hane Halkı Sayısı 

Sayı 140 

Ortalama 3.59 

Medyan 4 

Mod 4 

Minimum 1 

Maksimuum 7 
 

Tablo 6.1.7. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Hane Halkı Sayısı 

Sayı 140 

Ortalama 20.2286 

Medyan 22 

Mod 10 

Minimum 1 

Maksimuum 57 
 

Tablo 6.1.8. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Mersin’de Yaşam Süreleri 
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Araştırmada incelenen kadın esnaf ve sanatkârlar ortalama 20 yıldan beri Mersin ilinde 

yaşamaktadır. 10 yıldır yaşayanlarda en fazla yaşam süresine sahip olanlardır.  5 yıl ve daha 

az Mersin’de yaşayıp da ticari faaliyet gösterenlerin sayısı %15 düzeyindedir.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticari hayatta geçirilen deneyim süresi hem bireysel hem de işletmelerin hayatta 

kalabilmelerinde önemli bir faktördür. Bu amaçla, kadın esnaf ve sanatkarların hali hazırda 

faaliyet yürüttükleri mesleklerdeki toplam deneyim süreleri de incelenmiştir. Buna göre, % 

54’ü 5 ve altında bir deneyime sahip olarak mevcut işyerini çalıştırırken, 15 yıldan fazla 

deneyim sahibi olanların oranı da % 9 düzeyindedir. Yaklaşık % 20 düzeyinde de yeni 

girişimci olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 6.1.5. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Mersin’de Yaşam Süreleri 

Mevcut İşindeki Toplam Tecrübe 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
BİR YILDAN AZ 26 18,6 

1-5 YIL 49 35,0 

6-10 YIL 41 29,3 

11-15 YIL 11 7,9 

15 YILDAN FAZLA 13 9,3 

 

Tablo 6.1.9. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının Mevcut İşindeki Tecrübesi 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut işindeki toplam tecrübesi ile iş hayatındaki toplam tecrübesini de incelenmiştir.  İş 

hayatındaki toplam tecrübesi ile kendi adına bir işletme açıp açmadığına bakılmaksızın 

çalışan olarak da iş hayatında yer alma tecrübesi de incelenmiştir. Buna göre, işletme 

kurulmadan önce açılan işyerindeki meslek koluna göre çalışma hayatında yer aldıkları 

görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. KADIN ESNAF VE SANATKARLARIN MEVCUT DURUMLARI, SORUNLARI, 

BEKLENTİLERİ VE TALEPLERİ 

Bu bölümde, kadın esnaf ve sanatkarların mevcut durumları, sosyal, ekonomik ve 

kurumsal düzeyde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara karşı dile getirdikleri beklentileri 

Şekil 6.1.6. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının İş Hayatındaki Toplum Tecrübeleri 

İş Hayatındaki Toplam Tecrübesi 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
TECRÜBEM YOK 1 ,7 

1 YILDAN AZ 8 5,7 

1-5 YIL 35 25,0 

6-10 YIL 40 28,6 

11-15 YIL 30 21,4 

15 YILDAN FAZLA 26 18,6 

Total 140 100,0 

 

Tablo 6.1.10. Kadın Esnaf ve Sanatkarlarının İş Hayatındaki Toplam Tecrübesi 
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ve en nihayetinde işletmeleri ve kişisel gelişimleri adına talepleri incelenmiştir.  Bu 

kapsamda, bakkal, büfe, hazır giyim, konfeksiyon, berber ve kuaför, güzellik salonu, 

kafeterya, optik, e-ticaret, cep telefonu ve aksesuarları satışı, pazarcı, terzi, lokanta, restoran 

vb. meslek kollarında faaliyet yürüten kadın esnaf ve sanatkârlar incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın girişimcileri, kadın esnaf ve sanatkarların aileleri tarafından desteklenmesi hem 

işletmelerinin hayatta kalabilmelerini hem de başarılı olabilmeleri açısından önemlidir. 

Özellikle kadın girişimciliğin geliştirilmesinde aile desteği önemli bir değişken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Araştırma örneklemi kapsamında %90 düzeyinde aile bireylerinin 

desteğinin olduğu görülmektedir. 

 

 

Aile desteği 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
ÇOK DESTEK OLDULAR 62 44,3 

DESTEK OLDULAR 65 46,4 

FİKRİM YOK 1 ,7 

BİRAZ DESTEK OLDULAR 9 6,4 

HİÇ DESTEK OLMADILAR 3 2,1 

 

Tablo 7.1. Kadın Esnaf ve Sanatkarların Aile Desteği 

Şekil 7.1. Kadın Esnaf ve Sanatkarların Aile Desteği 
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İş hayatının en önemli unsurlarının başında da mesai kavramı gelmektedir. Mesai 

süreci yasal olarak çalışanlar için düzenlenmiş olsa da esnaf ve sanatkarlık mesleğinin gereği 

olarak esnaf ve uzun mesai kavramıyla karşılaşılmaktadır. Buna göre, araştırma örnekleminde 

işyerinde harcanan sürede incelenmiştir. Kadın esnaf ve sanatkarların %45’i 10 ile 12 saat 

arasında çalıştıkları görülmüştür. Uzun süreleri bu çalışma süresi hem iş hayatını hem aile 

hem de bireysel zaman ayırma süreçlerini de etkilemektedir.  

Zaman yönetimi şüphesiz ki çağımızın en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu 

bağlamda uzun mesai çalışma koşullarına sahip kadın esnaf ve sanatkarların mesai sonrasında 

zamanlarını nasıl değerlendirildikleri de incelenmiştir. Buna göre birinci öncelikleri Şekil 

6.2.3’te belirtildiği gibi, ev işleri ile uğraşmaları, ikinci önceliğini gösteren Şekil 6.2.4’e göre 

de işlerini düşündüklerini burada aile bireyleriyle vakit geçirebilmenin de önemli bir eşik 

Mesai harcaması 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
0-3 SAAT 1 ,7 

4-6 SAAT 4 2,9 

7-9 SAAT 60 42,9 

10-12 SAAT 64 45,7 

12 SAATTEN FAZLA 11 7,9 

Total 140 100,0 

 

Tablo 7.2. Kadın Esnaf ve Sanatkarların İş Yerinde Geçirdikleri Mesai Süresi 

Şekil 7.2. Kadın Esnaf ve Sanatkarların İş Yerinde Geçirdikleri Mesai Süresi 
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değer tuttuğunu göz ardı etmemek gerekir ve üçüncü olarak da Şekil 6.2.5’te görüldüğü üzere 

arkadaşlarıyla vakit geçirebilme olarak zamanları değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre birinci öncelikleri Şekil 6.2.3’te belirtildiği gibi, ev işleri ile uğraşmaları, 

ikinci önceliğini gösteren Şekil 6.2.4’e göre de işlerini düşündüklerini burada aile bireyleriyle 

vakit geçirebilmenin de önemli bir eşik değer tuttuğunu göz ardı etmemek gerekir ve üçüncü 

olarak da Şekil 6.2.5’te görüldüğü üzere arkadaşlarıyla vakit geçirebilme olarak zamanları 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7.3. Kadın Esnaf ve Sanatkarların Önceki Deneyimlerinin Sektörel Dağılımı 

Şekil 7.3. Kadın Esnaf ve Sanatkarların İşten Arta Kalan Zamanlarını Değerlendirmede 1. 

Önceliği 

Şekil 6.2.4. Kadın Esnaf ve Sanatkarların İşten Arta Kalan Zamanlarını Değerlendirmede 2. 

Önceliği 

Önceki Deneyimlerin Sektörel Dağılımı 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
GIDA SEKTÖRÜ 27 19,3 

ULAŞIM SEKTÖRÜ 2 1,4 

SAĞLIK GÜZELLİK TEMİZLİK SEKTÖRÜ 
44 31,4 

TEKSTİL KONFEKSİYON HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 
39 27,9 

SANAYİ SEKTÖRÜ 4 2,9 

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 4 2,9 

EĞLENCE SEKTÖRÜ 3 2,1 

TECRÜBEM YOK 4 2,9 

DİĞER 13 9,3 
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Bir önceki demografik özelliklerini incelediğimizde bölümde, araştırma örneklemindeki 

kadınların toplam iş hayatındaki tecrübelerinin süreleri incelenmiştir. Burada ise bu süreleri 

hangi sektörlerde faaliyet alanlarına göre irdelenmiştir. Buna göre, kadın esnaf ve 

sanatkarların geçmiş deneyimlerinde sağlık, güzellik ve temizlik sektörü ile tekstil, 

konfeksiyon ve hazır giyim sektörü yaklaşık %60’a tekabül etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın esnaf ve sanatkarların önceki deneyimlerini, daha önceden bir işletme açıp 

açmadıklarıyla birlikte incelediğimizde, sadece %22’sinin daha önceden kendi namı 

hesaplarına bir işletme açtıkları görülmüştür. Bu durumun iki önemli sonucu vardır. Birincisi, 

işletme kurma, ticari faaliyet yürütme noktasında geçmiş tecrübesi olan sayısı 5’te 1 

oranındadır. İkinci sonuç ise, ticari hayata atılmadan önce işçi, çalışan olarak ticari hayatın 

Şekil 7.6. Kadın Esnaf ve Sanatkarların Önceden İşyeri Açma Durumları 

Önceden İşyeri Açma Durumları 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
EVET 31 22,1 

HAYIR 109 77,9 

Total 140 100,0 

 

Tablo 7.4. Kadın Esnaf ve Sanatkarların Önceden İşyeri Açma Durumları 
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içerisinde yer almışlardır. Bir diğer ifadeyle yaklaşık %80’ini ilk defa kendi namı hesabına bir 

işletme açarak ticari ve mali açıdan sorumluluk almışlardır. 

 

 

 

 

 

 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında, Esnaf ve 

Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve 

sanatkar meslek kollarında faaliyet yürüten ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun amacını, sigortalı sayılanlar ve 

sayılmayanları ifade eden madde 24’e göre esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız 

çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde 

gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkâr Sicili 

ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanların kimler 

olacağını belirtilen düzenlemelere göre esnaf ve sanatkarlık mesleği 4/A BAĞ-KUR’lu yada 

işçi ve memur emeklisi olup da çalışanlar tarafından yürütülmektedir (5362 Esnaf ve 

Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu) (1479 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu).  

Tablo 7.6’da araştırmanın örneklem grubunda yukarıda belirtilen maddeler 

kapsamında işçi olarak çalışanlar yer almamaktadır. Çünkü esnaf ve sanatkarlık kanun 

kapsamında belirlenen ve belirli kanuni sınıflandırma içerisinde yer alanlarca yerine 

getirilmektedir.  

 

GENEL DEĞERLENİRME VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı kadın esnaf ve 

sanatkarların mevcut durumlarını, sorunlarını, beklentilerini ve taleplerinin sosyolojik analizi 

yapılmıştır. Bu bağlamda önce, kadın esnaf ve sanatkarların demografik özellikleri olan yaş, 

Kadın Esnaf ve Sanatkarların Sosyal Güvenlik Durumları 

  SAYISI (N) YÜZDESİ 
4A BAĞKUR 138 98,6 

EMEKLİ 2 1,4 

Total 140 100,0 

 

Tablo 7.6. Kadın Esnaf ve Sanatkarların Sosyal Güvenlik Durumları 
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eğitim, hane halkı sayısı, şehirdeki yaşama süreleri gibi özellikleri ele alınmıştır. İkinci 

olarak, iş kurma ve ticari faaliyetleri süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, ailelerinin desteği, 

kurumsal destekler vb. konuları irdelenmiştir 

Bilindiği gibi esnaf ve sanatkarlık, kendi namı hesabına işletme açan aynı zamanda 

hem kendisinin hem de yanında çalıştırdığı işçinin sigorta primlerini ödeyen kişi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aslında hem iş veren hem de işçi rolünü üstlenmektedir. Dolayısıyla 

işletmesinde elde ettiği gelir ile sosyal güvenlik sistemindeki prim uygulamasını hem kendi 

adına hem de yanında çalıştırdığı kişi adına ödemekle yükümlüdür. Esnaf ve sanatkârlar 

açısından sosyal güvenlik uygulamaları ve primleri önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu 

bağlamda esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının temsilcileri tarafından sorunlar zaman 

zaman dile getirilmektedir. 

Örneğin Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer’in 

bakanlığa iletilen çalışmasında ve yerel, ulusal gazetelerde yayımlanan demecine göre, esnaf 

ve sanatkarların primleri, emekli maaşları ve prim gün sayısındaki adaletsizlikten yükselen 

prim oranları ve geçmişe dönük prim borçları esnaf ve sanatkarların en önemli sorunlarının 

başında geldiğini belirtmiştir. 

Dinçer’e göre, kendi primini ödeyen esnaf ve sanatkarın emekli olabilmesi için 9 bin iş 

günü prim ödemesi gerekirken, kendi yanında çalıştırdığı sigortalı bir işçinin 7 bin 200 günde 

emekli olabilmesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmakla birlikte ticari anlamda da 

önemli bir sorun teşkil ettiğini dile getirmektedir (Dinçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği, 2019; Çukurova Gazetesi, 2019).  

Asgari ücrete gelen zamla doğru orantılı olarak belirlenen esnaf bağ-kur prim 

uygulamasına göre en düşük Bağ-Kur primi 882,65-TL, primini düzenli ödeyenler için ise bu 

tutar 754,73-TL olarak uygulanacaktır (SABAH Gazetesi, 2019).  

Bu çalışmanın örneklem grubunda da SGK primleri ve yükümlülükleri konusu önemli 

bir sorun, beklenti ve talep konusunu oluşturmaktadır. Şekil 6.2.7’ye göre örneklem 

grubundaki kadın esnaf ve sanatkarların %61’i düzenli olarak sosyal güvenlik primini 

ödeyemediklerini tespit edilmiştir. Düzenli prim ödenmemesi aynı zamanda girişimcilere 

verilen diğer destek kalemlerinden yararlanılamamasına neden olmaktadır.  

Sosyal güvenlik meselesi esnaf ve sanatkarlar için çok önemli bir konudur. Sosyal 

güvenlik mekanizması ile esnaf ve sanatkarlar arasındaki tarihsel ilişkiyi incelemek önemlidir. 
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Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Danışmanı ve Mersin Emekli Bağ-Kur İl 

Müdürü Mustafa Görgen’e göre 01.10.1972 tarihine kadar esnaf ve sanatkarların sosyal 

güvencesi olmadığını, 1972  tarihli 1479 sayılı kanun mesleki odalara kaydı olan kendi namı 

hesabına çalışanların kayıt altına alınmasıyla sosyal güvenlik sistemine dahil olduklarını 

belirtmiştir. 1972 ile 1982 yılları arasında mesleki odaların kayıtlarına bakılarak sosyal 

güvenlik sistemine kayıt olunarak, prim ödemek ve hizmet süresini doldurmak kaydıyla sağlık 

ve emeklilik haklarından faydalanabilme imkanına kavuştuklarını vurgulamıştır. 

1979 yılında 2229 sayılı kanun kapsamında 40 yaşını doldurmuş ve ev hanımı olan, 

her hangi bir işte çalışmayan ev kadınlarına da 10 yıl geriye dönük borçlanma ve 5 yıl hizmet 

ödeme şartıyla 45 yaşında emekliliğe hak kazanma şartı getirildiğini, bu uygulamanın da 

kamuoyunda Ecevit Affı olarak bilindiğini, kadınları doğrudan ilgilendiren bir sosyal 

güvenlik düzenlemesi olarak kayda geçtiğinin altını çizmiştir.  

Görgen’e göre, 1982 yılı itibariyle mesleki odaların kayıtlarına bakılmaksızın gerçek 

ve götürü usulüyle vergi kaydını açan esnaf ve sanatkarların vergi mükellefiyeti yoluyla 

sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarının önünü açılmıştır. Bu tarih bir milat olarak 

değerlendirilmektedir. 1985 yılındaki düzenlemeyle, mesleki odaların düzenli kayıtları, sicil 

kayıtları olmak kaydıyla bağ-kur sistemine dahil edilebilmesi için ek bir düzenleme 

yapıldığını söylemiştir.  

1.10.2018 tarihi itibariyle 5510 sayılı kanun kapsamında birleştirilen sosyal güvenlik 

sistemi ile sağlık hizmetleri tek çatı altında toplanmıştır. Bu kanun kapsamında emeklilik hak 

edişleri için prim ödeyen esnaf ve sanatkarların emeklilik maaşlarında düşme de 

yaşanmaktadır.  

Buna göre, 1982 öncesinde yatırılan primin kümülatif toplamının %65’, 1982 – 2008 

arasında %56’sı, 2008 sonrasında ise %36’sı hesaplanmaktadır. Bu son orana göre de fazla 

hizmeti ve primi ödemenin emeklilik maaşına etkisi azalmıştır. Sosyal güvenlik 

mekanizmasının esnaf ve sanatkarlar açısından çok önemli bir husus olduğunu belirten 

Görgen’e göre, asgari ücret üzerinden günlük kazanca göre belirlenen SGK primini düzenli 

ödeyenlerin hem bağ-kur primini indirimli ödeyebileceklerini hem de yıl sonu ödeyecekleri 

vergi matrahlarından da düşebileceklerinin altını çizmiştir.  

Son olarak 2019 yılının son ayına kadar geçerli bir uygulamaya göre, evlerinde el işi 

yaparak geçimini sağlayan kadınların mesleki odalara kayıt yaptırmaları halinde 4b 

devredilen bağ-kur’a kayıt olabileceklerini hem sağlık hizmetinden hem de emeklilik 
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hizmetinden prim ödemelerini yapmaları halinde faydalanabileceklerini belirtmiştir (Görgen, 

kişisel görüşme, 2019). Görgen’in mesleki deneyimi ve aktardığı bilgilerden yola çıkarak, 

sosyal güvenlik sistemi ile esnaf- sanatkarlık ticari faaliyetin başladığı andan son bulma anına 

kadar hayati önem arz etmektedir.  

Sonuç olarak, örneklem grubundan hareketle, kadın esnaf ve sanatkarların girişimcilik 

ekosisteminin içerisinde önemli bir yere sahip oldukları, iş kurma süreçlerinde ve ticari 

faaliyetlerini yürütürken ekonomik ve bürokratik sorunlar başta olmak üzere, sosyal güvenlik 

kurumu yükümlülükleri ve vergi uygulamaları ile zorlandıkları tespit edilmiştir.  

Bunlara ilaveten kadın esnaf ve sanatkarlar, durumlarının geçmişe göre kötü olduğunu, 

ancak mevcut işlerini yapmalarından oldukça memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir. Kadın 

esnaf ve sanatkarlara yönelik projelerin ve desteklerin arttırılması gerektiğini, yerel 

yönetimlerin esnaf ve sanatkarların işlerini arttırıcı sosyal ve kültürel faaliyet yapmaları 

gerektiğini, işletme maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, avm ve zincir marketlerin en 

önemli rekabet unsurunu oluşturduklarını vurgulamışlardır. 
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Kaolin Uygulaması Yapılan Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin 

Meyvelerinde Toplam Fenol İçerikleri ile Meyve Rengi Üzerine Etkisinin 

Belirlenmesi 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Ülkemizde ticari olarak yetiştirilen yerli (Bilecik, Maraş-12 ve Maraş-

18) ve yabancı (Chandler, Pedro ve Serr)  bazı ceviz çeşitlerinde Adana koşullarında aşırı yaz 

sıcaklarından korumak amacıyla Kaolin uygulaması ve bu uygulamanın toplam fenol içeriği 

ve dış kabuk ve meyve L.a.b. renk değerleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Uygulama alanına 7 m x 7 m 

dikim mesafesine göre 2008 yılında dikilmiş bazı ceviz çeşitlerinde yürütülmüştür. Seçilen 

ceviz çeşitlerine “Surround WP “ticari isimli Kaolin uygulaması;  Kontrol uygulaması (%0) 

ve SWP (ilk iki uygulama %5, üçüncü ve dördüncü uygulamalar %2,5) olmak üzere 20 gün 

aralıklarla yapılmıştır. Uygulamalar sonrasında elde edilen ceviz örneklerinde “Folin 

Yöntemi” ile “Spektrofotometre” cihazında toplam fenol değerleri ve Minolta marka renk 

ölçer ile dış kabuk ve meyve L.a.b. renk değerleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre 

toplam en yüksek fenol içeriği Maraş-12 (1508,45 ± 79.78 mg/100 g)  çeşidinin Kaolin 

uygulanmış ağaçlarından elde edilirken, en düşük Maraş-18  (559,52 ± 5.15 mg/100 g) 

çeşidinin Kontrol ağacından elde edilmiştir. Yabancı ceviz çeşitlerinde en yüksek fenol içeriği 

Serr (2078,64 ± 563.63 mg/100 g)  çeşidine ait Kaolin uygulamasında saptanmış, en düşük 

değer Chandler (704,67 ± 40.76 mg/100 g)  çeşidinin Kontrol uygulamasında saptanmıştır. 

Dış kabuk ve meyve renk değerleri bakımından çeşitler ve uygulamalar arasında istatistiksel 

olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla, insan sağlığı ve beslenme 
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açısından önemli bir yere sahip olan cevizin Adana koşullarında yetiştirilen yerli ve yabancı 

çeşitlerinde Kaolin uygulaması sonucu toplam fenol içeriği ve meyve dış ve iç renk değerleri 

üzerine etkisinin önemli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Kaolin, Fenolik, Meyve Rengi 

 

Determination of the Effect of Kaolin Application on Fruit Color and Total 

Phenol Contents in Some Fruits of Domestic and Foreign Walnut Varieties 

ABSTRACT 

In this study, the effect of Kaolin application on total phenol content, the outer shell and 

internal fruit color values were examined, and also it was applied in order to protect the 

commercially grown domestic (Bilecik, Maraş-12 and Maraş-18) and foreign (Chandler, 

Pedro and Serr) walnut varieties from excessive summer heat in Adana conditions.This 

research was carried out on some walnut trees planted in 2008 according to the 7 m x 7 m 

planting distance of Cukurova University Faculty of Agriculture Department of Horticulture. 

Kaolin application (Surround WP, a commercial kaolin) was applied to the selected walnut 

varieties at 20-day intervals and it has two different types of application; Control application 

(0%) and SWP (the first two applications are 5% and the third and fourth applications are 

2.5%.) Total phenol values of walnut samples obtained after the applications were determined 

by using “Folin Ciocalteu Method” and “Spectrophotometer”, and the outer shell and internal 

fruit color values were determined by using Minolta brand color meter. According to the 

obtained results, the highest total phenol content was obtained from the Kaolin treated trees of 

the Maraş-12 (1508,45 ± 79.78 mg/100 g) variety, while the lowest was obtained from the 

control tree of the Maraş-18 (559,52 ± 5.15 mg/100 g) variety. The highest phenol content in 

foreign walnut varieties was determined in the Kaolin application of the Serr (2078,64 ± 

563.63 mg/100 g) variety, and the lowest value was determined in the Control application of 

Chandler (704,67 ± 40.76 mg/100 g) variety. Significant differences were determined 

between varieties and applications in terms of color values of outer shell and fruit. With this 

study, it has been seen that there has been a statistically important effect of Kaolin application 

on total phenol content and internal and external fruit color values in domestic and foreign 

varieties of walnut fruit grown in Adana conditions, which has an important place in terms of 

human health and nutrition. 

Key Words: Walnut, Kaolin, Phenolic, Fruit Color. 
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INTRODUCTION 

 The walnut belongs to the Juglandaceae family of Juglandales order of the 

Dicotiledone class and belongs to the genus Juglans, and it is Juglans regia L., which is the 

most important one of the 18 species identified in this genus, and also has the most 

outstanding characteristics. J. regia is the plant of a large area that includes countries beyond 

the Himalayan mountains and the south of the Karpat mountains, and also the east of Europe, 

Turkey, Iraq and Eastern Iran. (Akça, 2009; Şen, 1986). In recent years, there has been a 

significant increase in the amount of walnut production worldwide. While world walnut 

production was 3.458.046 tons in 2013, it reached 3.829.626 tons in 2017 (Anonymous, 2019-

a). Likewise, when walnut production was 212.140 tons in Turkey in 2013, 215,000 tons was 

recorded in 2018 (Anonymous, 2019-b). 

100 grams of walnut contains 13.7% carbohydrate and 15.2% protein. 6.7% of the 

carbohydrate in the walnut is fiber, which increases the laxative effect of the walnut. Walnuts 

are rich in vitamin B1, B6, B9 and E. Walnut contains silver ions which are necessary for 

brain health. Walnut is the richest nut in terms of antioxidant. Eating only 6-7 walnuts per day 

is sufficient for a high level of antioxidants. Melatonin, also known as sleep hormone, is a 

very potent antioxidant and is abundant in the walnut. Walnuts are among the ten foods with 

anti-aging properties. Walnut oil contains ellagic acid, gallic acid and malic acid. Walnut is 

the most important source of serotonin known as happiness hormone. Walnut contains phytic 

acid, which is a good antioxidant, and is one of the lowest foods in the glycemic index. It is 

also a fruit with a very high energy value. The overall average walnut fat content is 65% and 

it is known that it is very rich in essential essential oils (Omega 3 and 6). Walnut is one of the 

richest vegetable sources of Omega 3 oil and does not contain trans fat. (Şen, 2017). 

As a chemical compound, caolin comprise immobile mineral particules and 

formulized as uniformly modified and not effect the gas modification in the leaves and for this 

purpose it helps onlt the transfer of active photosynthetic light permeability (Glenn ve 

Puterka, 2005). As a natural clay mineral caolin cover the leaves and a good repellent agains 

to insects, also and inhibit aldo many pathogens. Due to the having white color characteristics 

it reflects the sun light and give rise to protection of high temperature (Erez ve Glenn, 2002; 

Mazor ve Erez, 2004). 

 In this study, the effect of Kaolin application on total phenol content, the outer shell 

and internal fruit color values were examined, and also it was applied in order to protect the 
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commercially grown in our country domestic (Bilecik, Maraş-12 and Maraş-18) and foreign 

(Chandler, Pedro and Serr) walnut varieties from excessive summer heat in Adana conditions. 

 

Material 

In this study, it has been used some local (Bilecik, Maraş-12 and Maraş-18) and 

foreign (Chandler, Pedro and Serr) walnut varieties as material which were planted in 2008 

according to 7 m x 7 m planting area of Çukurova University Faculty of Agriculture 

Department of Horticulture. The varieties in the experiment were irrigated regularly with the 

drip irrigation system. 

 

Method 

Kaolin application (Surround WP, a commercial Kaolin) was applied to the selected 

walnut varieties at 20-day intervals and it has two different types of application; Control 

application (0%) and SWP (the first two applications are 5% and the third and fourth 

applications are 2.5%.) Total phenol values of walnut samples obtained after the applications 

were measured by using “Folin Ciocalteu Method” and “Spectrophotometer”, and the outer 

shell and fruit color values were measured by using “Minolta brand color meter”. 

 

Results and Discussion 

According to the results obtained in Table 1, the highest total phenol content was 

obtained from Kaolin applied trees of Maraş-12 (1508.45 ± 79.78 mg / 100 g), variety while 

the lowest was obtained from Control tree of Maraş-18 (559.52 ± 5.15 g) variety. The highest 

total phenol content in foreign walnut varieties was determined in the Kaolin application of 

Serr (2078.64 ± 563.63 mg / 100 g), while the lowest value was obtained from the Control 

application of Chandler (704.67 ± 40.76 mg / 100 g). 

 

 

Table 1. Total phenol content determined in the fruits of the walnut varieties with Kaolin 

Application 

Varieties Application mg/100 g 

Bilecik 
Control 851.34 ± 200.27 

Surround WP 1258.84 ± 137.14 
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Chandler 
Control 704.67 ± 40.76 

Surround WP 1100.80 ± 264.37 

Maraş-12 
Control 856.50 ± 116.67 

Surround WP 1508.45 ± 79.78  

Maraş-18 
Control 559.52 ± 5.15 

Surround WP 917.81 ± 88.51 

Pedro 
Control 1165.73 ± 64.70 

Surround WP 1505.55 ± 349.26 

Serr 
Control 1170.17 ± 223.90 

Surround WP 2078.64 ± 563.63 

 

 

When Table 2 is examined in terms of outer shell and Table 3 is examined in terms of 

internal fruit color L, a, b, c ve h color values, statistically significant differences were 

determined between varieties and applications.  

The varieties with the most shiny (L value) walnut outer shell were determined 

respectively; Bilecik variety (in SWP application (64.94)), Maraş-12 (in control application 

(63.73)), Bilecik (in control application (61.35)) and Maraş-12 (in SWP application (61.23)) 

(Table 2). 

When the internal fruit color L value is examined, it is seen that the control application 

of the Chandler variety has the highest value with 50.62. On the other hand, the control 

application of the Maraş-18 variety has the lowest value with 25.60 (Table 3). 

In terms of fruit outer shell a value, the control application of the Pedro variety and 

SWP application of the Maraş-18 have the highest value (9.07 and 9.03, respectively) (Table 

2). The fruit internal color a value is determined 10.90 for SWP application of the Serr variety 

and 10.77 for the control application of the Maraş-12 variety (Table 3). 

When the fruit outer shell b value is examined, it is seen that the control application of 

Pedro variety ranks first (23.24) (Table 2), while the value of SWP application of the same 

variety is 28.69 in terms of the internal fruit color b value (Table 3). 

In the selection study of walnut trees grown from seed in Sultandağı (Afyon) region, 

Aslansoy (2012) reported 28 of 122 trees as promising. In the selected walnut types, the outer 

shell was determined between L * 48.78 and 60.16, C * 20.42 and 28.79 and h * 61.34 and 
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70.16, and the internal fruit color was determined between L * 43.09, C * 28.37 and 35.67 and 

h * 63.52 and 74.85. 

 

Table 2. Outer Shell L, a, b, C and h values of kaolin application in walnut varieties 

 

Varieties 

 

Application 

External Fruit Color 

L a b C hue 

Bilecik 
Control 61.35 a 6.99 c 17.66 c 19.00 b 68.68 ab 

SWP 64.94 a 5.01 d 13.44 e 14.35 d 69.59 ab 

Chandler 
Control 50.15 b 8.89 ab 20.45 b 22.33 ab 66.23 bc 

SWP 59.17 ab 7.35 b 20.42 b 21.71 ab 70.22 a 

Maraş-12 
Control 63.73 a 6.48 c 16.79 d 18.00 c 68.90 ab 

SWP 61.23 a 7.24 b 17.63 c 19.07 b 67.65 b< 

Maraş-18 
Control 55.49 b 8.77 ab 20.20 b 22.02 ab 66.54 bc 

SWP 56.13 b 9.03 a 20.96 b 22.83 ab 66.66 bc 

Pedro 
Control 56.98 b 9.07 a 23.24 a 24.95 a 68.66 ab 

SWP 47.85 c 7.87 b 17.98 c 19.64 b 66.54 bc 

Serr 
Control 53.35 b 8.23 ab 19.86 bc 21.50 ab 67.48 b 

SWP 55.18 b 7.15 b 17.36 c 18.78 c 67.60 b 

 

 

Table 3. Fruit Internal Color L, a, b, C and h values of Kaolin Application in Walnut Varieties  

 

Varieties 

 

Application 

Internal Fruit Color 

L a b C hue 

Bilecik 
Control 39.52 b 8.76 b 18.56 c 20.88 c 58.35 c 

SWP 31.85 bc 8.42 b 12.96 d 15.59 de 54.09 cd 

Chandler 
Control 50.62 a 6.42 d 26.60 ab 27.43 ab 75.57 a 

SWP 44.73 ab 7.99 c 22.37 b 23.83 b 69.80 b 

Maraş-12 
Control 30.33 bc 10.77 a 15.24 cd 18.70 d 54.73 cd 

SWP 31.70 bc 8.15 b 16.12 cd 18.14 d 62.93 bc 

Maraş-18 Control 25.60 c 6.45 d 7.08 e 9.63 f 48.46 d 
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SWP 26.58 c 7.41 c 8.44 e 11.32 e 49.17 d 

Pedro 
Control 36.76 b 9.03 ab 23.00 b 24.91 b 68.42 b 

SWP 46.55 ab 9.24 ab 28.69 a 30.34 a 72.22 ab 

Serr 
Control 37.50 b 8.16 b 18.25 c 20.45 c 62.42 bc 

SWP 37.14 b 10.90 a 17.59 c 20.99 c 56.64 c 

 

In a study conducted on similar subjects in previous years (Oliveria et al., 2008), they 

studied total phenol content, antioxidant and antimicrobial activities in the aqueous extracts of 

five different walnut varieties’ green shells(Franquette, Mayette, Marbot, Mellanaise ve 

Parisienne). Total amount of phenol content was determined by colorimetric analysis ranging 

from 32.61 mg / g GAE (Mellanaise) to 74.08 mg / g GAE (Franquette). Researchers have 

determined that the green shell of walnut may have health protective potential and that its 

source of antimicrobial activity can be significantly important.  

In another study conducted on walnut leaves, Pereira et al. (2007), determined 

phenolic compound contents in Lara, Franquette, Mayette, Marbot, Mellanaise and Parisienne 

in Portugal. (72671.6 mg / kg for Franquette variety and 72374.0 mg / kg for Mayette 

variety.) Because of this information, it can be concluded that walnut leaves and their green 

shells are rich in total phenol content. Indeed, a similar survey with this research was 

conducted by Kılıç (2014). The same researcher examined the effects of kaolin application, 

which is a natural clay mineral in walnut cultivation. Payne, Serr and Pedro walnut varieties 

were used in the experiment conducted in 2010 and 2011. Kaolin application was started in 

June with a dose of 6% and was repeated at 4% and 2% at three weeks intervals. In this study, 

the effects of kaolin application on walnut temperature, sunburn, stoma conductivity, 

photosynthetic quantum efficiency, chlorophyll in leaf and fatty acid in fruit were examined. 

In addition, pomological analyzes were carried out to determine the effectiveness of the 

application in fruit. As a result of this study, it was observed that kaolin application positively 

affects the quality of the fruits of Payne, Pedro and Serr varieties; however, it was determined 

that the best results were taken from the Serr variety. It was observed that the application of 

kaolin prevented excessive rise of plant temperature, decreased sunburn in fruits, and did not 

adversely affect stoma conductivity and chlorophyll content. It was determined that there was 

a positive correlation between the temperature of the fruit in June, July and August and the 

light yellow fruit in the outer part of the crown. 
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Ertürk et al. (2014), conducted a study between 2013-2015 in order to determine the 

fruit characteristics of some local (Bilecik, Maraş 12, Maraş 18, Şebin, Şen 1, Şen 2) and 

foreign (Chandler, Fernette, Fernor, Howard, Pedro, Serr) walnut varieties grown in Bursa 

(Görükle) conditions and the same researchers have observed that the internal color of the 

fruit is light yellow, yellow and light amber. When all the parameters evaluated together, they 

reported that “Maraş 12”, “Bilecik”, “Chandler” and “Howard” varieties were more 

prominent in terms of fruit quality characteristics than other varieties. 

Ahmed et al, in a study they carried out in 2019, examined physico chemical structure, 

fatty acid composition and tocopherol contents of several walnut varieties by using cold 

pressing and soxhalet extractions. Total phenol content obtained from cold press and soxhalet 

extraction systems were determined between 121.9 mg GAE / 100g (Kaman-2) and 154.6 mg 

GAE / 100g (Büyükoba), 135.9 mg GAE / 100g (Kaman-2) and 163.8 mg GAE / 100g 

(Büyükoba) (p <0.05). 

Kafkas et al. (2017), in their study, reported that the total phenol content in 10 

different walnut varieties (Bilecik, Chandler, Hartley, Howard, Maraş-12, Maraş-18, Midland, 

Pedro, Serr and Şen-1) are 2370 ± 1.1 mgGAE / 100 gext and 3490  ± 4.9 mgGAE / 100 gext. 

 

 

    

Figure 1. Fruit and Leaf Appearance of Non-Kaolin Walnut Variety 
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Figure 2. Fruit and Leaf Appearance of Walnut Variety as a Result of Kaolin Application 

 

  

 

Figure 3. Green Shelled, Shelled and Internal Fruit Color Image of Walnut Varieties as a 

Result of Kaolin Application 
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CONCLUSION 

With this study, it has been seen that the effect of Kaolin application on total phenol 

content and fruit color values in domestic and foreign varieties of walnut fruit grown in Adana 

conditions, which has an important place in terms of human health and nutrition, is important. 
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PALYATİF BAKIM ALAN HASTALARDA MÜZİK TERAPİNİN AĞRI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Abdullah AVCI41 

Meral GÜN42 

 

ÖZET 

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden/ölümcül bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel, 

psikososyal ve manevi semptomların giderilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını ve bakım 

verenlerin desteklenmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Palyatif bakım alan hastaların en sık 

deneyimlediği semptom olan ağrı hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan, hasta ve 

bakım verenleri en çok korkutan özelliği nedeniyle hasta ve bakım verenleri olumsuz yönde 

etkilemektedir. Palyatif bakım alan hastaların deneyimlediği ağrının kontrol altına 

alınabilmesi için çeşitli analjezikler uygulanmaktadır. Analjeziklerin yan etkileri, bağımlılık 

yapma durumları, ağrı eşiğini düşürmeleri ya da kullanılamadığı durumlarda müzik terapi gibi 

non farmakolojik yöntemlere sıkça başvurulmaktadır. 

Müzik tedavi edici ve iyileştirici özelliği nedeniyle yüzyıllar boyu çeşitli kültürlerde 

kullanılan ve günümüzde halen kullanılmaya devam eden bir terapi yöntemidir. İnsanı çok 

yönlü etkileyen müzik terapi fiziksel, ruhsal, sosyal ve manevi iyileşmede etkin bir role 

sahiptir. Müzik, dikkatin ağrı dışında başka bir uyaranda odaklaşmasını sağlamakta ve 

endorfin salgılanmasına neden olmaktadır. Bu etkilerinden dolayı müzik terapi bireyin ağrıya 

toleransını arttırarak ağrı sonucu ortaya çıkan rahatsızlık duygusunu azaltmaktadır. Yapılan 

araştırmalar palyatif bakım hastalarına uygulanan müzik terapinin ağrı şiddetini azaltmada 

etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ağrı yönetiminde hemşireler için doğal bir araç olan müzik terapi kullanım kolaylığı, yan 

etkisinin olmaması ve ekonomik olması nedeniyle hemşirelik bakımına kolayca entegre 

edilebilmektedir. Holistik bir bakış açısı benimseyen hemşirelerin palyatif bakım alan 

hastaların ağrı yönetiminde farmakolojik tedaviyle birlikte müzik terapiyi kombine etmeleri 

bağımsız hemşirelik rolünü etkili kılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, müzik terapi, ağrı, hemşirelik 
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ABSTRACT 

 Palliative care is an approach that aims to eliminate the physical, psychosocial and spiritual 

symptoms associated with a life-threatening / fatal disease, to improve the quality of life and 

to support caregivers. Pain, which is the most frequent symptom experienced by patients 

receiving palliative care, has a negative impact on patients and caregivers, which significantly 

reduces the quality of life of the patients and scared the patients and caregivers. Various 

analgesics are applied to control the pain experienced by patients receiving palliative care. 

Non-pharmacological methods such as music therapy are frequently used when side effects of 

analgesics, addiction situations, lowering the pain threshold or not being used. 

Because of its therapeutic and healing properties, music is used in various cultures for 

centuries and still continues to be used today. Music therapy that affects human beings has an 

effective role in physical, spiritual, social and spiritual healing. Music provides focus on other 

stimuli other than pain and causes endorphin secretion. Due to these effects, music therapy 

increases the tolerance of the individual to the pain and reduces the feeling of discomfort 

caused by pain. Research shows that music therapy applied to palliative care patients is an 

effective method to reduce pain severity. 

Musical therapy, which is a natural tool for nurses in pain management, can be easily 

integrated into nursing care because of ease of use, side effect and economical. The fact that 

nurses who adopt a holistic approach will combine pharmacotherapy with music therapy in 

pain management of patients receiving palliative care will make the independent nursing role 

effective. 

Key Words: Palliative care, music therapy, pain, nursing. 

 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2002’de palyatif bakımı yaşamı tehdit eden/ölümcül bir 

hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel, psikososyal ve manevi semptomların 

giderilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını ve bakım verenlerin desteklenmesini amaçlayan 

multidisipliner bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır (DSÖ, 2002). Sadece yaşamın son 

döneminde yapılan bir bakım olmayıp hastalığın herhangi bir evresinde ve tedavi sırasında 

uygulanmaktadır. Palyatif bakımda ölüm yaşamın normal bir parçası olarak görülmekte ve 

yaşam süresinden çok yaşamın niteliğine odaklanılmaktadır (Kabalak, 2014; Elçigil, 2012, 

Ovayolu, 2017). Günümüzde tıbbi ve teknolojik gelişmeler yaşam süresinin uzamasına, 

yaşam süresinin uzaması ile kronik hastalığı olan bireylerin sayısının her geçen gün artmasına 
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neden olmaktadır. Bu durum dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de palyatif bakım 

gereksinimini beraberinde getirmektedir (Kıvanç, 2017). Multidisipliner bir yaklaşımla 

gerçekleştirilen palyatif bakımda hastayla en fazla vakit geçiren, en çok iletişimde bulunan ve 

ekibin etkin üyelerinden biri olan hemşirelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Hemşireler 

bakım verme, tedavi uygulama, başta ağrı yönetimi olmak üzere diğer semptomların 

kontrolünü sağlama, danışmanlık yapma, eğitim verme, palyatif bakım uygulamalarında 

güncel yaklaşımları takip etme ve bu bilgileri bakıma yansıtma ve ölüm sonrası aile üyelerine 

destek olma gibi rolleri üstlenmektedir (Elçigil, 2012). 

Palyatif bakım alan hastalar ağrı, yorgunluk, dispne, bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, üzüntü 

ve anksiyete gibi birçok fiziksel ve ruhsal semptom deneyimleyebilmektedir (Uysal, 2015). 

Bu semptomlar içerisinde en sık deneyimlenen, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde 

azaltan, hasta ve bakım verenleri en çok korkutan özelliği nedeniyle ağrının yönetimi oldukça 

zordur (Gutgsell, 2013; Uysal, 2015). Ağrı doğru tanımlanmadığında ve yeterli tedavi 

edilmediğinde aile yaşantısını, iş verimini, uyku düzenini ve günlük yaşam aktivitelerini 

olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini azaltmaktadır (Tavşanlı, 2013; Gao, 2019). Literatürde 

palyatif bakım alan hastaların %45-90 oranında ağrı deneyimlediği belirtilmiştir (Breivik, 

2009; Uysal, 2015). 

Palyatif bakım alan hastaların deneyimlediği ağrının kontrol altına alınabilmesi için çeşitli 

analjezikler uygulanmaktadır (Yılbaş, 2014). Analjeziklerin yan etkileri, bağımlılık yapma 

durumları, ağrı eşiğini düşürmeleri ya da kullanılamadığı durumlarda müzik terapi gibi non 

farmakolojik yöntemlere sıkça başvurulmaktadır. Müzik tedavi edici ve iyileştirici özelliği 

nedeniyle yüzyıllar boyu çeşitli kültürlerde kullanılan ve günümüzde halen kullanılmaya 

devam eden bir terapi yöntemidir. İnsanı çok yönlü etkileyen müzik fiziksel, ruhsal, sosyal ve 

manevi iyileşmede etkin bir role sahiptir (Koç, 2016; Uyar, 2011). Yapılan araştırmalar 

palyatif bakım hastalarına uygulanan müzik terapinin ağrı şiddetini azaltmada etkili bir 

yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (Gutgsell, 2013; Krishnaswamy, 2016, Gallagher, 

2017). Müziğin tek başına ya da farmakolojik yöntemlerle birlikte kullanılması ağrıyı ortadan 

kaldırması ya da şiddetini azaltması gibi etkilerinden dolayı son yıllarda kullanımı ve önemi 

gittikçe artmaktadır (Ovayolu, 2017). 

Ağrı yönetiminde doğal bir araç olan müzik terapi kullanımının kolay olması, yan etkisinin 

olmaması ve ekonomik olması nedeniyle hemşirelik bakımına kolayca entegre 

edilebilmektedir. Bu derleme holistik hemşirelik uygulamaları arasında yer alan müzik 

terapinin ağrı yönetimi üzerindeki etkisini vurgulamak ve palyatif bakım alan hastalarda bu 

konunun önemine dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır. 
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Palyatif Bakım Alan Hastalarda Ağrı 

Çok boyutlu bir kavram olan ağrı her bireyin hayatı boyunca karşılaştığı hoş olmayan ve 

rahatsızlık veren öznel bir deneyimdir. Uluslararası ağrı araştırmaları derneği ağrıyı, vücudun 

herhangi bir bölümünden köken alan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan, kişinin 

geçmişte yaşadığı deneyimlerle ilgili duyusal ve emosyonel bir duygu olarak tanımlamıştır 

(Uyar, 2017). Ağrı bireyin yaşam kalitesini bozan, günlük yaşam aktivitelerine engel olan, 

hasta ve aile üyelerini korkutan ve giderilmediği zaman sağlığa olumsuz etki edecek 

sonuçlara neden olan öznel bir duygudur (Tavşanlı, 2013; Gao, 2019). Bu nedenle ağrı 

kontrolünün önemli olduğu hasta gruplarından biri olan palyatif bakım hastalarında ağrı 

yönetimi oldukça önemlidir.  

Palyatif bakımda ağrı en önemli sorundur ve ağrıyı kontrol etmek palyatif bakımın köşe taşını 

oluşturmaktadır. Palyatif bakım alan hastalarda ağrı oldukça sık görülen bir semptomdur. 

Literatür bilgisine göre ağrı palyatif bakım hastalarında %45-90 oranında deneyimlenmektedir 

(Breivik, 2009; Uysal, 2015). Breivik ve ark. büyük bir örneklemle yaptığı çalışmada kanser 

hastalarının son bir ayda %56 oranında orta ve şiddetli düzeyde ağrı yaşadıklarını belirlemiştir 

(Breivik, 2009). Palyatif bakım alan hastalar ile yürütülen diğer bir çalışmada ise hastaların 

%90 oranında ağrı yaşadıkları tespit edilmiştir (Uysal, 2015). 

Palyatif bakım alan hastaların deneyimledikleri ağrının farmakolojik tedavisinde sıklıkla 

opioid ve opioid olmayan analjezikler uygulanmaktadır (Yılbaş, 2014). Analjeziklerin yan 

etkileri, bağımlılık yapma durumları, ağrı eşiğini düşürmeleri ya da kullanılamadığı 

durumlarda müzik terapi gibi non-farmakolojik yöntemlere başvurulmaktadır. Ağrının 

yönetiminde non-farmakolojik yöntemlerin gerek yalnız başına gerekse farmakolojik 

yöntemlerle birlikte uygulanması ağrının giderilmesi ya da şiddetinin azaltılmasındaki etkisi 

nedeniyle son yıllarda önem kazanmakta ve kullanımı giderek artmaktadır. Bu yöntemlerin 

kolay uygulanabilmesi, analjezikler gibi yan etkilerinin olmaması ve ucuz olması gibi 

avantajları bulunmaktadır (Ovayolu, 2017). Sağlık ekibi içerisinde anahtar rol oynayan 

hemşirelerin hastalarla sürekli iletişim halinde olması,  hastanın geçmiş ağrı deneyimleri ve 

baş etme yollarını bilmesi nedeniyle ağrı yönetiminde önemli rol üstlenmektedir.  

 

Müzik Terapi 

Günümüzde hayatımızın önemli bir parçası olan müzik pek çok medeniyet tarafından tedavi 

amacı ile kullanılan en eski tedavi yöntemlerinden biridir. İnsan sağlığı üzerinde hem 

fizyolojik hem de psikolojik iyileşmede etkin bir role sahip olan müzik tıp bilimindeki birçok 

alanla ilişkili olduğu ve bu alanlarda da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir (Karamızrak, 
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2014; Koç, 2016, Uyar, 2011). Müzik terapinin önemine 1800’lü yılların başlarında Florence 

Nightingale tarafından dikkat çekilmiş, ağrı ve anksiyeteyi azaltmada, hasta konforunu 

arttırmada iyileştirici etkiler oluşturduğu için önemli hemşirelik girişimi olarak tanımlanmıştır 

(Sezer, 2015). Müziğin insanda mutluluk, neşe, öfke, üzüntü, ağrı, endişe, yorgunluk, bulantı-

kusma gibi algılamalarla fiziksel ve duygusal alanları yakından etkilediği ve insan üzerinde 

önemli bir etki yarattığı bilinmektedir (Gao, 2019). Müziğin bu özellikleri terapi faktörü 

sayılmaktadır ve sadece bir eğlence aracı olmadığı bildirilmektedir. 

Dünya müzik terapi federasyonu müzik terapiyi birey, aile ve toplumun yaşam kalitesini 

sürdürmek ve geliştirmek için eğitimli bir müzik terapisti tarafından müzik ve müzik 

aktivitelerinin kullanılması olarak tanımlamıştır (Bruscia, 2016). Müzik terapi aktif ve pasif 

müzik terapi olmak üzere iki tedavi yöntemiyle uygulanmaktadır. Aktif müzik terapi şarkı 

söyleme, dans etme, çalgı çalma, beste yapma ve besteleri yorumlama olarak tanımlanırken, 

müzik ile tedavi konusunda en sık başvurulan yöntemlerden biri olan pasif müzik terapi ise 

müziği dinleme ve dansı izleme olarak tanımlanmaktadır (Stanczyk, 2011). 

Müzik terapinin depresyon üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada müzik 

terapi uygulanan grupta depresif belirti düzeyinin önemli düzeyde azaldığı belirlenmiştir 

(Castillo-Perez, 2010). Kemoterapi uygulanan hastalarda müziğin etkisini araştıran 

çalışmalarda müziğin ağrıyı azalttığı, uykuya geçişi kolaylaştırdığı ve gevşemeyi sağladığı 

bildirilmiştir (Huang, 2010; Gutgsell, 2013) 

 

Müzik Terapinin Ağrı Üzerine Etkisi 

Müzik, dikkatin ağrı dışında başka bir uyaranda odaklaşmasını sağlamakta, beyinin sağ 

hemisferini etkileyerek limbik sistem üzerinden psikofizyolojik yanıtlar oluşturmakta ve 

ağrının kontrol edilmesinde önemli rol oynayan endorfin salgılanmasına neden olmaktadır. Bu 

etkilerinden dolayı müzik terapi bireyin ağrıya toleransını arttırarak ağrının şiddetini ve ağrı 

sonucu ortaya çıkan rahatsızlık duygusunu azaltmaktadır. Ayrıca müzik parasempatik sinir 

sistemini aktive ederek katekolamin aktivitesinde azalmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla 

müzik ağrı ve anksiyeteyi azaltarak kan basıcı, kalp hızı ve solunum sayısı gibi fizyolojik 

parametrelerin normale dönmesine yardımcı olmaktadır (Alakan, 2017; Ovayolu, 2017, Uyar, 

2011). 

Ayrıca yapılan araştırmalar palyatif bakım hastalarına uygulanan müzik terapinin ağrı 

şiddetini azaltmada etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (Gutgsell, 2013; 

Krishnaswamy, 2016, Gallagher, 2017). Yapılan sistematik bir incelemede müziğin kanser 
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hastalarında ağrıyı azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca bu yaklaşımın kanser ağrısını azaltmada 

ucuz, toksik olmayan, kolay erişilebilir bir yöntem olduğu belirtilmiştir (Bradt, 2016). 

Garza-Villarreal ve ark. (2017) kronik ağrı durumlarında müziğin etkisini inceledikleri meta 

analiz çalışmalarında müziğin kronik ağrı ve depresif semptomlar üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğu bildirilmiştir. Yine aynı araştırmada hasta tarafından seçilen müziğin araştırmacı 

tarafından seçilen müziğe kıyasla daha büyük bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır (Garza-

Villarreal, 2017). 

 

Müzik Terapinin Palyatif Bakım Hastalarında Ağrı Yönetiminde Kullanılması 

Palyatif bakım alan hastalarda müzik terapinin ağrı yönetiminde kullanılmasının etkin bir 

yöntem olduğu yapılan çalışma sonuçları ile desteklenmektedir. Krishnaswamy ve ark. (2016) 

tarafından 14 yetişkin hasta üzerinde yapılan araştırmada; palyatif bakım alan hastalarda 

müzik terapinin ağrı ve kaygı düzeyine etkisi araştırılmıştır. 3 hafta boyunca deney 

grubundaki hastalara MP3 çalara bağlı kulaklıklarla 20 dakika müzik dinletilmiş olup kontrol 

grubundaki hastalar ise 20 dakika boyunca sohbet edilmiştir. Araştırmanın sonucunda müzik 

terapisi sonrası deney grubundaki hastaların ağrı skorlarında (Müzik terapi öncesi deney 

grubunun ağrı 5.43±1.27 iken müzik terapi sonrası 4.00±1.29) istatistiksel olarak önemli 

ölçüde azalma görülürken kontrol grubundaki hastaların ağrı skorlarında azalma 

görülmemiştir. Her iki grupta kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 

(Krishnaswamy, 2016). 11 randomize kontrollü araştırmanın dahil edildiği bir meta analiz 

çalışmasında müzik terapisinin palyatif bakım hastalarında ağrı şiddetini önemli ölçüde 

azalttığı, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik semptomları da azalttığı ve yaşam kalitesini 

iyileştirdiği saptanmıştır (Gao, 2019). Gutgsell ve ark. (2013) tarafından Palyatif bakım alan 

hastalarda müzik terapinin ağrı üzerine etkisinin incelendiği randomize kontrollü (deney=100, 

kontrol=100) bir çalışmada deney grubuna 20 dakika boyunca müzik dinletilmiş, kontrol 

grubu ise odada rahatlamaları için yalnız bırakılmıştır. Araştırma sonunda deney grubundaki 

hastaların algıladıkları ağrının şiddetinde önemli düzeyde azalma olduğu tespit edilmiştir 

(Gutgsell, 2013). Clements-Cortes ve ark. (2011) palyatif bakım alan hastalarda canlı müziğe 

karşı kayıttan dinletilen müziğin ağrı ve konfor düzeyine etkisini değerlendirmek amacıyla 

yapılan çalışmada; hastalara dinletilen her iki müziğin ağrıyı azaltmada ve fiziksel konforu 

arttırmada etkili olduğu saptanmış ancak canlı müziklerin kayıttan dinletilen müziğe göre 

daha etkili olduğu belirlenmiştir (Clements-Cortes, 2011). Gallagher ve ark. (2017) Palyatif 

bakım alan hasta ve hasta yakınları ile gerçekleştirdikleri çalışmada hastaların ağrı 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma görülmüş ve hasta yakınları palyatif 
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bakım ünitelerinde müzik terapisinin hastaları ve kendileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğunu bildirmiştir (Gallagher, 2017). Teut ve ark. (2014) palyatif bakım alan kanser 

hastalarınahaftada 5-30 dakika ve 5 seans tambura ile müzik terapi uygulanmıştır. Hastalara 

müzik terapi sonrası hissettikleri sorulduğunda; rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisinin 

olduğu, vücutlarını daha hafifhissettiklerinive huzur veren rahatlatıcı görüntüleri gözlerinde 

canlandırdıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca aile üyeleri müzik dinlemekten zevk aldıklarını ve 

hastanın aile üyeleri ile daha iyi ilişki kurduğunu bildirmiştir. Bu sonuçların aksine yapılan bir 

araştırmada palyatif bakım hastalarına uygulanan müzik terapisinin deney ve kontrol 

grubunda hastaların ağrı şiddetine etki etmediği tespit edilmiştir (Warth, 2016). 

Tüm bu araştırma sonuçlarına dayanarak palyatif bakım hastalarında beşinci yaşamsal bulgu 

olarak kabul edilen ağrının yönetiminde müzik terapinin kullanılması ağrı şiddetinin azalması 

açısından önem arz etmektedir. Araştırmalarda müzik terapinin etkin olabilmesi için sürekli 

seans şeklinde uygulanması, hastanın tercih ettiği doğru müziklerin ve doğru yöntemlerin 

belirlenerek uygulanması gerektiği bildirilmektedir. Araştırmalarda üzerinde durulan en 

önemli noktalardan bir diğeri seçilen müziğin her hastada farklı etkiler yaratabileceği, 

hastanın kişilik ve kültürel özellikleri ve mevcut sağlık durumu göz önüne alınarak seçilmesi 

gerektiğidir. Müziğin etkisinden en üst düzeyde yararlanabilmek için hastanın hoşlandığı ve 

istediği müziği seçmek önemlidir. Müzik terapisi hastanın gevşemesini sağlayacak rahat bir 

pozisyonda ve ağrılı herhangi bir işlemden önce yapılmalı ve ağrı şiddetlenmeden 

başlanmalıdır. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak; hastanın ihtiyaçlarına anında cevap verebilen ve müdahale edebilen hemşireler 

palyatif bakım hastalarında ağrının tanımlanması ve kontrolünde önemli bir yere sahiptir. 

Ağrı yönetiminde hemşireler için doğal bir araç olan müzik terapi kullanım kolaylığı, yan 

etkisinin olmaması ve ekonomik olması nedeniyle hemşirelik bakımına dahil edilmelidir. 

Ayrıca müzik terapi hastaların kendi düşünceleri doğrultusunda bakımlarına katılmalarına 

imkan sağlayan estetik yaklaşımlı bir terapi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Holistik bir 

bakış açısı benimseyen hemşirelerin palyatif bakım alan hastaların ağrı yönetiminde 

farmakolojik tedaviyle birlikte müzik terapiyi kombine etmeleri bağımsız hemşirelik rolünü 

etkili kılacaktır. 
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UV-C UYGULAMASININ TAZE KESİLMİŞ TURP KALİTESİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Ayşe Tülin ÖZ43 

Büşra ERYOL 

ÖZET 

Hasat edilen ‘Kadirli’ turp çeşidine ait taze-kesilmiş (az-işlenmiş) turp örnekleri 260 nm 

Ultraviyole ışın (UV-C) 0, 5 ve 15 dk süre ile uygulamaya tabi tutulduktan sonra uygulama 

yapılan turplar PP kaplarda %90 nisbi nem koşullarında 0°C sıcaklıkta 9 gün boyunca 

depolanmıştır. Uygulamaların etkilerini belirlemek amacı ile uygulama yapılan dilimlenmiş 

turp örneklerinde 3 gün aralıklarla turp sertlik, renk (L, a, b) değişimi, etilen üretim hızı ve 

mikrobiyolojik bozulma miktarı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde depolama sonunda özellikle UV-C uygulamasının 15 dk süre ile 

uygulanan UV-C’nin turp sertliğinin korunmasında ve toplam maya küf gelişimini 

engellemede etkili olduğu belirlenmiştir. Taze kesilmiş ‘Kadirli’ turplarında yapılan etilen 

üretim miktarı uygulama sonrası muhafazanın 3. gününden itibaren tüm uygulamalarda 

önemli düzeyde azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: UV-C, etilen, tekstür, kadirli,  turp, muhafaza,  

 

ABSTRACT 

In this study, samples of freshly harvested ‘Kadirli’ radish were sliced and prepared ready for 

consumption. After the applications of UV-C on fresh-cut ‘Kadirli’ radish samples with in 

three different exposure time (0, 5 and 15 min). After UV-C treatment fresh-cut radish 

samples were stored at 0 ° C for 9 days in 90% relative humidity conditions. To determinde 

effects of UV-C treatment physical analyses (texture, color (L, a, b)), microbiological 

deterioration and ethylene production rate were analysed at 3 day intervals in order to 

determine the effects of the treatment of UV-C at 260 nm wavelength on the radish samples. 

Effects of exposure time of UV-C irradiation on fresh-cut ‘Kadirli’ radish was determined that 
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especially 15 minutes application period had a significant effect on the textural values of 

radishes at the end of the storage. In addition, according to the results of microbiological 

analysis, UV-C application limited on total yeast and mold growth. In ethylene production in 

the control group  had a very high ethylene production rate at the beginning of the storage, but  

ethylene production decreased significantly at the end of the storage. 

Key Words: UV-C, ethylene, texture, ‘Kadirli’ , radish, storage, 

 

1. GİRİŞ 

Turp (Raphanus sativus L.) keskin, lezzetli ve iştah açıcı özelliği olan, folik asit, C vitamini 

ve antosiyaninler bakımından zengin kökleri yenen bir sebze olmakla birlikte salata 

hazırlıklarında yaygın olarak kullanılan fakat çok hızlı bozulma özelliğinden dolayı raf ömrü 

kısa olan sebzedir (Goyeneche ve ark., 2014). Gerek hasat sonrası ve gerekse az işlenmiş ürün 

olarak muhafaza süresini uzatmak amacı ile özellikle ucuz, doğal ve çevre dostu 

uygulamalardan faydalanılarak tüketiciye daha kaliteli ve muhafaza ömrü uzun ürün sunmak 

amacı yeni etkili teknolojik uygulamalara yönelik çalışmalara olan ilgi atmaktadır ve özellikle 

taze ürünlerin hasat sonrası muhafaza ömrü ve kalitesini korumaya yönelik olarak kaplama, 

MAP, UV-C ışın uygulamaları yapılmaktadır (Corbo ve ark., 2010). Meyve ve sebzelerde ve 

özellikle taze kesilmiş ve az işlenmiş taze ürünlerin hem mikrobiyal ve hemde kimyasal 

bileşim kalite değişiminin korunması amacı ile UV-C 200-280 nm arasında dalga boyu 

kullanılmaktadır (Turan, 2015). Endüstriyel ölçekte bir dezenfektan olarak UV-C içme suyu, 

yiyecek temas yüzeyleri, sıvı ve katı yiyeceklerde kullanım için FDA tarafından onaylanan 

dalga boyu 200-280 nm dir (Butot ve ark., 2018). UV-C ışığın kullanımını bir çok 

mikroorganizma gelişimini engellemede etkili olmakta ve ürün bozulma hızının 

yavaşlamasında olumlu etkiye sahip olduğu bilinmektedir ayrıca UV-C ışık uygulaması hem 

uygulanabilirliğinin kolay ve pratik olması hemde diğer birçok uygulama ile kıyaslandığında 

daha ucuz olması gibi olumlu yönleri uygulanabilirliğini arttırmaktadır (Turan 2015). Bu 

amaçla taze kesilmiş ürünlerin işlenmemiş olanlara oranla daha hızlı bozulması ve kısa olan 

raf ömrünü arttırmak amacı ile 260 nm dalga boyunda UV-C ışının farklı dozlarda uygulanan 

az-işlenmiş ‘Kadirli’ turplarında etkisi belirlenmiştir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Çalışmada Kadirli bölgesinde yetiştirilen ve bölgede yerel olarak en fazla yetiştiriciliği 

yapılan adı ‘Kadirli’ turpu olarak bilinen yerel çeşit kullanılmıştır. 

 

2.2.Yöntem 

2.2.1. Turp Örneklerinin Toplanması 

Denemede kullanılan ‘Kadirli’ turp örnekleri Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden 2019 derim- 

depolama döneminde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan turp bahçesinden temin edilmiştir. 

 

2.2.2. Hasat Sonrası UV-C Uygulamaları 

Hasattan sonra muhafazaya uygun olan ‘Kadirli’ turplarının tamamı steril saf su ile 

yıkandıktan sonra steril koşularda az işlenmiş ürün olarak kullanıma hazırlamak amacı ile 

manuel olarak olarak dilimlenen turplar üç gruba ayrılmış ve ilk grup herhangi bir UV-C 

uygulamasına tabi tutulmayarak kontrol grubu olarak ayrılmıştır, ikinci grup turplar 5 dakika 

boyunca boyunda 260 nm UV-C ışın uygulanmış ve üçüncü grup turplar ise 15 dakika  260 

nm UV-C uygulanmış ‘Kadirli’ turp örnekleri ile deneme kurulmuştur. 

 

2.2.3.Ambalajlama ve Depolama 

Üç farklı dozda yapılan UV-C uygulamasına maruz bırakılan taze kesilmiş turplar 

uygulamadan hemen sonra polipropilen (PP) kaplara konularak %90 nisbi nem koşullarında 

0°C sıcaklıkta 9 gün boyunca depolanmıştır. Çalışma kapsamında turp örneklerinde UV-C 

uygulamasının etkisi belirlenmek amacı ile, fiziksel ve mikrobiyolojik analizler her paralelde 

10 turp olacak şekilde 3 paralelli olarak 3 gün aralıklar ile 9 günlük muhafaza süresi boyunca 

aşağıda belirtilen analizlerle belirlenmeye çalışılmıştır. 
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2.3.Tekstür Analizi 

Turp sertliğini ölçmek için CT3 model (Brookfield, USA) tekstür cihazı kullanılmıştır. 

Analiz; Bao, ve ark. (2016) göre ve test tipi; sıkıştırma, test mesafesi; 4,00 mm, tetik yükü; 

0,1 N ve test hızı; 1,00 mm/s olarak ayarlanmıştır ve test probu olarak TA39 (TA General 

Probe KIT.) kullanılmıştır. Her bir turp örneği iki farklı yerinden analize tabi tutulmuştur. 

 

2.4.Etilen Analizi 

Etilen üretim miktarı gaz kromatografisinde (GC) (Trace GC Ultra TermoSCIENTIFIC) 

marka ve FID dedektör kullanılarak, gaz kolonu (TG-624 30m x 0.32mm x 1.80 um) ile 

ölçümler yapılmıştır. 250 gram taze kesilmiş turp örnekleri 1 L hava sızdırmaz bir kap içine 

20 oC’de 1 saat tutulduktan sonra kabın içinden 1 mL hava örneği alınarak ve etilen üretimi 

miktarı GC enjekte edilerek ölçümleri yapılmış ve sonuçlar μlC2H4/kg/saat cinsinden ifade 

edilmiştir (Öz ve Eriş, 2009). 

2.5.Renk Ölçümü 

Turp renginin belirlenmesinde Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Tokyo, Japan) marka 

renk ölçer kullanılmıştır. Renk ölçümleri her bir turp örneği yüzeyinde iki farklı bölgede 

tekrarlanmıştır. Bu ölçümler de L* (parlaklık), a* (+kırmızı-yeşil), b* (+sarı-mavi) değerlerini 

göstermektedir (McGuire, 1992).  

 

2.6.Mikrobiyolojik Analizler 

Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri (Anonim, 2001; Anonim, 2004) göre ve toplam maya ve 

küf (Anonim, 1989; Anonim, 2001) göre belirlenmiştir. 

 

3.İstatistiksel Analiz 

Kimyasal analizler her paralelde 10 turp örneği olacak şekilde 3 paralelli olarak yapılmıştır. 

Verilerin analizinde tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve ortalamaların karşılaştırılmasında 

da Duncan testi (P<0.05) kullanılmıştır. İstatiksel değerlendirmeler IBM SPSS Statistics 21 

(IBM, NY, USA) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  
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4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

4.1.Tekstür Analizi  

Genel olarak taze meyve sebzeler hasat sonrası tekstürel yapısında değişerek, sertlik 

miktarında düşüş meydana gelmektedir. Tektür taze ürünün duyusal özelliklerini belirlemek 

için önemlidir ve ürün et sertliğindeki yumuşama hızı hem ürünün yapısına ve hemde ortam 

koşullarına bağlı olarak hasat sonrası muhafazası sırasında hücre duvarlarında bulunan 

polisakkaritlerin çözünerek ürünün yumuşamasına ve ürünün raf ömrünün kısalmasına sebep 

olur (Chong ve ark., 2015). Genel olarak hasat sonrası meyve ve sebzelerin muhafazası 

süresince metabolik aktivitenin (solunum, terleme v.b) devam etmesi ve gerekse ürünün su 

kaybetmesinden dolayı ve yaşlılıkla birlikte meyve eti sertliğinde düşüş meydana gelmektedir. 

Taze kesilmiş turp sertliği 9 günlük depolama süresince 6-8 N arasında değişiklik 

göstermiştir. Depolama sonunda en yüksek turp sertlik değeri 8,2 N ile 15-dk süre UV-C 

uygulanan turplarda ölçülürken kontrol ve 5 dk- UV-C uygulanan turplarda düşüş göstererek 

sırasıyla 6,25 N kontrol grubu örneklerinde ve 5 dk-UV-C 6,14 N olarak belirlenmiştir (Şekil 

1). 

 

 

Şekil.1: UV-C uygulamalarının taze kesilmiş turp sertlik (Newton) değerini üzerine 

etkisi  

4.2.Etilen Analizi 

Kadirli turpu etilen üretim hızı depolamadan hemen önce 0,3-0,8 µl/kg/s olarak ölçülmüştür 

(Şekil 2). Depolama başlangıcında en yüksek etilen üretim hızı 0,78 µl/kg/s kontrol grubunda 
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ölçülürken muhafazanın 3. günüden itibaren etilen miktarı 0,1 µl/kg/s çok altında olduğu 

belirlenmiştir. Depolama sonunda etilen üretim miktarı bakımından uygulamalar arasında 

önemli bir fark bulunmamıştır (Şekil 2). 

 

 

Şekil.2: UV-C uygulamalarının taze kesilmiş turpların etilen üretim miktarına etkisi  

 

4.3.Mikrobiyolojik Analizler 

Meyve ve sebzelerin gerek yetiştirildiği yer ve gerekse işleme sulama ve gübreleme gibi 

uygulamaların etkisi ile ürünün temas yüzeyinde mikroorganizmalarla ile kontamine 

olabilirler (Jovanović ve ark., 2016). Ortam koşullarına ve ürünün direncine bağlı olarak maya 

ve küfler taze ürün kalite ve miktar kaybına neden olabilir (Goyeneche ve ark., 2015). UV-C 

uygulamasının muhafazanın 9. Günü toplam aerobik bakteri miktarı kontrol uygulamasında 

7,04 log/kob/g olarak belirlenmiş ve 5 dk -UV-C uygulanan turp örneklerinde toplam aerobik 

bakteri miktarı 6,94 log/kob/g iken 15dk- UV-C uygulamasında ise 6,91 log/kob/g ile en 

düşük miktar olduğu belirlenmiştir (Şekil 3). UV-C uygulamasının toplam aerobik bakteri 

miktarı üzerinde sınırlı da olsa etkili olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 3: UV-C uygulamalarının taze kesilmiş turp toplam aerobik 

bakteri değişimi üzerine etkisi  

 

UV-C uygulamalarının özellikle meyve ve sebzelerin yüzeyindeki mikroorganizmaları 

aktivitelerini sınırlandırması nedeni ile tercih edilen bir muhafaza yöntemi olmasına sebep 

olmuştur. Muhafaza süresi uzadıkça toplam aerobik bakteri ve toplam maya küf sayısında 

bütün uygulamalarda artış olduğu gözlemlenmiştir. Depolama süresince diğer uygulamalara 

göre kontrol grubunun en yüksek toplam maya küf değerlerine ulaştığı gözlenmiştir. Bu 

durumda yapılan uygulamaların toplam maya ve küf oluşumu üzerinde UV-C uygulamasının 

özellikle muhafazanın 9. günü itibari ile 5dk- UV-C sınırlı da olsa önleyici bir etkisinin 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Şekil 4: UV-C uygulamalarının taze kesilmiş turp toplam maya-küf değişimi üzerine 

etkisi  

 

4.4.Renk Analizi 

Taze ürünlerde kalite ve tazelik göstergelerinden biri olan ürün dış rengi önemli kalite 

göstergesi olarak dikkate alınan ve ürün pazarlanması üzerinde önemlidir. Taze kesilmiş turp 

örneklerinde L(parlaklık) renk değeri muhafaza süresinde 68-74 aralığında olduğu 

belirlenmiştir. L(parlaklık) renk değeri muhafaza boyunca uygulamalar arasında önemli 

farklar gözlenmezken muhafazanın 9. günü kontrol grubu L(parlaklık) renk değeri 74.5 ile en 

yüksek değere ulaşırken, muhafazanın 9. gününde UV-C uygulamasının L(parlaklık) renk 

değeri düşerek özellikle 15-dk UV-C uygulamasında 68.6 ile en düşük L(parlaklık) renk 

değerine ulaşmıştır (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5.:UV-C uygulamalarının taze kesilmiş  turp  L* değeri üzerindeki etkisi  

 

Turp sebzesinde önemli bir kalite parametresi kırmızı rengi gösteren +a değeridir. Muhafaza 

başlangıcında +a değeri alan dilimlenmiş turp örnekleri muhafaza sonunda turp dilimleri 

üzerinde yapılan renk değeri– değer alarak değişim göstermiş en düşük –a değeri -0,58 ile 5 

dk- UV-C uygulamasında iken en yüksek –a değeri – 0,17 ile 15 dk-UV-C uygulamasında 

meydana gelmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6. UV-C uygulamalarının taze kesilmiş turp çeşidinde a* değeri üzerine etkisi  

 

Muhafaza süresi boyunca b* değerinde kontrol grubunda hafif bir artış eğilimi gözlemlenmiş 

ve muhafaza sonunda kontrol grubu turp örnekleri b renk değeri 8,5 ile en düşük değeri 

alırken sırası ile15dk UV-C uygulamasında b* değeri 9,2 iken en yüksek b* renk değeri 9,5 

ile 5 dk UV-C uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 7). Muhafaza sonunda UV-C 

uygulamaların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da UV-C 

uygulamasının kontrol grubu +b değeri ile karşılaştırıldığında çok hafif bir artış olduğu 

belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 7:UV-C uygulamalarının taze kesilmiş  turp  b* değeri üzerindeki etkisi 
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5.SONUÇ 

Taze kesilmiş ‘Kadirli’ turp çeşidi örneklerine UV-C uygulamasına tabi tutulmuştur, az 

işlenmiş turplar PP kaplarda 0 °C sıcaklıkta 9 günlük muhafaza süresince meydana gelen 

kalite değişimleri genel olarak değerlendirildiğinde özellikle UV-C uygulamasının taze 

kesilmiş turp örneklerinin mikrobiyal kalite özelliklerini önemli ölçüde koruduğu 

saptanmıştır. Dilimlenmiş turplarda en önemli kalite parametrelerinden biri olan meyve eti 

sertliğinde meydana gelen düşüşü sınırlandırarak baskı altına almış ve hatta özellikle yüksek 

doz UV-C uygulanan turp sertliğinde artışa sebep olmuştur. Muhafaza süresine bağlı olarak 

ürünün etilen üretim miktarı taze kesilmiş turplarda muhafazanın ilk başlangıç günüden sonra 

tüm uygulamalarda düşüş gözlenmiştir. UV-C uygulamasının hasat sonrası gerek mikrobiyal 

kalite ve gerekse diğer kalite parametresine olumlu katkısı ve önemli etkileri olduğu ayrıca 

yöntemin kolay bir uygulama tekniği ve düşük maliyeti ısıl olmayan teknolojik uygulama 

olması nedeniyle taze kesilmiş turp kalitesinin korunmasında etkili bulunmuş ve UV-C 

uygulamaların az işlenmiş turplarda daha yaygın kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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UV-C UYGULAMASININ TAZE KESİLMİŞ SİYAH’ TURP KALİTESİNE 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Ayşe Tülin ÖZ44 

Büşra ERYOL 

ÖZET 

Yapılan çalışmada, az işlenmiş siyah (Bayır) turp çeşidine ait örnekler 260 nm dalga boyunda 

üç farklı süre ile UV-C ışın uygulaması uygulanmıştır. Bu amaçla, UV-C ışın uygulaması 

kontrol 0 dk, 5 dk, ve 15 dk olmak üzere yapılan uygulamadan sonra turp örnekleri 

polipropilen kaplar içerisinde %90 nisbi nem koşullarında 0°C sıcaklıkta 9 gün boyunca 

depolanmıştır. Uygulama yapılan siyah (bayır) turp örneklerinde uygulamaların etkilerini 

belirlemek amacı ile 3 gün aralıklarla fiziksel (tekstür, renk (L, a, b), mikrobiyolojik analizler 

yapılmış ve etilen üretim miktarı belirlenmiştir. UV-C uygulaması taze kesilmiş ‘Siyah’ 

turplarda raf ömrü süresince etilen üretim hızını sınırlandırmış, tekstür (Newton) değerini 

artırmıştır. Isıl olmayan teknolojilerin daha fazla tercih edildiği günümüzde UV-C uygulaması 

tek başına ve çeşitli kombinasyonlarla tercih edilmesi gereken yeni uygulamalardan biri 

haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bayır,  UV-C, etilen, Siyah  turp, tekstür, taze kesilmiş  

 

ABSTRACT 

In the study, after the samples of 'Black' (Bayır) radish varieties were harvested then treated 

with  UV-C for  5 min, UV-C for 15 min and control treatment to compare UV-C treatment 

after three different applications all treated fresh-cut radish samples were stored throughout 9 

days at 0 °C with 90% relative humidity. In order to determine the effects of the applications 

on the fresh-cut black radish samples of physical (texture, color (L, a, b), microbiological 

quality and ethylene production rate were analyzed at 3 days intervals during 9 days storage. 

In this study, it is aimed to determine the effect of UV-C application on freshly consumed 

fresh-cut black radishes. We concluded that UV-C light beam treatment is preferred among 

non-thermal technologies. 
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Key Words: bayır, UV-C, texture, black radish, ethylene, fresh-cut 

 

1.GİRİŞ 

Turp (Raphanussativus L.) Cruciferae familyasına ait ve kökleri yenen geleneksel olarak kara 

turp sıklıkla kışın rendelenmiş sirke ve yağ ile salatada salata veya diğer meyve ve sebzeler ile 

birlikte havuç, lahana  ile karıştırılır ayrıca alternatif olarak halk arasında öksürük ve bronşit 

tedavisi için bal ile kullanılan fitoterapi, homeopati ve kendi kendine tedavi alanını, çok güçlü 

bir hepatoprotektif ve iyi bilinen bir şifadır karaciğer bozuklukları ve safra tedavisinde ilaç 

biridir (Jovanovi´c ve ark., 2016). Turp gerek tat ve aroması ve gerekse önemli diyet lifi ile 

önemli derecede C vitamini antioksidan madde içermesi özellikle sade ve karışık salatalarda 

kullanımı turpun tüketiminin önemini arttırmaktadır. Olağanüstü derecede yüksek bir α-

tokoferole sahip olan, ayrıca lipitte çözünür antioksidan ve oksidatif stresten hücre zarlarını 

koruyabilen ve. güçlü aroma lezzet, sahip bir sebzedir (Xiao ve ark., 2014). Son zamanlarda 

tüketici talebi minimal olarak işlenmiş, besleyici gıdalardan meyve ve sebzelerin kullanım 

rahatlığından dolayı hızlı bir artış meydana gelmiştir (Xiao ve ark.,2014). Genel olarak taze 

kesilmiş ürünler işleme üründe strese sebep olmakta ve kesim yüzeyinde, hücreler ve 

membranlar doku metabolizmasında değişikliklere neden olan hasar görmesi karbondioksit ve 

etilen evriminde bir artış gözlendi, su kaybı, lezzet ve aromada, uçucu profillerde 

değişiklikler, ve enzimatik ile ilgili enzimlerin aktivitesinin sebep olduğu kahverengileşme 

meydana gelmektedir daha az raf ömrüne sahip olmasına neden olmaktadır (Aguila ve ark., 

2006). Taze turp kalitesinin korunması ve raf ömrünü uzatılması konusunda son yıllarda bazı 

alternatifler (ışınlama, ozon, elektrolize su, uçucu yağlar ve organik asitler) uygulamaların 

etkinliği araştırılmaktadır (Xiao ve ark., 2014).Bu uygulamalar arasında özellikle 

elektromanyetik spektrumun noniyonize bölgesini 200 ila 280 nm, arasında olan ultraviyole-C 

ışığının (UV-C) uygulanması taze ürünlerdeki biyokimyasal içeriği arttırma potansiyeline 

sahiptir olmasından dolayı . UV-C gibi potansiyel olarak zararlı ajanların düşük 

dozları,(Collings ve ark., 2018). Bitkisel ürünlerde faydalı stres tepkilerine yol açtığı 

bildirilmiştir (“bitki hormesisi” olarak adlandırılır). Hormesis tarafından indüklenen 

biyokimyasal içeriği arttırılmış bitki ürünlerinin, tüketildiğinde, kenohormesis olarak 

adlandırılan faydalar sağlaması önerilmiştir (Collings ve ark., 2018). Bu çalışmada 

dilimlenmiş taze siyah ‘Bayır’ turplarda farklı sürelerde uygulanan UV-C uygulamasının 

ürünün raf ömrü kalitesine etkisinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.  
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2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışmada bitkisel materyal olarak özellikle Kadirli bölgesinde yetiştiriciliği yaygın olarak 

yapılan ‘Siyah (Bayır)’ turp çeşidi kullanılmıştır. 

2.2.Yöntem 

2.2.1.Turp Örneklerinin Toplanması 

 

Denemede kullanılan ‘Siyah’ (bayır) turp çeşidi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden 2018-2019 

hasat döneminde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan turp bahçesinde temin edilmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Toplanan 'Siyah’(Bayır) turp çeşidi örnekleri 

 

2.2.2 Hasat Sonrası UV-C Uygulamaları 

Hasattan sonra muhafazaya uygun olan bütün halindeki Siyah (Bayır) turplarının tamamı 

steril saf su ile yıkandıktan sonra oda koşullarında üzerindeki su uzaklaştırdıktan sonra 

turpları az işlemek amacı ile keskin bıçak yardımı ile dilimlendikten sonra dilimlenmiş az 

işlenmiş siyah turp dilimleri üç gruba ayrılmış ve ilk grup herhangi bir UV-C uygulamasına 

tabi tutulmayarak kontrol grubu 0-dk, (I) , az işlenmiş ikinci grup turplara 5-dk UV-C  

uygulananlar (II), ve  üçüncü uygulama gurubu 15-dk (III)  UV-C ışın uygulaması 260 nm 

dalga boyunda UV-C uygulamasına tabi tutulmuştur.  
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2.2.3 Turpların Ambalaj ve Depolaması 

Taze turplar dilimleme ve UV-C uygulamalarından hemen sonra 250 gr polipropilen kaplara 

alınarak %90 nisbi nem koşullarında 0°C sıcaklıkta 9 gün boyunca depolanmıştır. Çalışma 

kapsamında turp örneklerinde yapılan, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler her 

paralelde 10 turp olacak şekilde 3 paralelli olarak yapılmıştır. Muhafaza süresi boyunca 3 gün 

aralıklarla analizler tekrarlanmıştır. 

 

2.3.Muhafaza Sırasında Sebzelerin Kalite ve Mikrobiyolojik Değişimlerinin Belirlenmesi 

2.3.1. Tekstür Analizi 

Siyah (Bayır) sertliğini ölçmek için CT3 model ( Brookfield Engineering, USA) tekstür cihazı 

kullanılmıştır. Analiz; yapmış oldukları çalışmada bazı değişiklikler yapılarak ölçülmüştür . 

Test tipi; sıkıştırma, test mesafesi; 4,00 mm, tetik yükü; 0,1 N ve test hızı; 1,00 mm/s olarak 

ayarlanmıştır ve test probu olarak TA39 (TA General Probe KIT- Brookfield Engineering 

Labs Inc.) kullanılmıştır (Bao, ve ark., 2016). Her bir turp örneği iki farklı yerinden kabuğu 

soyularak analize tabi tutulmuştur. 

 

2.3. 2 Etilen Analizi 

Etilen gaz kromatografisinde (Trace GC Ultra TermoSCIENTIFIC GC-MS ve FID dedektör 

ve  (TG-624 30m x 0.32mm x 1.80 um) kolon kullanılarak turp etilen üretim hızı ölçülmüştür. 

Etilen ölçümleri 20 oC’de yapılmış ve sonuçlar μlC2H4/kg/saat cinsinden ifade edilmiştir (Öz 

ve Eriş, 2009). 

 

2.3.3.Renk Ölçümü 

Siyah (Bayır) renginin belirlenmesinde Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Japan) 

marka renk ölçer kullanılmıştır. Bu ölçümler de  turp beyaz et yüzeyini L* (parlaklık), a* 

(+kırmızı,-yeşil), b* (+sarı,-mavi) renk değerleri ölçülmüştür ( McGuire, 1992). 
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2.3.4.Mikrobiyolojik Analizler 

Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı toplam mezofilik aerobik bakteri sayısını belirlemek 

için (Anonim, 2001; Anonim, 2004). göre yapılmıştır. Maya ve Küf Sayımı  Toplam maya ve 

küf sayısının belirlenmesi amacıyla  (Anonim, 1989; Anonim, 2001) göre belirlenmiştir. 

 

3. İstatistiksel Analiz 

Sebzelerde kimyasal analizler her paralelde 10 turp olacak şekilde 3 paralelli olarak 

yapılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve ortalamaların 

karşılaştırılmasında da Duncan testi (P<0.05) kullanılmıştır. İstatiksel değerlendirmeler IBM 

SPSS Statistics 18 (IBM, NY, USA) paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

4.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada bütün ‘Siyah’ turp çeşitlerine farklı sürelerde UV-C uygulaması sonucu 

polipropilen (PP) kaplarda ambalajlanan Siyah (Bayır) turpları 0 °C de 9 gün boyunca soğuk 

hava deposunda muhafaza edilmiştir. Muhafaza süresi boyunca 0., 3., 6., 9. günlerde fiziksel, 

kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılarak elde edilen sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir. 

 

4.1. Tekstür Analizi 

Meyve ve sebzelerin hasat sonrası muhafazasında gerek metabolik aktivitenin devam etmesi 

ve gerekse ürünün su kaybetmesi nedeniyle ve yaşlılıkla birlikte meyve eti sertliğinde düşüş 

meydana gelmektedir. Tekstür analizi meyve ve sebzelerin duyusal özelliklerini belirlemek 

için önemli bir faktördür. Meyve ve sebzelerin sertliğinde yumuşama hızı meyve ve 

sebzelerin hasat sonrası depolanması sırasında hücre duvarlarındaki polisakkaritlerin 

depolimerizasyonu ve çözünmesi dolayısıyla raf ömrü ile yakından ilişkilidir (Chong 

vd.,2015).  
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Şekil 2. Depolama boyunca UV-C uygulamasının  ‘Siyah’ turp çeşidinde tekstür 

(Newton) değişimi üzerine etkisi  

 

Siyah (Bayır) tekstür sonuçları depolama boyunca 10-14 N arasında değişiklik göstermiştir 

(Şekil 2). Şekil 1.’de görüldüğü gibi depolama boyunca en düşük turp sertlik değerleri kontrol 

grubunda gözlenmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Sonuçları 

incelediğimizde UV-C uygulamasının tekstür üzerinde tek başına oldukça etkili olduğu 

gözlenmiştir. 

 

4.2.Etilen Analizi 

Etilen hasat sonrası meyvelerin olgunlaşmasını ve yaşlanmasını hızlandırabilirken, UV-C 

uygulaması etilen üretimini geciktirmiştir. Ancak ilk günden itibaren UV-C uygulaması etilen 

üretimini sınırlandırmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. UV-C uygulamasının ‘Siyah’ turp çeşidinde etilen miktarı değişimi üzerine 

etkisi  

 

4.3. Renk Ölçümü 

Meyve ve sebzelerde hatta çoğu gıdada renk, satın alırken tüketiciler tarafından 

değerlendirilen ilk kalite parametresi olup, ürünün kabul edilmesi ve satın alınması için kritik 

öneme sahiptir (Goyeneche vd.,2014).  

 

Şekil 4. UV-C uygulamasının ‘Siyah’ turp çeşidinde L*renk değişimi üzerine etkisi  
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Dilimlenmiş turplarda L * değeri Şekil 4.’de görüldüğü gibi depolama sonunda 77,35 ile en 

yüksek değer kontrol grubundadır. UV-C uygulana turplarda önemli farklar gözlenmemiştir. 

Ancak parlaklığın artmasına işaret eden L * değerinde kontrol grubunda artış olmuştur 

(Aguila ve ark.,2006). Genel olarak, L* değerleri başlangıçta depolama sırasında azalmış ve 

daha sonra hafif artış göstermiştir (Xiao et al.,2014) 

 

 

Şekil 5. UV-C uygulamasının  ‘Siyah’ turp çeşidinde a* renk değişimi üzerine etkisi  

 

Turp sebzesinde önemli bir kalite parametresi de a*(+kırmızı,-yeşil), rengi gösteren renk 

değeri muhafaza süresince renk değerlerinde azalma eğiliminde olmuştur ve -0,18 ile kontrol, 

5-dk UV-C uygulanan örneklerde -0,31 ve 15-dk uygulamasında - 0,50  olarak belirlenmiştir 

(Şekil 5). 

b* değeri ise +sarı, -mavi renk değerini gösterir. Muhafaza başlangıcında turp örneklerinde b* 

iç renk değerleri kontrol örneklerinde 10,35 UV-C 5 dk uygulanan örneklerde 10,33, UV-C 

15 dk uygulanan örneklerde 10,08 olarak ölçülmüştür. Muhafaza süresi boyunca b* değerinde 

hafif bir artış eğilimi gözlemlenmiştir (Şekil 5). Goyeneche, ve ark., (2014), dilimlenmiş turp 

örneklerinde yapmış oldukları bir çalışmada kontrol grubu örneklerinin b* değerlerinde artış 

meydana geldiği ve bu artışın esmerleşme reaksiyonlarında önemli rolü olan polifenoloksidaz 

gibi içsel enzimlerden kaynaklandığını bildirmişlerdir . 
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Şekil 5. UV-C uygulamasının  ‘Siyah’ turp çeşidinde b* renk değişimi üzerine etkisi  

 

4.4.Mikrobiyolojik Analizler 

Tarımsal gıda ürünlerinin dış yüzeyleri yetiştiricilik boyunca toprağa, sulama suyuna, taşıma 

ve işleme ortamlarında ve birçok yere temas ettiğinden, mezofolik mikroorganizmalar ve 

koliform bakteriler ile bulaşma ihtimalleri oldukça fazladır (Jovanović vd.,2016). Maya ve 

küfler; az işlenmiş ürünün direncine ve koşullarına bağlı olarak artış gösterebilir. Özellikle 

ürün direncinin azaldığı hasat sonrası muhafaza ve pazarlama aşamasında artış gösterirler ve 

üründe miktar ve kalitede bozulmaya yol açabilirler (Goyeneche vd.,2015).  

 

Şekil 6. UV-C uygulamasının  ‘Siyah’ turp çeşidinde toplam aerobik bakteri değişimi 

(logkob/g) üzerine etkisi  
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Depolama boyunca toplam aerobik bakteri (logkob/g) miktarında artış gözlenmiştir. 

Muhafazanın 9. gününde toplam aerobik bakteri sayısı kontrol grubu örneklerde 6,24 

logkob/g, UV- 5 dk uygulanan örneklerde 5,46 logkob/g, UV- 15 dk uygulanan örnekler 5,9 

logkob/g olarak hesaplanmıştır (Şekil 6). Muhafaza süresi boyunca toplam aerobik bakteri 

sayısında UV-C uygulamalarının toplam aerobik bakteri sayısı üzerinde sınırlıda olsa 

engellemede etkisi olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar uygulamalar arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 7. UV-C uygulamasının  ‘Siyah’ turp çeşidinde toplam maya küf değişimi 

(logkob/g) üzerine etkisi  

Muhafaza süresi sonunda Şekil 7 incelendiğinde toplam maya ve küf sayısı kontrol grubu 

örneklerde 5,36 logkob/g, UV- 5 dk uygulanan örneklerde 6,76 UV- 15 dk uygulanan 
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sayısı muhafaza başlangıç değerleri ile kıyaslandığı zaman bütün uygulamalarda artış 

göstermiştir. İstatistiksel olarak uygulamalar arası fark önemli bulunmuştur (p<0,05). Fakat 

yapılan uygulamaların özellikle muhafazanın 3. ve 6. gününde toplam maya ve küf oluşumu 

üzerinde az da olsa önleyici bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

 

5. SONUÇLAR 
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ve kalite kaybını engellemek amacı ile yapılan 260 nm UV-C ışın uygulamasının az işlenmiş 

siyah (bayır) tup mikrobiyolojik ve fiziksel kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Potansiyel 

etkisini belirlemek amacı ile üç farklı sürede yapılan uygulanın etkili uygulama süresi 

araştırılmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan veriler dikkate alındığında UV-C uygulamasının 

özellikle tekstür, etilen ve mikrobiyolojik sonuçlardan açısında özellikle toplam aerobik 

bakteri üzerinde anlamlı farklar gözlenmiştir. İlerleyen çalışmalarda farklı gıdalar üzerinde 

yapılacak analizlerin de katkısıyla ultraviyole ışık teknolojisinin yaygınlaşması beklenen bir 

sonuçtur. 
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ONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

  Esra ÇAVUŞOĞLU*45 

Birgül VURAL DOĞRU** 

 

Özet 

Kanser genetik ve çevresel koşulların etkisine bağlı olarak hücre bölünmesinin 

kontrolden çıkması ve hücrelerin aşırı derecede çoğalması ile karakterize yaşam kalitesini 

önemli oranda düşüren kronik seyirli bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde kanserin seyrine 

bakıldığında her yıl yüksek oranda yeni kanser vakalarının kayıt edildiği ve kansere bağlı 

ölümlerinde hızla arttığı görülmektedir.  

Kanser olmak, kanserle savaşmak, kanserin kendisi ve yapılan tedavilerin bir sonucu 

olan ve kimi zaman yıpratıcı düzeyde görülen ağır semptomlar, kanserin ölümle 

özdeşleştirilmesi ve sadece hasta bireyi değil bakım verenlerini de fiziksel, emosyonel, 

psikolojik ve ekonomik olarak etkilemesi kansere çözüm arayışları konusunda birtakım 

girişimlerin yapılmasının önünü açmaktadır. Günümüzde tanımlanan 100’ün üzerinde kanser 

türünün olması ve bazı kanser türleri için standart tedavi seçenekleri uygulanmasına rağmen, 

kanser tedavisinden istenilen sonuçların alınmasında bireye özgü faktörlerinde rol oynadığı 

düşünülmekte ve kanser kişisel bir hastalık olarak görülmektedir. Bu noktada kanserde 

standart tedavi seçenekleri olan kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi uygulamalar yanında 

kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri olarak immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormon 

terapi, gen terapi gibi farklı tıbbi uygulamalar da kullanılmaktadır. Semptom kontrolünde ise 

tıbbi tedaviyle birlikte bilişsel ve enerji temelli uygulamalar gibi tamamlayıcı ve bütünleşik 

tedavi yöntemlerine de yer verilmektedir. 

Kanser gibi kronik semptomların fazla olduğu bir hastalıkta hasta bireyin 

desteklenmesi ve yaşam kalitesinin mümkün olduğunca optimal düzeyde tutulması konusunda 

hastanın tedavi ve bakım sürecinde primer rol alan hemşirelere önemli görevler düşmektedir. 

Hemşirelerin güncel tedavi yöntemlerinin farkında olması ve semptom yönetiminde kanıt 

düzeyleri yüksek olan tamamlayıcı ve bütünleşik yöntemleri bakıma dahil ederek hastaların 

yaşam kalitelerini yükseltmeleri beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kanser, Güncel Yaklaşımlar, Hemşire 
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Current Approaches İn Oncology 

Abstract 

Cancer is a chronic disease that significantly reduces the quality of life, which is 

characterized by the deterioration of cell division and excessive proliferation of cells due to 

the effects of genetic and environmental conditions. When we look at the course of cancer in 

the world and in our country, it is seen that every year a high rate of new cancer cases are 

recorded and cancer-related deaths increase rapidly. 

Cancer, fight against cancer, cancer itself and sometimes as a result of the treatment of 

severe symptoms, cancer associated with death, not only the patient, but also the caregivers of 

the physical, emotional, psychological and economic impact on the search for solutions to 

cancer pave the way. Although there are more than 100 types of cancers defined today and 

standard treatment options are applied for some types of cancers, it is thought to play a role in 

individual-specific factors in obtaining the desired results from cancer treatment and cancer is 

seen as a personal disease. At this point, chemotherapy, radiotherapy and surgical 

applications, which are the standard treatment options in cancer, as well as personalized 

treatment options such as immunotherapy, targeted therapies, hormone therapy and gene 

therapy are used. In symptom control, complementary and integrated treatment methods such 

as cognitive and energy based applications are included in medical treatment. 

Nurses who play a primary role in the patient's treatment and care process have an 

important role in supporting the patient in a disease with high chronic symptoms such as 

cancer and keeping the quality of life as optimal as possible. Nurses are expected to be aware 

of the current treatment modalities and improve the quality of life of patients by including 

complementary and integrated methods with high levels of evidence in the management of 

symptoms. 

Key Words: Cancer, Current Approaches, Nurse 
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Giriş 

Kanser genetik ve çevresel koşulların etkisine bağlı olarak hücre bölünmesinin 

kontrolden çıkması ve hücrelerin aşırı derecede çoğalması ile karakterize yaşam kalitesini 

önemli oranda düşüren kronik seyirli bir hastalıktır (Torre ve ark. 2012).  

Dünyada ve ülkemizde kanserin seyrine bakıldığında her yıl yüksek oranda yeni 

kanser vakalarının kayıt edildiği ve kansere bağlı ölümlerinde hızla arttığı görülmektedir. 

Tüm dünyada kanser insidansı yükseliş göstermekte ve insanların sağlığını tehdit etmektedir. 

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre 2000 yılında 6,7 milyon insanın kanserden 

öldüğü ve kontrol altına alınamazsa yıllık küresel kanser ölümlerinin 2020 yılına kadar 15 

milyona ulaşabileceği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  tarafından açıklanmıştır. Kanserin ortaya 

çıkışında birçok faktör rol oynasa da kanserin etiyolojisinde sıklıkla aterojenik beslenme, 

tütün ve tütün ürünleri kullanımı, fiziksel aktivitede azalma gibi faktörler yer almaktadır 

(Uyar ve ark. 2006; Karaytuğ ve ark. 2016; Torre ve ark. 2016; Menaria ve ark. 2013). 

 

Onkolojide Güncel Yaklaşımlara Genel Bakış 

Kanser olmak, kanserle savaşmak, kanserin kendisi ve yapılan tedavilerin bir sonucu 

olan ve kimi zaman yıpratıcı düzeyde görülen ağır semptomlar, kanserin ölümle 

özdeşleştirilmesi ve sadece hasta bireyi değil bakım verenlerini de fiziksel, emosyonel, 

psikolojik ve ekonomik olarak etkilemesi kansere çözüm arayışları konusunda birtakım 

girişimlerin yapılmasının önünü açmaktadır (Yun ve ark. 2005).  

Günümüzde tanımlanan 100’ün üzerinde kanser türünün olması ve bazı kanser türleri 

için standart tedavi seçenekleri uygulanmasına rağmen, kanser tedavisinden istenilen 

sonuçların alınmasında bireye özgü faktörlerinde rol oynadığı düşünülmekte ve kanser kişisel 

bir hastalık olarak görülmektedir. Bu noktada kanserde standart tedavi seçenekleri olan 

kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi uygulamalar yanında kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri 

olarak immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormon terapi, gen terapi gibi farklı tıbbi 

uygulamalar da kullanılmaktadır. Semptom kontrolünde ise tıbbi tedaviyle birlikte bilişsel ve 

enerji temelli uygulamalar gibi tamamlayıcı ve bütünleşik tedavi yöntemlerine de yer 

verilmektedir (Fitzmaurice ve ark. 2015; Pavlopoulou 2015; Siegel ve ark. 2015).  

Standart tedavi seçenekleri arasında yer alan kemoterapi uygulaması ve bu 

uygulamanın farklı veriliş yolları ile tümör dokusunun küçültülüp yok edilmesi 
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amaçlanmaktadır. Kemoterapi uygulaması tümörün tipi, boyutu ve hastanın klinik özellikleri 

göz önüne alınarak farklı dozlarda ve sürelerde verilebilmektedir. Kemoterapinin hastalığın 

seyri üzerinde olumlu etkileri olsa da kanser hücreleri yanında sağlıklı hücreleri de etkilemesi 

sonucu birtakım yan etkilerin ortaya çıkması da söz konusu olabilmektedir (Mian ve ark. 

2016; Fernando ve Jones 2015). Ek olarak kemoterapik ilaçların hazırlanması, uygulanması 

ve atıkların imha edilmesi aşamalarında görevli olan personellerin de ilaç maruziyetine 

yönelik koruyucu önlemler alması gerekmektedir. Bu noktada geliştirilen ‘’robotik cerrahi’’ 

uygulaması ile kemoterapik ilaçların hazırlanması, kontrolü ve hastaya ulaştırılması 

aşamalarında üst düzeyde güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Güncel yaklaşımlar 

arasında yer alan robotik kemoterapi uygulaması ile kemoterapik ilaçlar kapalı bir kabin 

sistemi içerisinde robotik sistem tarafından hazırlanıp, görevli personelin ilaç ile maruziyeti 

mümkün olduğunca engellenebilmektedir. Giderek kullanımının artması amaçlanan robotik 

kemoterapi uygulaması ile geleneksel yöntemlere oranla ilaç doz kayıplarının önlenmesi, ilaç 

uygulama hatalarının ve görevli personelin ilaç maruziyetlerinin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır (Dönmez ve ark. 2008; Olgun ve Şimşek 2010; Ovayolu ve ark. 2003; 

Dranitsaris ve ark. 2005).  

İmmünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerde robotik kemoterapi gibi güncel 

yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Kanser tedavisinde spesifik yöntemlerden biri olan 

immünoterapi, bireyin bağışıklık sisteminin belirli kısımlarını kullanarak kanser gibi çeşitli 

hastalıkları tedavi etmek anlamına gelmektedir. İmmünoterapi uygulamasının doğrudan 

kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı hücrelere zarar vermemesiyle immünoterapiye olan 

ilgi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde immünoterapi kapsamında monoklonal antikorlar, 

adoptif immünoterapi, aşılar, sitokinler ve immün sistemi destekleyici tedaviler geliştirilmekte 

ve uygulanmaktadır (American Cancer Society 2019; Zhou 2014; Wayteck 2014; Aslan 

2010).  

Hedefe yönelik tedavilere bakıldığında ise; bu uygulamaların özel olarak kanser 

hücresini hedefleyen uygulamalar olduğu dikkat çekmektedir.  Hedefe yönelik tedavilerde 

tümörün türüne özgü ajanlar kullanılarak; tümörlü dokunun küçültülüp yok edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu tedavi şeklinde öncelikli olarak kullanılacak ilaç kişinin klinik 

özellikleri ve tümörün ilaca yanıtı gibi çeşitli faktörlerin uygunluğu açısından 

değerlendirilmekte ve sonrasında tedaviye başlanmaktadır. Meme, akciğer, kolon, yumurtalık 

kanseri, prostat kanseri ve melanom gibi birçok farklı kanser türünde uygulanabilmesi ve 
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klasik kemoterapiye göre yan etkilerinin daha az olması hedefe yönelik tedavilerin 

üstünlükleri arasında sayılmaktadır (Yılmaz 2019; Kara ve Akdoğan 2013; Öztop 2009).   

Kanser aşıları da kanser tedavisinde kullanılan güncel yaklaşımlar arasında yer 

almaktadır. Tüm kanser aşısı tipleri, tümör hücrelerini veya antijenlerini içeren, kanser 

hücrelerini öldüren ve kanserin nüksetmesini önleyen özel hücreler üreten, hastanın bağışıklık 

sistemini harekete geçiren ortak bir temel prensip ile çalışmaktadır. Kanser aşılarının 

uygulanmasında asıl amaç kanser oluşmadan profilaksi amacı ile uygulama yapılması olsa da 

günümüzde uygulanan kanser aşılarının büyük bir kısmının kanser oluştuktan sonra tümörü 

ortadan kaldırma veya küçültme prensibi ile çalıştığı bilinmektedir (Baykara 2016; Melero 

2014; Lollini ve ark. 2006).  

Özellikle son dönemde adından sıkça söz edilen ‘’Küba Kanser Aşısı’’ sıklıkla ileri 

evre (evre IV) küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin tedavisinde olumlu sonuçları 

olduğu bildirilmektedir. Küba Kanser Aşısı’nın etken maddesi ‘’Racotumomab’’ olup kanser 

hücrelerinin dış yüzeyinde bulunan  ‘’GM3 gangliozidi’’ni tanıyarak etki ettiği 

belirtilmektedir. Söz konusu aşının uygulamasından önce hastanın yapılan tetkik ve 

muayeneleri sonucu önerilen kür kadar kemoterapi alıp, sonrasında aşının uygulanmasının 

işlemin başarısını artırdığına dikkat çekilmektedir. Küba Kanser Aşısı ileri evre küçük hücreli 

olmayan akciğer kanserleri dışında, baş-boyun, mesane, beyin, meme, pankreas, rahim ağzı ve 

böbrek ve prostat kanserlerinde kullanımına yönelik çalışmalar da yürütülmektedir (Anadolu 

Sağlık 2019; Türk Toraks Derneği 2018).  

İmmünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, kanser aşıları ve robotik kemoterapi gibi son 

yıllarda kullanımı giderek artan yaklaşımlara ek olarak kanserin gerek kendisi gerekse 

tedavilerin getirisi olarak ortaya çıkan ağır semptomların yönetiminde tamamlayıcı ve 

bütünleşik tedavi yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Günümüzde tamamlayıcı ve 

bütünleşik tedavi yöntemleri tıbbi tedavi ile eşgüdümlü uygulanmakta olup bu tedavi şekli ile 

bireylerin yaşam süreleri ve yaşam kalitelerinin artması, immün sistemlerinin güçlendirilmesi, 

semptom yönetimine yardımcı olunması ve bireylerin sağlığı geliştirici davranışları kazanıp, 

sürdürmesi hedeflenmektedir. Kansere yönelik semptomların kontrülünde zihin beden temelli 

uygulamalar, biyoloji temelli terapiler, manipülatif ve beden temelli uygulamalar ve enerji 

terapilerinden yararlanılmaktadır. Konuya yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde 

tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamaların olumlu birçok etkisi olsa da kullanılan yöntemlerin 

süresi, sıklığı ve dozu gibi birçok değişkenin olumlu ya da olumsuz etkinin ortaya çıkmasında 
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rol oynadığı görülmektedir (Dişsiz ve Yılmaz 2016; Karakurum ve ark. 2014; Karakurum ve 

ark. 2014; NIH 2019).  

Tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamalardan aromaterapi masajı ve refleksolojinin 

etkisinin karşılaştırıldığı bir çalışmada; aromaterapi masajı ve refleksolojinin kanser ile ilişkili 

semptomların kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu fakat fiziksel rahatlamanın 

sağlanmasında refleksolojinin aromaterapiye kıyasla daha üstün olduğu bildirilmiştir (Dyer ve 

ark. 2013). Literatür incelendiğinde kanser ağrısının yönetiminde müzik terapinin de 

kullanılabilecek tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamalar arasında olduğu bildirilmiştir. 

Hastanın tercihleri doğrultusunda seans sayısı değişmekle birlikte tek bir seans dahi de olsa 

yapılacak müzik terapinin ağrı yönetiminde etkili olduğu ve olumsuz bir etkisi olmadığı 

bildirilmiştir (Huang ve ark. 2010; Gutgsell 2013; Chang 2016) .  

Kanser ağrısına reiki uygulamasının etkisinin araştırıldığı bir araştırmada ise; ayaktan 

tedavi ünitesindeki hastalara farklı pozisyonlarda (oturur-uzanır pozisyon) hastanın enerji 

merkezlerini uyaracak şekilde reiki uygulaması (30 dakika) yapılmış, uygulama sonucunda 

hastalarının ağrı şiddetlerinde %50 oranında azalma olduğu belirlenmiştir (Olson 2003).  

Kanser hastalarında dispnenin yönetimine yönelik yapılan bir çalışmada ise; deney 

grubundaki hastalara yoga pozisyonları (asana) ve nefeslerini (pranayama) içeren bir program 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda kontrol grubundaki hastalara göre; deney grubundaki 

hastaların aktivite toleranslarının arttığı ve dispnenin yol açtığı distresin azaldığı 

belirlenmiştir (Donesky-Cuenco 2009).  

Kanser hastalarında tedavi ile ilişkili bulantı- kusma ciddi bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bulantı- kusmanın yönetiminde zencefil sıklıkla kullanılan tamamlayıcı ve 

bütünleşik yaklaşımlardan biridir. Zencefilin dozu ve verilme süresi gibi faktörler ile ilişkili 

olarak semptom yönetimi konusunda olumlu-olumsuz etkileri olabilmektedir. Kemik 

sarkomlu çocuk ve adölesanlarla çalışılan bir çalışmada deney grubuna hastaların ağırlıkları 

baz alınarak 334 mg ve 800 mg zencefil kapsülleri verilmiştir. Kontrol grubundaki hastalara 

da nişastadan yapılmış kapsüller verilmiştir. Uygulama sonucunda zencefilin akut ve geç 

başlangıçlı bulantı-kusmanın yönetiminde etkili olduğu bildirilmiştir (Pillai ve ark. 2011). 

Yapılan bir çalışmada kemoterapi tedavisine (Cisplatin) bağlı bulantı-kusmanın yönetiminde 

hastalara verilen 3 gün/1 gr oral zencefilin bulantı-kusma yönetiminde etkili olmadığı 

belirlenmiştir (Fahimi ve ark. 2011).  
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Sonuç 

Kanser gibi kronik semptomların fazla olduğu bir hastalıkta hasta bireyin 

desteklenmesi ve yaşam kalitesinin mümkün olduğunca optimal düzeyde tutulması konusunda 

hastanın tedavi ve bakım sürecinde primer rol alan hemşirelere önemli görevler düşmektedir. 

Hemşirelerin güncel tedavi yöntemlerinin farkında olması ve semptom yönetiminde kanıt 

düzeyleri yüksek olan tamamlayıcı ve bütünleşik yöntemleri bakıma dahil ederek hastaların 

yaşam kalitelerini yükseltmeleri beklenmektedir ( Smith ve Bahore 2006; Karaytuğ ve ark. 

2016).  
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KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE UYKU 

BOZUKLUKLARINDA AROMATERAPİ VE MASAJ 

UYGULAMALARI 
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Özet 

Koroner yoğun bakım üniteleri (KYBÜ), kardiyovasküler hastalıkları olan bireylerin 

takip ve tedavi amacıyla kabul edildiği, özel teknolojik cihazlar ile dizayn edilmiş, alanında 

uzman sağlık profesyonellerinin tedavi ve bakım uygulamalarında görev aldığı özelleşmiş 

birimlerdir. 

Yoğun bakım ünitelerinde hastaların uyku düzeni ile ilişkili sorunlarla sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Özellikle hastaların yüzeyel ve kısa süreli uyku periyotları olup, nadiren 

derin uyku periyotlarına geçtikleri görülmektedir. KYBÜ’deki hastalarda görülen uyku 

bozukluklarının nedenleri arasında ışık, cihaz, telefon ve kapı sesleri, alarmlar, personellerin 

konuşmaları gibi çevresel faktörler, hastanın mevcut hastalığı ve/veya ek bir hastalığının 

olması, tedavi - bakım uygulamaları, ağrı, anksiyete gibi faktörler yer almaktadır. Uyku 

bedenin iyileşme sürecine olumlu katkıları alan önemli bir süreçtir. KYBÜ hastalarında 

verimli bir uyku sürecinin sağlanması iyileşmenin hızlanması ve devamlılığında etkin bir rol 

oynamaktadır. KYBÜ ‘de çalışan hemşirelerin uyku bozukluklarının hastaların üzerinde 

oluşturduğu olumsuz etkilerin farkında olarak, farmakolojik ve nonfarmakolojik yaklaşımların 

yer aldığı tedavi ve bakım süreçlerinin uygulamaları gerekmektedir. Uyku düzeninin 

sağlanmasında, tamamlayıcı ve bütünleşik tedavi yaklaşımları arasında yer alan aromaterapi 

ve masaj uygulamalarından yararlanılmaktadır. Aromaterapi, duygusal uyarım ile birlikte 

fizyolojik durumu da etkileyerek yaşam bulguları ve hormon düzeylerinde değişime ve sedatif 

etkiye neden olmaktadır. Masaj ise; kan ve lenf dolaşımını uyarak gevşeme sağlamakta ve 

uykuya geçişi kolaylaştırmaktadır.  

Aromaterapi ve masaj uygulamaları KYBÜ’de uyku bozuklarının tedavisinde 

kullanılan güncel yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Konuya yönelik yüksek kanıt düzeyli 
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çalışmalar yapılarak ve hemşirelerin farkındalıkları ile bilgi düzeylerinin artırılması ile 

hastaların uyku bozuklarının mümkün olduğunca çözülmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner Yoğun bakım, Uyku Bozuklukları, Aromaterapi, Masa 

 

Abstract 

Coronary intensive care units (CICU) are specialized units in which the patients with 

cardiovascular diseases are accepted for follow-up and treatment purposes, designed with 

special technological devices and in the treatment and care applications of health 

professionals specialized in their field. In the ICU, problems related to sleep patterns of the 

patients are frequently encountered. In particular, patients have superficial and short periods 

of sleep, and rarely progress to deep sleep periods. The causes of sleep disturbances with 

patient in CICU include light, device, telephone and door sounds, alarms, environmental 

factors such as speeches of the staff, presence of an existing disease and / or an additional 

disease, treatment-care practices, pain, anxiety. Sleep is an important process that contributes 

positively to the healing process of the body. Providing an efficient sleep process with patient 

in CICU plays an effective role in the acceleration and continuity of recovery. 

Being aware of the negative effects of sleep disorders on the patients, it is necessary to 

apply the treatment and care processes in which pharmacological and nonpharmacological 

approaches are involved. Aromatherapy and massage applications, which are among the 

complementary and integrated treatment approaches, are used in the provision of sleep 

patterns. Aromatherapy affects the physiological state as well as emotional stimulation, 

resulting in changes in life and hormone levels and sedative effect. Massage is; blood and 

lymph circulation by providing relaxation and sleep facilitates the transition. 

Aromatherapy and massage treatments are among the current approaches used in the 

treatment of sleep disturbances in CICU. It is expected that the patients' sleep disorders will 

be solved as much as possible by increasing the knowledge level of nurses with high level of 

evidence-based studies.  

Key Words: Coronary Intensive Care, Sleep Disorders, Aromatherapy, Massage 
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Giriş 

Koroner yoğun bakım üniteleri (KYBÜ), kardiyovasküler hastalıkları olan bireylerin 

takip ve tedavi amacıyla kabul edildiği, özel teknolojik cihazlar ile dizayn edilmiş, alanında 

uzman sağlık profesyonellerinin tedavi ve bakım uygulamalarında görev aldığı özelleşmiş 

birimlerdir (Tuna ve ark. 2014).  

Genel olarak bakıldığında yoğun bakım üniteleri sirkülasyonu hızlı, iş yükü ve 

yoğunluğu fazla olan ve alana özgü bilgi ve becerilerin uygulamaya fazlasıyla yansıtılmasını 

gerektiren birimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğun bakımlardaki hastalar 

destekleyici bakım uygulamalarına ve gereğinde yaşam destek ünitelerine, hastanelerin diğer 

birimlerine oranla daha fazla ihtiyaç duymaktadır.  Bu noktada hastaneye yatma ve hastalığın 

kendisi ile ilişkili olarak olması gereken sağlık düzeyinden sapmaları olan bireylerin istenilen 

iyileşme düzeyine ulaşmasında tedavi ve bakım uygulamalarının yanında etkin ve yeterli uyku 

da etkili olmaktadır (Altun Emirza ve ark. 2012; Özkaya ve ark. 2013; Akdemir 2003).  

 

Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Uyku Ve Uykuyu Etkileyen Faktörler 

Uyku organizma üzerinde çok farklı etkileri olan özel bir süreç olarak görülmektedir. 

Uyku süresince organizmanın; stres ve yorgunluk gibi fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde 

olumsuz etkileri olan durumlardan uzaklaşarak mümkün olduğunca yenilenip, enerji dolması 

sağlanmaktadır (Watson ve ark. 2012;. Elliott ve ark. 2013) 

Bakıldığında yetişkin bir bireyin yaşamının ortalama 1/3’ü uykuda geçmektedir. Genel 

olarak uykuda geçen bu süre azımsanmayacak uzunlukta olduğundan etkin bir şekilde kaliteli 

uykunun sağlanması ile homeostazisin sürdürülmesi daha da kolaylaşmaktadır. Yoğun bakım 

üniteleri gibi özelleşmiş birimlerde uyku düzeninin sağlanması konusunda bazı sorunlar ile 

karşılaşılabilmektedir. Yapılan çalışmalarda yoğun bakımlarda uyku problemlerinin %61-73 

oranında görülebildiği bildirilmektedir. Sağlıklı bir yetişkinde uygun koşullar altında normal 

bir uyku döngüsünün %25’ini REM (hızlı göz hareketleri) ve %75’ini ise non-REM (NREM) 

evreleri oluşturmaktadır. Yoğun bakım hastalarında ise çeşitli faktörler ile ilişkili olarak 

belirtilen uyku döngüsü bozulmakta ve bu hastalarda uykunun sadece %6 ve daha azını REM 

evresinin oluşturduğu belirtilmektedir (Cooper ve ark. 2000). KYBÜ’deki hastalarda görülen 

uyku bozukluklarının nedenleri arasında ışık, cihaz, telefon ve kapı sesleri, alarmlar, 

personellerin konuşmaları gibi çevresel faktörler, hastanın mevcut hastalığı ve/veya ek bir 

hastalığının olması, tedavi - bakım uygulamaları, ağrı, anksiyete gibi faktörler yer almaktadır 
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(Bijwadia ve Ejaz 2009; Franck ve ark. 2011; Granca ve ark. 2005; Friese 2008; Honkus 

2003).  

Çok boyutlu bir problem olan uyku bozukluklarının nedenleri arasında yer alan 

gürültü yoğun bakım ünitelerinin göz ardı edilemeyecek önemli bir sorunudur. Alarm, 

ventilatör, monitör, otomatik kapı açılıp-kapanma sesleri ile personellerin konuşmaları en sık 

karşılaşılan gürültü kaynaklarıdır (Tembo ve Parker 2009; Wenham ve Pittard 2009). Koroner 

sendromlu hastalar ile yapılan çalışmada hastaların uyku bozukluklarına neden olan faktörler 

arasında üst sıralarda gürültünün yer aldığı dikkat çekmektedir (Garanlı 2009). Benzer şekilde 

KYBÜ’deki hastalarla yapılan bir diğer çalışma da hastaların büyük çoğunluğunun uykuyla 

ilişkili sorunlar yaşadığı ve buna sebep olan faktörler arasında da yüksek oranda gürültünün 

etken olduğu bildirilmektedir (İncekara 2004).  Yapılan bir çalışmada ise; uyku bozukluğunun 

hastalar üzerinde kas gerginliği, vazokonstrüksiyon ve katekolaminlerin salınımında artışa yol 

açarak hastaların gevşemelerini ve uykuya geçmelerini zorlaştırdığı bildirilmektedir (Honkus 

2003; Karakoç Kumsar ve Taşkın Yılmaz 2013;). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirlemiş 

olduğu standartlara göre, hastanelerde gürültü düzeyinin gündüz 35 dB(A), gece 30 dB(A)’i 

geçmemesi gerektiğini bildirilmektedir (Berglund ve ark. 1999). Fakat belirtilen değerlerin 

aksine yoğun bakımlardaki gürültü düzeyinin 90 dB (A)’e kadar çıkabildiği belirlenmiştir 

(Busch-Vishniac ve ark. 2005).  

KYBÜ’de gürültü gibi uyku düzeninden sapmalara neden olan bir diğer önemli 

faktörde aydınlatmadır. Aydınlatmanın uygun şekilde yapılması ile; biyolojik saate uyumun 

devamlılığı sağlanmakta uyku/uyanıklık döngüleri olması gerektiği gibi devam ederek kişinin 

istenilen kalite ve sürede uyuması sağlanabilmektedir. Konuya ilişkin yapılan bir çalışmada 

yapay aydınlatma yerine yoğun bakım penceresinden giren gün ışığının neden olduğu 

aydınlatmanın hastaların düzenli uyuması ve uyku kalitelerinin artmasında etkili olduğu 

bildirilmiştir (Honkus 2003; Thompson ve ark. 2012) .  

 Ortam sıcaklığı uykuya geçiş sürecinin etkileyen bir diğer faktördür. İdealde yoğun 

bakım ünitelerinde istenilen uygun sıcaklığın 21-24 °C ve nem oranının ise %30-60 aralığında 

olması gerekmektedir. Belirtilen aralığın üzerinde (24 °C üzeri) ve altında (12°C altı) sıcaklık 

dereceleri REM uyku evresinin bozulması, sık uyanma gibi olumsuz etkiler ile ilişkili olarak 

uyku bozukluklarına neden olabilmektedir (Karagözoğlu ve ark. 2007).  

KYBÜ’de çevresel faktörler dışında uygulanan hemşirelik girişimleri de uyku 

düzeninin bozulmasına yol açabilmektedir. Özellikle KYBÜ’de hasta sirkülasyonun fazla 
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olması, yapılan laboratuvar testleri, yaşam bulgularının takibi, tedavilerin uygulanması vb. 

faktörler sıklıkla uykunun bölünmesine neden olmaktadır. Konuya ilişkin yapılan bir 

çalışmada hastalara gece boyunca ortalama 51 uygulama yapıldığı ve bu uygulamaların 

sıklıkla gece 02.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirtilmiştir. Ek olarak yapılan 

uygulamalar nedeniyle hastaların çok azının (%6) gece boyunca kesintisiz 2-3 saat 

uyuyabildiği bildirilmiştir.  Belirtilen faktörler dışında tedavide kullanılan ilaçlar, mekanik 

ventilasyon ve hastalık – ameliyat sürecinin getirdiği problemlere bağlı olarak da uyku 

bozukları ortaya çıkabilmektedir (Tamburri ve ark. 2004; Çelik ve ark. 2005).  

 

Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Aromaterapi Ve Masaj Uygulamaları 

KYBÜ gibi uyku bozukluğu problemlerinin sıklıkla yaşandığı özelleşmiş birimlerde, 

uyku süresi ve kalitesini artırma önemli bir konudur. Çünkü etkin ve kalite uyku süreci ile 

KYBÜ’deki hastaların iyileşme sürecinin hızlanması sağlanarak, hastaneden taburcu olma 

süreleri kısalmaktadır. Yapılan çalışmalar uyku bozuklukları ile kardiyovasküler sorunlar 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Stresli bir durum olarak uyku kalitesinin düşük olması, 

iskemiye yol açan miyokardın oksijen ihtiyacını artıran epinefrin ve norepinefrin salınımına 

neden olmaktadır (Egan ve ark. 2017; Cappuccio ve ark. 2011; Knutson ve ark. 2009)  

Her ne kadar tıbbi uygulama hastalarda uyku kalitesini arttırsa da, uyku ilaçlarının 

çoklu komplikasyonları ve bireylerin bunlara yanıtı kritik derecede önemlidir. Tamamlayıcı 

ve bütünleşik tedavi uygulamaları olarak adlandırılan farmakolojik olmayan yöntemlerin, ilaç 

tedavilerine oranla daha az yan etkilerinin olduğu kabul edilmektedir. Tamamlayıcı ve 

bütünleşik uygulamalar genel olarak bir uzman tarafından uygulanması gereken hastaların 

yaşam kalitelerini ve enerji düzeylerinin yükseltmeyi amaçlayan, tıbbi tedavi ile eşgüdümlü 

uygulanabilen tedavi yöntemlerinin bütünü olarak adlandırılmaktadır.  Son yıllarda birçok 

hastalık ve hastalığın getirisi olan semptomların yönetiminde tamamlayıcı ve bütünleşik 

tedavi uygulamalarından yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden ikisi aromaterapi ve masaj 

uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tür tamamlayıcı tedavi türü olan aromaterapi, 

son zamanlarda birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Aromaterapi bitkilerin kök, gövde 

yaprak gibi kısımlarından çeşitli yöntemler ile elde edilen aromatik yağların sağlığı 

geliştirmek amacıyla kullanıldığı özel bir tedavi şeklidir. Aromaterapi masaj, inhalasyon, 

dahili ve topikal gibi farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Aromaterapide sıklıkla kullanılan 

aromatik yağlardan biri lavanta yağıdır. Linalool ve Linalil asetat ana bileşenlerinden oluşan 
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lavanta yağının analjezik ve yatıştırıcı özelliğe sahip olduğu bildirilmiştir. Bu özelliğine bağlı 

olarak kalp atış hızının azalmasına ve kalp fonksiyonlarının iyileşmesine neden olan 

parasempatik sistemin uyarılması üzerinde etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle aromaterapi 

masajında lavanta yağından belirtilen özellikleri nedeniyle sıkça yararlanılmaktadır (Oshvandi 

ve ark. 2014; Bikmoradi ve ark. 2015; Heidari ve ark. 2015; Gnatta ve ark. 2016). Cho ve ark. 

(2017) ‘nın yaptıkları bir çalışmada yoğun bakım ünitesinde aromaterapi uygulanan 

hastalarda, uygulanmayanlara oranla; hastaların algıladıkları stres oranı, kan basıncı ve kalp 

hızında azalma olurken, uyku kalitelerinin arttığı belirlenmiştir.  

Aromaterapi gibi masajda ek bir tedavi ve terapi yöntemi olarak sağlık hizmetlerinde 

kullanılan bir tamamlayıcı ve bütünleşik tedavi şeklidir. Masaj merkezi sinir sistemini 

uyararak kalp atışlarında ve solunumda azalmaya neden olarak sakin bir his yaratabilmektedir 

(Zadkhosh ve ark. 2015; Gök Metin ve Özdemir 2016). Literatür incelenmesinde masajın 

uyku kalitesi üzerinde olumlu etki oluşturduğu çalışmalar olduğu bildirilmektedir (Jacobs ve 

ark. 2016; Kashani ve Kashani 2014) Aromatik yağlarla birlikte yapılan masaj türü, 

aromaterapi masajı olarak adlandırılmakta, bu durumda bu yağlar ciltten hızla emilmekte ve 

kan dolaşımına girmektedir. Bazı çalışmalar, masaj ve aromaterapi masajının uyku kalitesini 

iyileştirmedeki rolünü incelemiştir. Yapılan birçok çalışmada aromaterapi ile masaj 

uygulamalarının psikolojik parametreler üzerinde olumlu etki yaratarak, anksiyete ve 

depresyonu azalttığı böylece uyku süresi ve kalitesini artırdığı belirlenmiştir (Bahrami ve ark. 

2016; Chang, 2008; Edge, 2003; Hur ve ark. 2007). Cheraghbeigi ve ark. (2019) tarafından 

yapılan araştırmada kardiyovasküler hastalığı olan bireylere uygulanan aromaterapi masajı ve 

masajın hastaların uyku kalitesini artırdığı bildirilmiştir. Park ve ark. (2016) çalışmasında ise; 

aromaterapi masajı ile masaj uygulamalarının uyku kalitesini artırdığı, fakat uyku kalitelerini 

artırmada aromaterapi masajı ile masajın aynı derecede etkili olduğu saptanmıştır.  

 

Sonuç 

KYBÜ hastalarında verimli bir uyku sürecinin sağlanması iyileşmenin hızlanması ve 

devamlılığında etkin bir rol oynamaktadır. KYBÜ ‘de çalışan hemşirelerin uyku 

bozukluklarının hastaların üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin farkında olarak, 

farmakolojik ve non-farmakolojik yaklaşımların yer aldığı tedavi ve bakım süreçlerinin 

uygulamaları gerekmektedir. Aromaterapi ve masaj uygulamaları KYBÜ’de uyku 

bozuklarının tedavisinde kullanılan güncel yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Konuya 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijn.12601#ijn12601-bib-0010
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijn.12601#ijn12601-bib-0015
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijn.12601#ijn12601-bib-0028
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yönelik yüksek kanıt düzeyli çalışmalar yapılarak, hemşirelerin farkındalıkları ve bilgi 

düzeylerinin artırılması ile hastaların uyku bozuklarının yönetiminde kullanılması 

önerilmektedir (Cheraghbeigia ve ark. 2019; Uslu ve Demir Korkmaz 2015). 
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KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ VE KOAGÜLASYON 

TESTLERİNİN İNMELİ HASTALARDA MORTALİTE ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Tokgöz, S.47  

Altaş, M.48 

Özet; 

Akut serebrovasküler olaylarda pıhtılaşma kaskadı ve karaciğer fonksiyonları vasküler 

hastalık gelişimi açısından önem arz etmektedir. Akut dönemde mortalite gelişimi ile bu 

parametreler arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.  Akut inme geçiren 

hastaların acil servise geliş ilk kan değerlerinden Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat 

Aminotransferaz (AST), Protrombin Zamanı (PT) ve Parsiyel Tromboplastin Zamanı (PTT) 

değerleri kaydedildi. Bu hastaların 1 aylık sağ kalan ve vefat edenleri tespit edildi ve bu iki 

grup arasında bu parametreler açısından anlamlı bir fark olup olmadığı analiz edildi. 417 

hastalık sağ kalan grubu ile 51 hastalık vefat grubu arasında ALT, PT ve PTT değerleri 

bakımından anlamlı fark yoktu (p>0.05). AST sağ kalan grupta (ortalama 22.00 %25-75 IQR: 

19.0-29.0)  vefat eden gruba göre anlamlı oranda düşüktü  (29.00 %25-75 IQR: 20.0-38.0) (z:-

2.805, p=0.005). Sonuç olarak; akut inme geçirmiş hastaların ilk geliş kan değerleri arasında 

ALT, PT ve PTT değerleri ile 1 aylık mortalite arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. AST 

değeri ise mortalite grubunda belirgin olarak yüksek bulundu.  

Anahtar Kelimeler; akut inme, karaciğer fonksiyonları, pıhtılaşma, mortalite 

 

The effect of liver function tests and coagulation tests on mortality in stroke 

patients 

Abstract 

Coagulation cascade and liver function in acute cerebrovascular events are important for the 

development of vascular disease. It is aimed to investigate whether there is a relationship 

between mortality in acute phase and these parameters. Alanine Aminotransferase (ALT), 

Aspartate Aminotransferase (AST), Prothrombin Time (PT) and Partial Thromboplastin Time 

(PTT) values were recorded from the first blood values of patients with acute stroke. 1-month 

survival and death of these patients were determined and it was investigated whether there 
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was a significant difference between these two groups in terms of these parameters. Median 

values were used for non-parametric distributions. Mann Whitney U test was used for 

comparison between groups. Of the 468 patients, 51 died. There was no significant difference 

between the 417 patients in terms of ALT, PT and PTT values and the group who died (p> 

0.05). AST was significantly lower in the survivor group (mean 22.00% 25-75 IQR: 19.0-

29.0) than the group who died (29.00% 25-75 IQR: 20.0-38.0) (z: -2.805, p = 0.005). As a 

result; there was no significant relation between ALT, PT and PTT values and 1-month 

mortality among the patients who had acute stroke. AST value was significantly higher in 

mortality group.  

 

Giriş 

Akut serebrovasküler olaylarda pıhtılaşma kaskadı ve karaciğer fonksiyonları vasküler 

hastalık gelişimi açısından önem arz etmektedir. Protrombin Zamanı (PT) ve Parsiyel 

Tromboplastin Zamanı (PTT) özellikle kardiyoembolik iskemik inmelerin önlenmesinde 

tedavi hedefi olan belirteçlerdir. Bu araştırmada akut dönemde mortalite gelişimi ile alkolik 

olmayan yağlı karaciğer hastalığının belirteçleri olan alanin aminotransferaz (ALT) ve 

aspartat aminotransferaz (AST), PT ve PTT düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını 

araştırmak amaçlanmıştır.   

 

Yöntem 

Akut inme geçiren hastaların acil servise geliş ilk kan değerlerinden ALT, AST, PT ve PTT 

değerleri kaydedildi. Bu hastaların 1 aylık sağ kalan ve vefat edenleri tespit edildi ve bu iki 

grup arasında bu parametreler açısından anlamlı bir fark olup olmadığı analiz edildi. Non 

parametrik dağılımlar için ortanca değerler kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmada ise Mann 

Whitney U testi kullanıldı.  

  

Bulgular; 

Araştırmaya dahil edilen 468 hastanın 51’i vefat etmişti. ALT, PT ve PTT değerleri 

bakımından 417 hastadan oluşan yaşayan grubu ile vefat eden grup arasında anlamlı fark 

yoktu (p>0.05). AST sağ kalan grupta (ortalama 22.00 %25-75 persentil: 19.0-29.0)  vefat 

eden gruba göre anlamlı oranda düşüktü  (29.00 %25-75 persentil: 20.0-38.0) (z:-2.805, 

p=0.005).  
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Sonuç; 

Gama glutamiltransferaz (GGT),  alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz 

(AST) karaciğer hastalıklarının tespiti için rutin olarak kullanılan karaciğer enzimleridir (1). 

GGT uzun yıllardır alkole bağlı karaciğer hastalığının bir belirteci olarak bilinmekle birlikte 

son yıllarda alkolden bağımsız olarak GGT aktivitesi ve kardiyovasküler hastalık arasında 

doğrusal bir ilişki olduğuna dair kanıtlar artmıştır (2,3). Ayrıca ALT ve AST  ateroskleroz ve 

kardiyovasküler hastalık için başlı başına bir risk faktörü olduğu öne sürülen alkolik olmayan 

yağlı karaciğer hastalığının bir belirtecidir (4,5). Öte yandan glutamat memeli santral sinir 

sisteminin temel eksitatör nörotransmitteri olarak bilinmektedir ve patolojik durumlarda 

potent bir nörotoksin gibi davranmaktadır (6). Glutamat okzaloasetat transaminaz 

(GOT=aspartat aminotransferaz=AST) enziminin oksijene duyarlı olarak yapımının ve 

aktivitesinin indüksiyonu iskemik inme esnasında inme bölgesinde glutamat düzeyini 

düşürerek beyinde adenozin trifosfat seviyesinin idamesini sağlamaktadır (6).  Akut inme 

geçirmiş hastaların ilk geliş kan değerleri arasında ALT, PT ve PTT değerleri ile 1 aylık 

mortalite arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. AST değeri ise mortalite grubunda belirgin 

olarak yüksek bulundu.  
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PİSTACİA EURYCARPA’NIN DAĞILIMI VE MORFOLOJİSİ 

 

Ar. Gör. Ömer Faruk BİLGİN49 

Prof. Dr. Salih KAFKAS50 

     Ar. Gör. Harun KARCI51 

Özet 

Önemli bir Pistacia türü olan P. eurycarpa Yalt. eğimli, taşlı, kireçli ve killi topraklara 

uyum sağlamış güçlü bir anaçtır. Anaçlık özelliğinin yanı sıra meyveleri çerezlik, zengin yağ 

içeriğinden sabun yapımında ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Bu nedenle meyveleri 

yüksek fiyattan değer bulduğundan çiftçiler tarafından bazı bölgelerde üretimi yapılmaktadır 

Ülkemizde dağılış gösterdiği bölgeler genellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu 

bölgeleridir. Ayrıca moleküler markör teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla Türkiye’de bulunan 

P. khinjuk olarak bilinen buttumun aslında P. eurycarpa olduğu ortaya çıkınca morfolojik 

olarak tanımlanması ve dağılış alanlarının tanımlanmasını önemi ortaya çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: P. eurycarpa, morfoloji, dağılım 

 

Abstract 

Distribution and Morphology of Pistacia eurycarpa Yalt. 

P. eurycarpa (Yalt.) is an important species of the genus Pistacia L. It is strong rootstock 

adopted to slooping, stony, lime, clay soils. In adition to its rootstock properties, the fruits is 

used in snack making, soap-rich oil content and in the cosmetic industry. With this reason, 

fruits are produced by the farmer in some regions because of their high value. It grows 

naturally in Eastern Anatolia and South Eastern Anatolia regions in our country. With 

moleculer marker technology studies, buttum known as P. khinjuk in the Turkey has emerged 
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as Pistacia eurycarpa. So again morphological attributes identification and distribution areas 

of P.eurycarpa has arised importantly in the future studies. 

Key words: Pistacia eurycarpa, Distribution, Morphology 

 

GİRİŞ 

 Pistacia L. Sapindales takımı Anacardiaceae familyasına ait bir cinsdir. Son yıllardaki 

çalışmalara göre, bu cins dokuz tür ve beş alt tür içermektedir (Stevens, 2008). Bu cinsin 

içinde Pistacia vera L. ekonomik olarak en önemli türdür. P. vera meyvelerinin değeri son 

yirmi yılda artmıştır ve yıllık yaklaşık 2 milyar dolar (hasat edilen ürün) değerine ulaşmıştır. 

(FAOSTAT, 2019a). Yenilebilir tohumlara sahip ve ticari önemi çok büyüktür. Antepfıstığı, 

çoğunlukla kuruyemiş, işlenmiş olarak şeker, unlu mamuller ve dondurmada kullanılır. Ayrıca 

diş ağrısı tedavisi gibi geleneksel, tıbbi ve gıda dışı kullanımları vardır. Reçine, Avrupa ve 

Orta Doğu'da kan pıhtılaştırıcı bir etken olarak kullanılırken, kabukları Hindistan'da ölüm ve 

bronzlaştırmak için kullanılmaktadır.  

Günümüzde, başlıca fıstık üreticileri İran, ABD, Türkiye ve Suriye dünya üretiminin 

yaklaşık olarak %90'ını karşılamaktadır (FAOSTAT, 2019b). Bu cinsin üyeleri dioik çiçek 

yapısında ve ağaç ya da çalı formundadır. Yaprakları bileşik, yaprağını döken veya 

herdemyeşil, membranlı veya deri biçimindedir. Çiçeklenme ya uç kısımda veya yan 

tomurcuklardadır. Çiçekler hemen hemen her zaman dioik yapıda, radyal, küçük, iyi gelişmiş 

stamenler, karpellere sahip ve yapraksızdır. Sepaller genellikle 5 tane, hafifçe birbirine 

bağlıdır. Filamentler çok kısa, genellikle tüysüz ve belirgindir. Pistacia'nın anavatanı Orta 

Asya'da olduğuna inanılmaktadır (AL-Saghir, 2010; Parfitt & Badenes, 1997). İki farklı gen 

merkezi tanımlanmıştır. Bunlardan biri Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun 

Akdeniz bölgesini içerken, ikinci Batı ve Orta Asya'yı kapsamaktadır (AL-Saghir, 2010; Salih 

Kafkas, Kafkas, & Perl-Treves, 2002). Bu cins doğal olarak Kuzey Afrika'dan Filipinler'e ve 

Teksas'tan Nikaragura'ya kadar uzanmaktadır. Bu önemli cins hakkında birkaç sistematik 

çalışma yayınlanmıştır. Cinsin ilk tam sınıflandırması Zohary (1952) tarafından 

yayınlanmıştır. Bugün Zohary’nin taksonomik çalışması hakkında, türlerinin çoğunun durumu 

ve cinsi dört bölüme ayırmasının doğruluğu hakkında birçok sorun vardır. Bu soruların esas 

nedeni, bu cinsin filolojisi hakkında çok az bilgi bulunması nedeniyledir. Zohary (1952) 

tarafından yapılan çalışmalarda, küçük örnekleme büyüklüğü, türlerin örnekleme küçüklüğü, 

türlerin zayıf temsili ve kullanılan yöntemin etkili olmamasından kaynaklanmaktadır. 
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(Yaltirik, 1967a); Yaltirik (1967b) Türkiye'de Pistacia türlerini sınıflandırmış ve yeni bir tür 

olarak P. eurycarpa Yalt. Türünü tanımlamıştır. Pistacia L. türlerinin taksonomik karakterler 

tanımlanmasında kullanılan parametreler şunlardır. Yaprak anadamar bağlantıları, yaprakçık 

büyüklük ve şekli, yaprakçık çifti sayısı, tepe yaprakçığının olması veya olmaması, yaprakçık 

ucu sekli, meyve büyüklüğü ve şeklidir (Salih Kafkas & Perl-Treves, 2002). S Kafkas and 

Perl-Treves (2001), Türkiye'deki Pistacia türlerini morfolojik ve moleküler verilerle 

karakterize ettiği çalışmalarında, Yaltirik (1967b) tarafından P. khinjuk olarak tanımlanan 

türün aslında P. eurycarpa Yalt. olduğunu tespit etmişlerdir. Yıllardır yanlış olarak 

adlandırılan bu türün morfolojik olarak iyi bilinmesi ve dağılım alanları önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bu türün morfolojisi ve dağılımı hakkında bilgiler 

derlenmiştir.  

 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

Birçok bölgede farklı yerel isimlerle adlandırılan P. eurycarpa yaygın olarak Badwar, 

Butum, Gazwan, Giwan, Habbat, Khadra, Khayak olarak adlandırılmaktadır (Zohary, 1952). 

Çalı, küçük ağaç veya 5 m kadar boylanabilen bir türdür. Genç sürgünler kırmızımtırak esmer 

ileriki yaşlarda ise açık kül rengine dönmektedir. Çok sayıda tomurcuk pulları tüysüzdür. Tek 

tüysü yaprakçıkları kışın dökülmektedir. Genelde yaprakçık sayısı 2 veya 3 çifttir. Her bir  

yaprakçık yumurta veya elips biçiminde, 10.2-18.2 cm uzunluğunda ve 9.0-13.5 cm 

genişliğinde yaprak sapçıkları düz ve kanat açıları dardır. Terminal yaprak 5.2-8.0 cm 

uzunluğunda 2.5-4.0 cm genişliğindedir. Yaprak uçları daralan küt bir uçla son bulmaktadır. 

Yaprakların her iki yüzü de çıplaktır. Bazen yaprak orta damarının her iki yüzünde de dar bir 

kanat bulunur. Çiçek kurulu 10-20 cm uzunluğunda bileşik salkım şeklindedir. Dallanma alt 

taraftan başlamaktadır. Meyve kabuğu yeşil, tohum ise parlak kırmızı renkte, eni boyundan 

uzun (üstten bastırılmış gibi), yaklaşık 7 mm uzunluğunda ve 8 mm genişliğindedir. P. 

eurycarpa sistematik olarak P. atlantica’ya çok yakındır (Yaltirik, 1967a) 

P. eurycarpa killi, kireçli ve yamaç arazilere uyum sağladığından antepfıstığına anaç 

olarak kullanılmaktadır. Meyveleri farklı amaçlarla değerlendirilmektedir. Ülkemizde 

tohumları Güneydoğu Anadolu ve özellikle Siirt ilinde çerezlik olarak kullanılmaktadır. E. 

Kafkas, Kurkcuoglu, Kafkas, and Baser (2007) yaptıkları çalışmada iyon kromatografisi 

yöntemi kullanılarak P. eurycarpa yapısında bulunan yağ asitleri belirlenmiş, methyl oleate 

(%17.7), methyl palmitate (%16.7), methyl stearate (%4.3), methyl palmitoleate (% 2,) % 11-

eicosenic acid methyl ester (1.4), heptadecene-(8)-carbonic acid (1.3) tespit etmişlerdir. 



2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
 360 

Ayrıca çok az oranlarda (% 1’den az) methyl octanoate, methyl decanoate, methyl laurate ve 

methyl pentadecanoate’da tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra gaz kromatografisi yöntemi ile 

bu bitkide oleik asit (%52.2), palmitik asit (%17.7) ve linoleik asit (%16.7) belirlemişlerdir 

(E. Kafkas et al., 2007). Zengin yağ içeriğinden dolayı ayrıca P. eurycarpa meyvesinin yeşil 

kabuklarından çeşitli sabunlar üretilmekte ve buttum sabunu olarak kozmetik sanayide 

kullanılmaktadır. Demirci, Baser, Calis, and Gokhan (2001) P. eurycarpa üzerinde yaptıkları 

çalışmada, reçinesinde çok sayıda alken saptamış ve bu alkenlerin gram negatif ve gram 

pozitif bakterilerde farklı düzeylerde anti bakteriyel aktiviteye sahip olduğunu bildirmişlerdir.  

 

 

 

Şekil 1. A)P. eurycarpa ağacı, B) P. eurycarpa yaprağı, C) P. eurycarpa olgunlaşmamış 

meyvesi D) P. eurycarpa meyve salkımı. 

  

 

DÜNYADAKİ COĞRAFİK DAĞILIŞI 

P. eurycarpa, Afganistan, Ermenistan, İran, Irak, Pakistan, Suriye (çöl) ve Türkiye 

(Doğu Anadolu) ve ılıman Asya'nın doğal bitki örtüsüdür. 1.100 ile 1.800 m arasındaki 

yükseltilerde doğal olarak yetişmektedir (AL-Saghir, 2010; Babaç, 2004; Bakış, Babaç, & 

Uslu, 2011).  
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Şekil 2. P. eurycarpa’nın dünyadaki coğrafik dağılışı (Rhodes, 2016) 

 

TÜRKİYE’DEKİ YAYILIM ALANLARI 

Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dağılış göstermektedir. 

Bulunduğu yerler; Bitlis, Humus Dağının güneyi, Reşadiye Kotum arası, Mardin’in 5 km 

doğusu, Hakkari, Zab Vadisi, Başkale’nin 40 km güneyi, Şemdinli-Yüksekova arası, Hakkari-

Çukurca arası, Hakkari-Van arasında, Zap Vadisi boyunca, Gaziantep Nurdağı, Nizip 

bölgelerinde dağılım görülmektedir (Yaltirik, 1967a).  

 

 

Şekil 3. P. eurycarpa’nın Türkiye’deki coğrafik dağılışı 
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SONUÇ  

Pistacia cinsine giren türlerden biri olan P. eurycarpa Tarım bakanlığının ve 

çiftçilerin çabalarıyla doğada bulunanlar üzerine antepfıstığı aşılanmış ve bu nedenle 

doğadaki sayıları gün geçtikçe azalmıştır. Fakat meyvelerinin çerezlik, sabun yapımında ve 

alternatif tıp tedavilerinde kullanılması nedeniyle meyvelerine talep artmakta, günümüzde az 

ve zor bulunması sebebiyle meyveleri yüksek fiyatlarda alıcı bulmaktadır. Bu nedenle 

ülkemizde ticari üretimi yapılan yerler bulunmaktadır. Ayrıca bu türün doğada killi, kireçli, 

taşlı ve yamaç arazilere uyum sağlamıştır. Bunun yanı sıra güçlü gelişme göstermektedir. Bu 

önemli özellikleri antepfıstığına anaç olarak kullanımda ön plana çıkmaktadır. Fakat 

ülkemizde anaç olarak kullanımı ilk yıllarda yavaş gelişmesinden dolayı fazla tercih 

edilmemektedir. Bu tür üzerine yaptığımız araştırmalarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle yapılacak çalışmaların önemli olacağı düşünülmektedir.  
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P. LENTISCUS’UN MORFOLOJISI, DAĞILIŞI VE KULLANIM ALANLARI 

       

Ar. Gör. Ömer Faruk BİLGİN52 

Prof. Dr. Salih KAFKAS53 

Ar.Gör.HarunKARCI54 

Özet 

Pistacia L. Anacardiaceae familyasında yer alan 11 türden biridir. Pistacia vera hariç 

diğer türlerin meyvelerinin ekonomik önemi yoktur. Bunlara yabani antepfıstığı denilmekte; 

anaç veya orman ağacı olarak kullanılmaktadırlar. Fakat P. lentiscus bu türlerden kullanımı 

bakımından ayrılmaktadır. P. lentiscus var. chia’nın gövde ve kalın dallarının çizilmesiyle 

sakız (mastic) elde edilmektedir. Sakızın kullanımı çok eski yıllarda genelde hastalık 

tedavilerinde kullanılmıştır. Günümüzde ise ilaç, kimya ve gıda gibi birçok alanda yaygın 

şekilde değerlendirilmektedir. P. lentiscus dünyada Akdeniz ülkelerinin hemen hemen 

tamamına yayılmıştır. Ülkemizde ise Marmara Bölgesinde, Ege ve Akdeniz kıyılarından 

İskenderun'a kadar geniş bir yayılım alanına sahiptir. Ayrıca Orta Anadolu'nun bazı 

bölgelerinde de bulunmaktadır. Dünyada birçok bölgede bulunmasına rağmen, ticari olarak 

sadece Yunanistan’nın Sakız Adasının güneyinde üretimi yapılmaktadır. Bu çalışma ile sakız 

ağacının morfolojisi, dağılış alanları, sakız üretimi ve kullanım alanları hakkında genel 

bilgiler derlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pistacia lentiscus, Sakız, Morfoloji 

 

Morphology, Distribution and Uses of P. lentiscus 

Abstract 

Pistacia belongs to Anacardiaceae, which consists of eleven species. The nuts of these 

species except Pistacia vera have no economic value. They have been used as rootstock or 

forest tree. But P. lentiscus is distinguished among these species in term of its economical 

use. Mastic is obtained by scaring trunk and thick brunches of P. lentiscus var. chia. Mastic 
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had usually used in treatment of illness in ancient years. Nowadays, it is widely used in many 

areas such as medicine, chemistry and food industry. P. lentiscus has spread to almost all 

Mediterranean countries in the world. In Turkey, P. lentiscus has also a wide spreading area 

from Marmara region, Mediterranean region, Aegean coasts to İskenderun city. Although, it is 

found many regions in the world, ıt is commercially produced only in the south of Chios in 

Greece. In this study, general information about gum tree morphology, distribution areas, 

chewing gum production and usage areas are compiled. 

Anahtar Kelimeler: Pistacia lentiscus, Mastic, Morphology 

 

GİRİŞ 

 Anacardiaceae (Sumakgiller) familyası, Sapindales takımı içerisinde yaklaşık 70 cins 

ve 600’ün üzerinde türden oluşmaktadır (Mitchell & Mori, 1987). Pistacia L. bu familyanın 

içerisinde yer almaktadır (Stevens, 2008; Wannan & Quinn, 1991). Pistacia türü 4 bölüme 

ayrılmıştır. Bunlar Lentiscella Zoh. (P. mexicana HBK, P. texana Swingle), Eu Lentiscus 

Zoh. (P. lentiscus L., P. weinmannifolia, P. saportae Burnat.), Butmela Zoh. (P. anlatica 

Desf.), Eu Terebinthus Zoh. (P. vera L, P. khinjuk Stocks, P. terebinthus L., P. palaestina 

Boiss., P. chinensis Bge.)’dir (Zohary, 1952). Bu dört bölüm içerisinde 11 Pistacia türü 

bulunmaktadır. Bu türlerin bazıları Akdeniz ve Asya ülkelerinde ekonomik ve kültürel olarak 

yaygın şekilde bilinmektedir. Bu türler çeşitli bölgelerin vejetasyonun önemli bir kısmını 

oluşturmakta ve antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılabilmektedir. Bu türlerin 

yaklaşık olarak 5 yayılış merkezi bulunmaktadır. 1. Meksika Bölgesi, 2. Akdeniz Bölgesi, 

3.Iran-Turan Bölgesi, 4. Çin-Japonya Bölgesi, 5. Güneydoğu Afrika’nın yüksek bölgeleridir. 

Bu geniş alanlara ek olarak bir dizi son derece küçük izole merkezlerine de rastlanmaktadır. 

Bu alanlar; Suudi Arabistan Çölü (P. palaestina), Mısır’ın üst bölgelerinden Galala Bölgesi 

(P. khinjuk), Sahra Çölü’nün Hoghar Dağları (P. atlantica), Kanarya Adaları, Formosa 

(İspanya), Filipinler ve birkaç Akdeniz Adası’dır. Türkiye florasında ise Pistacia’nın altı türü 

Yaltirik (1967) tarafından tespit edilmiş ve ülkemiz bu bağlamda Pistacia cinsi için çok 

büyük bir gen merkezi konumundadır. 

Pistacia L. türleri, küresel ölçekte insanların geçim kaynağı merkezlerinden biri haline 

gelmiştir. Son yıllarda Pistacia türlerinin özellikle yenilebilir meyveleri, reçineleri ve 

antibiyotik özellikleri ile ilgili her geçen gün artan miktarda çalışmalar yapılmaktadır (Fatahi, 

1996; Kaska, 2001; Padulosi & Hadj-Hassan, 2001). Pistacia L. türleri günümüze kadar 
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yapılan birçok farmakolojik çalışmada, Pistacia türlerinin reçine, meyve, yaprak gibi farklı 

kısımlarında (reçine, meyve, yaprak) bulunan sekonder metabolitlerin geleneksel tıpta çok 

çeşitli amaçlar için uzun süreden beri kullanıldığı bilinmektedir (Akdemir et al., 2013; Dimas, 

Hatziantoniou, Wyche, & Pantazis, 2009). 

Ayrıca günümüzde kullanılan ilaçların yan etkileri dolayısıyla alternatif tıpa yönelim 

artmıştır. Geçmişte birçok hastalıkta kullanılan P. lentiscus (sakız ağacını) bir varyetesi olarak 

kabul edilen P. lentiscus var. chia Duham'dan elde edilen sakızın (mastik) günümüzde de 

alternatif tıpta önemli bir yeri vardır. Ayrıca dünyada sadece Yunanistan’ın Sakız Adasında 

ve Türkiye’nin Çeşme yarımadasında üretilmesi önemini daha da arttırmaktır. Bu çalışmanın 

amacı P. lentiscus L. morfolojisi, dağılışı ve kullanım alanları hakkında bilgi vermektedir.  

 

P. lentiscus’un Morfolojisi 

Sakız ağacı (P. lentiscus L.) herdem yeşil sık dallı çalı ya da ağaçcık formunda 1 ile 4 

m’ye kadar boylanabilen bir bitkidir (İsfendiyaroğlu, 2003; Taşkın & İnal, 2005). Gövde 

kabuğu küçük pullar halinde çatlaklı ve gri-kahverengi renklidir. Yapraklar derimsi yapıdadır. 

Belirgin şekilde yaprak orta damarında bir kanat bulunur. Yaprakları genelde 2-4 

yaprakçıktan oluşmakta (nadiren 5-7 yaprakçık) ve bileşik yaprakçık şeklindedir (Şekil 1). 

Yaprakçık şekli, oval, dikdörtgenimsi ve mızrak şeklinde, eliptik veya sivri olmayan 

şekildedir. Yaprakçık boyu 1.5 - 3.5 cm, eni ise 0.6 - 1.5 cm arasında değişmektedir. 

Yaprakçığın her iki yüzeyi pürüzsüz, üst yüzeyi koyu yeşil alt yüzeyi ise mat renktedir. 

Yaprakçık sapı uzunluğu 15 - 45 mm, genişliği 6 - 16 mm arasındadır. 

Sakız ağacı diok bir türdür. Çiçekler bir yıllık sürgünlerin koltuklarında bulunur ve 

periant içermez. Bahar ayında çiçeklenme gerçekleşmekte ve çok sayıda çiçek oluşmaktadır. 

Çiçekler kümelenmiş halde küçük, kırmızı veya sarı renkte bulunmaktadır. Erkek çiçekler 1-

1,25 cm uzunluğunda bileşik salkım şeklinde, dişi çiçekler seyrek dallanma göstermekte ve 

uzunluğu 1-3 cm’dir (Şekil 1). Tozlanma rüzgarla gerçekleşmektedir (Davis, 1967).  
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Şekil 1. A) P. lentiscus L. çalı formu, B) Sürgün C) Erkek çiçek, D) Meyveleri (Anonim, 

2019a) 

  

Meyveleri başlangıçta kırmızı olgunlaşınca siyaha dönüşmekte ve çapları 4 - 7 mm 

arasındadır. Meyveleri mercimek-kürecik şeklinde, mesokarpı etli sulu ve endokarpı 

kemikleşmiş haldedir. Meyvelerin olgunlaşması ekim sonu ve aralık ayının ortasına kadar 

sürmektedir (Boztok ve Zeybek, 2004, Browicz 1987). Sakız ağacının kromozom sayısı 2n = 

24’tür (Zohary, 1952).  

 

Dünyada ve Türkiye’de Coğrafik Dağılışı 

Sakız ağacı (P. lentiscus L.) Akdeniz ülkeleri içerisinde (Mısır ve Sina yarımadası 

hariç) bütün bölgelerde çok yaygın bulunmakta ve batıda ise Kanarya Adalarına kadar deniz 

seviyesinden 500 m’ye kadar varan yükseklikte sahil bölgelerindeki maki formunda doğal 

yayılışa göstermektedir (Davis, 1966; Zohary, 1952). P. lentiscus dünya üzerinde birçok yere 

dağılmıştır. Bu ülkeler Portekiz, İspanya, Fransa, Sardunya, İtalya, Yunanistan, Girit, Türkiye, 

Kıbrıs, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika’nın sahil kıyıları, Libya, Tunus, Cezayir’dir. Türkiye’de 

ise, Batı ve Güney Anadolu’da İstanbul Boğazı’ndan, Ege ve Akdeniz kıyısına ve 

İskenderun’a kadar geniş bir bölgeye yayılmaktadır (Davis, 1967). İstanbul’da Burgaz Ada, 
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İzmir, Ankara İncesu, Kayseri, Muğla, Marmaris, Kuşadası, Datça, Antalya Kemer, İçel, 

Tarsus, Ulaş, Seyhan ve Hatay’da bulunmaktadır (Zohary, 1952). 

 

 

Şekil 2. P. lentiscus’un Türkiye’deki coğrafik dağılışı (Anonim, 2019b) 

 

Sakız Ağacından Sakız Elde Edilmesi 

Pistacia lentiscus türünün damla sakız (mastik, damla sakızı) üretilen varyetesi P. 

lentiscus var chia Duham’dır. Reçinenin kaynağı olan bu varyetenin erkek ağaçlarının kalın 

dalları ve gövdelerinin yaralanmasıyla elde edilmektedir. Bu işlem Sakız adasında yasal 

düzenlemeyle sakız üretimi 15 Temmuz ve 15 Ekim arasında sınırlandırılmıştır. Temmuz 

ayında sakızın düştüğü yer olarak adlandırılan masalar hazırlanmaktadır. Ağaç altları taş, 

toprak ve ottan temizlenmektedir. Bu temizlenen alanlara beyaz toprak dökülmekte ve bazı 

aletlerle sıkıştırılmaktadır. Beyaz toprak sakızın rengini değiştirmemekte ve kolayca 

temizlenmektedir. Çizik sayısı ağacın yaşı, çapı ve büyüklüğüne bağlı olarak çizik sayısı 

değişmektedir. Tornavida benzeri aletlerle kambiyum tabakası 2-3 mm derinlikte 

çizilmektedir. Salgılan sakız rüzgarın etkisiyle kuruduktan sonra toplama işlemi 

yapılmaktadır. Toplanan sakızlar daha sonra şekil, ebat, renk ve alındıkları yere göre 

sınıflandırılmaktadır. Bireysel satışı yasak olduğundan sakız kooperatifine teslim edilmektedir 

(Acar, 1988). 

 

Sakızın Kullanım Alanları 

P. lentiscus’un kullanım alanları diğer türlere göre daha geniştir ve kullanımı çok eski 

dönemlere kadar uzanmaktadır. Sakız adasında bulunan yaprak fosilleri bu bitkinin 6000 

yıldır yabani olarak bu adada bulunduğunu göstermiştir. M.Ö. V. yüzyılda, Herodotos, 

çiğneme amacıyla mastik ağacından üretilen reçinenin kullanıldığını bildirmiştir (Savvidis, 

2000). Reçinenin çok eski dönemlerden beri sindirim sistemi hastalıklarındaki tedavi edici 
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özelliği bilinmekte, tedavi amacıyla Orta Doğu ile Akdeniz ülkelerinde kullanılmaktadır 

(Dimas et al., 2009). MS 4.-7. yüzyılları arasında ilaç endüstrisinde mide iltihabı, öksürük, 

bağırsak ve akciğer hastalıklarında kullanıldığı bilinmektedir (Özdemir, 2013). Antik Mısır’da 

sakız tütsü şeklinde ve bunun yanında nefes ferahlatıcı özelliğinden de faydalanılmıştır 

(Marderosian, 2010). Günümüzde ise birçok endüstri alanında yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinde; kanser tedavisinde (Palevitch & Yaniv, 2000), deri 

hastalıklarında, yanıklarda, egzama tedavilerinde kullanılmaktadır. Damla sakızından elde  

edilen yağın anti bakteriyel (Iauk, Ragusa, Rapisarda, Franco, & Nicolosi, 1996) ve 

antioksidan (Dedoussis et al., 2004) özellikte olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, mikrobiyal plak 

oluşumunu engellediği bildirilmiştir (Kutsi Anas, 2012). 

Gıda endüstrisinde; baharat ve değişik soslara kıvam vermek, tatlandırıcı olarak, kek, 

dondurma, sütlü tatlı, alkollü içki üreminde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Kimya 

Endüstrisinde; kozmetik ürünlerde, verniklemede, resim boyalarında (Calabro & Curro, 

1974), vücut tarafından emilen cerrahi dikiş ipliklerinde (Kutsi Anas, 2012) kullanılmaktadır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 P. lentiscus’un dünyanın birçok yerine yayılış göstermesine rağmen sakız üretimi için 

yetiştiriciliği yapılan tek yer sakızın Yunanistan’ın Sakız adasında üretilmektedir. Sakız 

üretimi adadaki halkı önemli bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Dünya sakız üretimin 

tamamı bu adadan karşılanmaktadır. Türkiye’nin batısındaki Çeşme yarımadasına uzun yıllar 

sakız üretimi yapılmıştır. Çeşmede eski yetiştiricilik döneminden kalan sakız ağaçları 

günümüzde çeşitli arazi kullanım şekilleri nedeniyle azalmış ve geriye birkaç çiftlik 

arazisinde kalan yaşlı sakız ağaçları kalmıştır. Bu sakız ağaçlarının bazıları koruma altına 

alınmıştır. Korumaya alınan eski sakız ağaçları etrafları çevrilerek tellerle çevrilerek 

bırakılmıştır. Gerekli bakımlar yapılmamaktadır. Korumaya alınan bu yaşlı ağaçlar çoğaltım 

materyali olarak gelişi güzel şekilde kullanılmaktadır.  Kalın dallar daldırma yöntemi ile Bu 

da bu eski ağaçlara zarar vermektedir. İleride gerekli olduğundan üretim materyal olarak 

kullanılabilecek bu ağaçların bakımları iyi yapılmalıdır. Ayrıca günümüzde birçok endüstri 

kolunda kullanımı olan bu önemli ağacın ülkemizde de yeniden üretimi kazandırılması 

gerekmektedir. Bu nedenle sivil toplum örgütleri, üniversiteler, bakanlıklar koordineli şekilde 

hareket ederek iklimi uygun olan Çeşme yarımadasında üretimin eskilerde olduğu gibi tekrar 

üretime kazandırılması gerekmektedir.  
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