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ÖZET 
 Bu çalışmada Adana Bölgesi Karaisalı İlçesinde üretilen Karaisalı 
Formasyonuna ait kırma kireçtaşı agregasının geometrik özelliklerinden yassılığın 
beton fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda, ülkemizde 
son dönemde yürürlükte olan TS 706 EN 12620 +A1 Beton agregaları 
standardında öngörülen agrega deneylerinden elek analizi ve yassılık indeksi 
deneyleri; beton deneylerinden ise TS EN 12350-2 standardına göre çökme 
(slamp) ve TS EN 12390-3 standardına göre beton dayanım deneyleri yapılmıştır. 
Yapılan deneysel çalışmalarla, farklı tane dağılımındaki yassı ve kübik geometrili 
agregalar birbirinden ayrılmıştır. Sonuçlar beton karışımında yassı tane miktarı 
arttıkça çökmenin arttığını ve beton dayanımının azaldığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Beton agregası, yassılık indeksi, çökme (slamp), beton 

dayanımı 
 
ABSTRACT 
 In this study, the effect of flakiness which is a geometric feature of crushed 
aggregate produced from Karaisalı limestone, on the physical properties of 
concrete was investigated. In this regard, the aggregate tests of flakiness index 
and sieve analysis accordance with Concrete aggregates standard of TS 706 EN 
12620 +A1 in force in Turkey, and slump and concrete pressure strength tests 
accordance with respectively TS EN 12350-2 and TS EN 12390-3 standard were 
performed. In the experimental studies, aggregates which have different grain size 
distribution were separated from each other by geometry as flat or cubic. The 
results indicate that the increase of the amount of flat grains in concrete mixture 
causes a particular decrease in strength of concrete and increase in slump. 
Key Words: Concrete aggregate, flakiness index, slump, concrete strength 
 
Giriş 

Beton, çakıl ve kum gibi agrega sınıfındaki malzemelerin bir bağlayıcı 
madde (çimento) ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen, en yaygın yapı 
malzemesidir. 

Dünyada beton tüketiminin yılda yaklaşık 6 milyar m3 civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Böyle yüksek düzeyde tüketilen diğer bir malzemenin ise su 
olduğu söylenebilir (Mehta ve Monteiro, 2006). 
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Beton agregası, beton veya harç yapımında çimento ve su karışımından 
oluşan bağlayıcı malzeme ile birlikte bir araya getirilen, organik olmayan, doğal 
veya yapay malzemenin genellikle 100 mm’yi aşmayan (yapı betonlarında çoğu 
zaman 63 mm’yi geçmeyen) büyüklüklerdeki kırılmamış veya kırılmış tanelerin 
oluşturduğu bir yığındır (agub.org.tr). 

Betonun iskeletini oluşturan agrega, beton bileşenleri içerisinde en büyük 
hacim ve kütleyi kaplar. Agregalar, genelde betonun toplam hacminin yaklaşık 
%70’ini oluşturur ve beton özellikleri üzerinde önemli etkileri vardır. Agrega, beton 
için sadece ekonomik bir dolgu malzemesi değil aynı zamanda betonun 
duraylılığını, aşınma dayanımını ve taşıma kapasitesini artıran önemli bir 
bileşendir. Başka bir deyimle betonun fiziksel ve mekanik özellikleri büyük ölçüde 
agrega tarafından denetlenir. Bu bağlamda agreganın indeks ve dayanım özellikleri 
doğrudan betonun kalitesini belirler. 

Agregalar çoğunlukla doğal kaynaklardan elde edilir; bunun yanında bazı 
sanayi atıkları, binaların yıkılmasıyla ortaya çıkan parçalanmış beton da agrega 
olarak kullanılabilir. Doğal olarak şekillenmiş agrega, akarsu ve göl yatakları, 
teraslar (taraçalar) ve doğal kayaların kırılarak ufalanmasıyla oluşur. Akarsu 
yatakları, geçmişten bu yana agrega kaynağı olarak yaygınca kullanılmıştır. Ancak, 
yoğun yapılaşmadan kaynaklanan aşırı tüketim, bu doğal kaynakların hızlı ve 
denetimsiz şekilde tüketilmesine neden olmaktadır. Agrega kaynağı olarak akarsu 
ve göl gibi doğal çökel yataklarının kullanımı için son yıllarda sınırlamalar yürürlüğe 
girmiştir. Doğal çökel kaynaklardan agrega alımı, doğal dengenin bozulmasına ve 
çeşitli telafisiz çevre sorunlarına neden olduğundan ülkemizde de çevre bilinci 
gelişmiş çeşitli ülkelerde olduğu gibi, son yıllarda bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 
Türkiye’de mevcut doğal çökel yataklar halen kullanılırken, böyle alanlarda yeni 
ruhsat ve işletme girişimlerine izin verilmemektedir. 

Kaynak kaya ve üretim yöntemi değişse de beton üreticisi tarafından daima 
“kaliteli” ve “ekonomik” agrega tercih edilmektedir. Agrega, betonda kullanılmadan 
önce, tüm agrega ve beton deneyleri yapılıp sertleşmiş betonun 7–28 günlük 
basınç dayanımları belirlendikten sonra kullanımına karar verilir. 

Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır: 
 

· Sert, dayanıklı ve boşluksuz olma, 
· Zayıf taneler içermeme (deniz kabuğu, odun, kömür, vb.), 
· Basınca ve aşınmaya dayanımlı olma, 
· Toz, toprak (ince malzeme) ve betona zarar verebilecek maddeler 

 içermeme, 
· Yassı ve uzun taneler içermeme, 
· Çimentoyla zararlı tepkimeye girmeme 
 

Agreganın kirli (kil, silt, mil, toz, vb. içermemesi) olması aderansı olumsuz 
etkilerken, bu küçük taneler su ihtiyacını da arttırmaktadır. Beton agregalarında 
elek analizi, yassılık, özgül ağırlık ve su emme gibi deneyler uygun sıklıklarla 
yapılarak, kalite sürekliliği izlenmelidir. Ülkemizde betonda kullanılacak 
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agregaların TS 706 EN 12620 + A1 standardına uygun olması istenmektedir 
(agub.org.tr). 

Agrega ile ilgili birçok bilimsel araştırma ve yürürlükte olan çeşitli ülke 
standartları, agregayı oluşturan tanelerin şeklinin nasıl tanımlanması gerektiği 
konusunda görüş belirtmektedir. Agrega tanelerinin şekli, taze betonun işlenebilme 
(slamp) özelliğini doğrudan etkiler. Kusurlu (beton için uygun olmayan geometriye 
sahip) tanelerin oranı çok ise taze betonun işlenebilirliği azalmakta, su ihtiyacı 
artmakta ve betonun dayanımı olumsuz etkilenmektedir. Yuvarlak agrega taneleri 
küresel veya küreye yakın geometride olan tanelerdir. Bu tür tanelerin üzerinde 
keskin çıkıntılar yer almamaktadır. Akarsu yataklarından elde edilen agregalardaki 
tanelerin çok büyük bölümü yuvarlak ya da yumuşak köşelidir. Keskin köşeli 
agrega taneleri, üzerinde sivri çıkıntılar bulunduran tanelerdir. Kırmataş 
agregalardaki tanelerin şekli köşelidir. Bunların dışında agrega tanesinin şekli için 
başka bir ölçüt ise “yassılık” ya da uzunluktur. Yassı ve uzun şekle sahip bir agrega 
tanesindeki en büyük eksen ile en küçük eksen arasında büyük fark vardır. 

Doğal agregalar, oluşumları gereği aşınma etkisi ile yuvarlaklaşırlar. En 
büyük ekseninin en küçük eksenine oranı 3'ten büyük olan tanelere, şekilce kusurlu 
taneler denir. Şekilce kusurlu tanelerin (yassı veya uzun) oranı, 8 mm tane 
büyüklüğündeki agrega içinde ağırlıkça % 50'den fazla olmamalıdır. Kusurlu 
taneler, agrega yığınının boşluklu olmasına ve bu boşluğun çimento hamuru ile 
doldurulamamasına neden olur. Bu durumda taşıyıcı iskeleti sağlam olmayan bir 
yapı meydana gelir (Şimşek 2004). 

Tane şekillerine göre agregalar yuvarlak, şekilsiz, köşeli, yassı ve uzun 
olarak sınıflandırılır. Doğal agrega ocağından çıkarılan malzeme genel olarak 
yuvarlak veya yuvarlağa yakın şekillidir ve az oranda da olsa yassı ve uzun taneler 
içerebilir. Konkasörden (kırıcıdan) elde edilmiş agregalar genellikle köşelidir. Yassı 
ve uzun taneleri de %30 dolayında yapılarında bulundurabilir. Genel olarak 
standartlarda yassı tane miktarının %50 den fazla olması istenmez. Aksi durumda 
betonun yerleştirilmesi ve kompasitesinde (doluluğunda) sorun ortaya çıkabilir. Bir 
agrega tanesinin üç ekseni arasında 1/3 oranından daha büyük boyut farkı varsa 
bu agregaya “yassı agrega” denir (Şimşek, 2004). 

Agregalarda kusurlu tanelerin oranının çok olması; taze betonun 
işlenebilirliğini azaltmakta, su gereksinimini ve hapsolmuş hava miktarını 
arttırmaktadır. Bu açıdan; kusurlu taneler, beton dayanımının ve dayanıklılığının 
daha az olmasına yol açmaktadır (Erdoğan, 2003). 

Yuvarlak doğal agreganın yığın olarak yerleşmesi, geometrik yapısı gereği 
daha kolay olup, özgül yüzeyi de (kırma agregaya göre) daha küçük olduğundan 
işlenebilirlik için az su gerektirir. Kırma agregalar köşeli, kenarlı ve yüzeyleri 
pürüzlüdür. Kırma agregalar konkasörlerin ayarsızlığına bağlı olarak yassı ve çivi 
türü biçimsiz taneler içerirler. Bunun sakıncası ise betonun yerleşmesi sırasında 
işlenebilirliğin güçleşmesidir. İşlenebilirliği sağlamak için daha çok su gerekecektir. 
Bu nedenle kaliteli beton üretiminde kusurlu taneler istenmez (Şimşek, 2000). 

Betonda bulunan çoğu yassı taneler, çimento ile kolayca bağ kurabilir, 
fakat dokanakları daha kolay aşınır. Karışım içinde yer alan bazı yassı taneler, 
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yığın içinde köprü oluşturacak açık boşluk oluşturur. Bu durum beton içinde 
bölgesel olarak zayıflık zonu oluşmasına neden olur. Böylece çimento gereksinimi 
de artar (Postacıoğlu, 1987). 

Agreganın yassılık durumunu sayısal olarak belirlemek ve ifade etmek için 
“yassılık indeksi deneyi” olarak bilinen yöntem uygulanır. Yassılık indeksi deneyi 
yalnızca iri (>4 mm) agregalara uygulanan bir yöntemdir. Türkiye’de kullanılan TS 
706 EN 12620 +A1 standardında yassılık indeksi deneyi için TS 3530 EN 933-3 
standardına atıf yapılmıştır. 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu araştırma kapsamında, Karaisalı 
(Adana) ilçesinde (Şekil 1) üretilen, Karaisalı Formasyonu’nun resifal kireçtaşına ait 
kırmataş agregasının geometrik özelliklerinden yassılığın taze betonun 
işlenebilirliği (slamp) ve sertleşmiş beton dayanımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Yapılan literatür çalışmaları sonucunda; agrega geometrik özelliklerinden 
yassılığın “taze ve sertleşmiş beton üzerindeki etkileri” hakkında grafik, sayısal ve 
kesin yorumsal verilere rastlanamamıştır. Bu bağlamda üretilen agregaların son 
dönemde ülkemizde yürürlükte olan TS 706 EN 12620 +A1 standardında 
öngörülen agrega deneylerinden elek analizi ve yassılık indeksi deneyleri 
yapılmıştır. Yapılan bu iki deneyle farklı granülometrideki yassı ve kübik geometrili 
agregalar birbirinden ayrılmıştır. Sonuç olarak agrega geometrisinin, üretilen beton 
örneklerinin taze ve sertleşmiş durumdaki fiziko-mekanik özellikleri üzerindeki 
etkileri deneysel olarak irdelenmiştir. 
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Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru haritası  

İnceleme alanı 
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Materyal ve metod 
Materyal 

Bu çalışmada malzeme olarak kırmataş agregası kullanılmıştır. Kırmataş 
agrega, patlatma ile elde edilen kayaların yıkama yapılmadan kırma ve eleme 
işlemi sonucu üretimiyle elde edilir. Materyal olarak araştırılan kırmataş agregası 
Adana havzasında bulunan Karaisalı Formasyonu (Miyosen) resifal kireçtaşı 
seviyelerinden elde edilmiştir (Şekil 2). 

 
Karaisalı Formasyonu (Tka) (Miyosen) 
 Karaisalı formasyonu ilk kez Schmidt (1961) tarafından litostratigrafik birim 
ayırdına dayalı olarak “Karaisalı kalkeri” olarak adlandırılmıştır. Daha sonra birime; 
Ergene (1972), İlker (1975), Görür (1979, 1980) ile Yetiş ve Demirkol (1984) 
tarafından “Karaisalı kireçtaşı”; Yalçın ve Görür (1984) ile Yetiş ve Demirkol (1986) 
tarafından ise Karaisalı formasyonu adlaması uygulanmıştır. Karaisalı formasyonu 
adını, çalışma alanının doğu sınırında bulunan Karaisalı ilçesinden almakta olup, 
tip yeri ve kesiti de burada yer almaktadır. 
 Karaisalı formasyonu özellikle inceleme alanının doğu ve güney 
kesimlerinde oldukça geniş yüzleklere sahiptir (Şekil 2). Birim genel olarak çalışma 
alanındaki topografik yükseltileri oluşturmaktadır. Bu yükseltiler; Kale Tepe, Kessek 
Tepe, Alaca Tepe dolayları, Kıralan köyü kuzeyi ve kuzeybatısı, Kuşçular köyü 
güneybatısı ve kuzey dolaylarıdır. İnceleme alanında birim başlıca resifal 
kireçtaşından oluşmaktadır. Açık sarı-açık gri-kirli beyaz-bej renkli, seyrek killi 
biyoklastik kireçtaşı arakatmanlı, resif kenarları dışında belirgin katmansız, yer yer 
belirgin orta-kalın veya som katmanlı birim; sert, sağlam, sıkı dokulu, keskin köşeli, 
kırıklı, alg, gastropod, ekinid, mercan, lamellibranş kapsayan erime boşluklu 
kireçtaşı yapılışlıdır. Bunun sebepleri değerlendirildiğinde; inceleme alanında deniz 
seviyesindeki alçalıp yükselmeler, bölgenin paleotopografik düzensizlikleri ve 
havzaya taşınan çökel oranındaki değişimler bu fasiyes değişimlerini etkileyen 
etkin faktörlerdir. Karaisalı kireçtaşı tabanda değişik formasyonlar üzerine 
gelmektedir. Tabandaki Yellikaya sırtı dolayında ve kuzey kesiminde Paleozoyik'e 
ait Karahamzauşağı ve Kessek tepede Mesozoyik'e ait Demirkazık formasyonu 
üzerine uyumsuz olarak gelmekte olan birim, Kale Tepe güneyinde Gildirli 
formasyonu üzerinde uyumludur. Birimin Kıralan-Yerköprü arasında ise Miyosen 
yaşlı Kaplankaya formasyonu ile olan yanal ve düşey fasiyes değişimleri arazide 
oldukça belirgindir. Kaplankaya formasyonu, Karaisalı formasyonunun resif gerisi-
lagün fasiyesini karakterize etmektedir. Kaplankaya formasyonunun üzerine gelen 
Langiyen-Serrevaliyen yaşlı Güvenç formasyonu ile olan dokanağı da genellikle 
geçişlidir. Keştepe Mahallesi ve Arapali köyü civarı dolayında belirtilen geçişli 
dokanak ilişkisi oldukça belirgindir. 
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Şekil 2. İnceleme alanı ve yakın çevresi jeoloji haritası (Ünlügenç, 1993) 
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Metod 
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma kapsamında, Adana 

Bölgesi Karaisalı İlçesinde üretilen Karaisalı formasyonuna ait kırma kireçtaşı 
agregasının geometrik özelliklerinden “yassılığın” beton fiziksel özelliklerine etkisi 
araştırılmıştır. Konu ile ilgili olarak, dünyada uygulanan farklı standartlar 
yürürlüktedir. Ancak kavram karmaşası yaratmamak amacı ile bu araştırmada 
yöntem olarak, Türkiye’de uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan Türk 
Standartları (TS)’na  bağlı kalınmıştır. Bu bağlamda, ülkemizde son dönemde 
yürürlükte olan TS 706 EN 12620 +A1 Beton Agregaları Standardı’nda öngörülen 
agrega deneylerinden elek analizi ve yassılık indeksi deneyleri yapılmıştır. Yapılan 
bu iki deneyle farklı granülometrideki yassı ve kübik geometrili agregalar 
birbirinden ayrılmıştır. 

Sonuç olarak agrega geometrisinin, üretilen beton örneklerinin taze ve 
sertleşmiş durumdaki fiziko-mekanik özellikleri üzerindeki etkileri deneysel olarak 
irdelenmiştir. 

Bu tez çalışmasında; agrega deneyleri TS 706 EN 12620 +A1 standardına 
göre Karaisalı Kaksan Kireç işletmesi laboratuarında, beton deneyleri ise TS 802 
standardına göre Tarsus İmar Beton İşletmesi laboratuarında yapılmıştır. 

 
ARAŞTIRMA BULGULARI 

Elek analizi deneyleri TS 3530 EN 933–1 standardına uygun olarak agrega 
işletmesinin kendi laboratuvarında yapılmıştır. İşletmede 0–4 mm, 4–11,2 mm, 
11,2–22,4 mm boyutunda agrega üretimi yapılmaktadır. Deney sonuçları malzeme 
boyutlarına göre ifade edilmiştir. Kırmataş ocağında, 0–4 mm ince agrega GF85, 4–
11.2 mm iri agrega GC85/20 ve 11.2–22.4 mm iri agrega GC85/20 olarak 
sınıflandırılmıştır. Çok ince malzeme içeriği ise, ince agreganın f10, iri agregaların 
ise f1,5 sınıfında olduğu belirlenmiştir (Şekil 3). Agregaların elek analizi sonucuna 
göre Çizelge 2’de belirtilen % geçen sınırları içinde kalmış ve isimlendirmeleri 
yapılmıştır. 

TS 3530 EN 933–3 standardına uygun olarak yassılık indeksi (FI) deneyleri 
agrega ocağının kendi içinde bulunan laboratuarda yapılmıştır. Deneyler 4–11.2 
mm ve 11.2–22.4 mm boyutlarındaki iri agregalara uygulanmıştır (Şekil 4). 
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Şekil 3. Elek analizi deney sonuçları 

 
 

Agrega Boyutu (mm) Yassılık İndeksi (%) Yassılık İndeksi Sınıfı 
4–11.2 mm 19.73 (Uygun) FI20 
11.2–22.4 mm 17.82 (Uygun) FI20 

Şekil 4. Yassılık indeksi deneyi sonuçları 
 
Tartışma ve Sonuçlar 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma kapsamında, Adana 
Bölgesinde bulunan Karaisalı Kaksan Kireç işletmesinde üretilen Karaisalı 
formasyonuna ait kırma kireçtaşı agregası kullanılmıştır. İşletmede 0–4 mm, 4–
11,2 mm ve 11,2–22,4 mm boyutunda agrega üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde 
son dönemde yürürlükte olan TS 706 EN 12620 +A1 Beton Agregaları Standardına 
göre, işletmede üretilen agrega betonda kullanılabilir özelliktedir. 

Çalışmada kullanılan malzeme için TS 706 EN 12620 +A1 standardına 
göre yapılan elek analizi deneyi sonuçları; 0–4 mm ince agrega GF85, 4–11.2 mm 
iri agrega GC85/20 ve 11.2–22.4 mm iri agrega GC85/20 olarak sınıflandırılmıştır. 
Çok ince malzeme içeriği incelendiğinde, ince agreganın f10, iri agregaların ise f1,5 
sınıfında olduğu saptanmıştır. Elde edilen değerler bu kırmataş agregasının söz 
konusu beton standardına uygun olduğunu göstermektedir. 

TS 706 EN 12620 +A1 standardına göre yapılan yassılık indeksi deneyi 
sonuçlarına göre, 4–11,2 mm agregada % 19,73 ve 11,2–22,4 mm agregada % 
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17,82 yassılık ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara gore, malzeme FI≤20% için FI20 
sınıfına girmekte olup betonda kullanılabilir özelliktedir. 

Hazırlanan tüm beton örnekleri üzerinde TS EN 12390-3 standardına göre 
yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçlarında C25/30 beton sınıfı için hedeflenen 
fcm=36 MPa basınç dayanım değeri sağlanmıştır. 
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KOÇALİ KARMAŞIĞINDA (ADIYAMAN) GÖZLENEN MASİF SÜLFİD 
YATAKLARININ KÖKENİ* 

 
The Origin of Massive Sulfide Deposits Within the Koçali Complex (Adıyaman) 

 
Semiha İLHAN                                                      Mustafa AKYILDIZ 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı                         Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 
 
ÖZET     

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı, kuzeyde Toros ve güneyde ise Arap 
platformları ile sınırlanan Neotetis’in güney kolunun Geç Kretase-Miyosen zaman 
aralığında kapanması sırasındaki jeolojik olayların neticesinde gelişmiştir. Bu 
orojenik kuşakta yer alan Koçali Karmaşığı içerisinde Cu-Fe-Zn sülfid 
cevherleşmelerine rastlanılmaktadır.    

Cevherleşmeler Koçali Karmaşığı içerisinde parçalanmış ve tektonik olarak 
dilimlenmiş bir ofiyolit bloğunda bulunan levha dayk karmaşığı ve yastık lavlar 
içerisinde ağsal, saçınımlı ve masif halde pirit-kalkopirit şeklinde görülür. Pirit ve 
kalkopirit dışında pirotin, bornit, idait, dijenit, spekülarit, kalkozin, kovellin, fahlerz 
ve sfalerit; gang olarak da kuvars ve kalsit mineralleri bulunmaktadır.  

Jeokimyasal analizler sonucun da cevherleşmeyi barındıran bazaltik 
anakayacın yitim ile ilişkili bir tektonik ortamda oluştuğu ve cevherleşmenin düşük 
sıcaklıklı bir hidrotermal aktivite tarafından izlenen bir hidrotermal evre sonucunda 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Yapılan tüm çalışmaların sonucunda da Koçali 
Karmaşığında gözlenen Cu-Fe-Zn cevherleşmelerinin oluşum itibariyle “Kıbrıs-tipi” bir 
yatak olarak sınıflandırılabileceği ortaya konmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Koçali Karmaşığı, masif sülfid, kıbrıs tipi , Adıyaman 
 
ABSTRACT 

The Southeast Anatolian Orogenic Belt was developed as a result of 
geological processes related to the closure of the southern branch of the 
Neotethtan ocean during Late Cretaceous-Miocene time period between Taurid 
Platform to the north and Arabian Platform to the south. The Koçali Complex within 
this orogenic belt, The Cu-Fe-Zn sulphide mineralizations developed.  

The mineralizations within the Koçali Complex are observed as massive, 
disseminated and stockwork pyrite-chalcopyrite mineralizations in the sheeted dike 
complex and pillow lavas belong to fragmented and tectonically sliced ophiolite 
block. The mineral paragenesis consist of pyrrhotite, bornite, idaite, digenite, 
specularite, chalcocite, covellite, fahlerz and sphalerite other than pyrite and 
chalcopyrite. The gang minerals are quartz and calcite. 

The geochemical analyses show that the basaltic host rock is formed in a 
tectonic setting related to subduction and the mineralizations formed as a result of 
a hydrothermal phase identified as low-temperature hydrothermal activity. The 

                                                 
* Doktora Tezi- PhD. Thesis 
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field, petrographical and fluid inclusion evidences show that the Cu-Fe-Zn 
mineralizations within the Koçali Complex are related to Cyprus-type massive 
sulphide deposits. 
Key Words : Koçali Complex, massive sulfide , Cyprus-type, Adıyaman,  
 
GİRİŞ 

Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Tezi olarak hazırlanmıştır. 

Masif Sülfid Yatakları (Volcanic Massive Sulfide=VMS) volkanik aktiviteler 
ile ilişkili oluşan cevherleşmelerdir. Bu volkanik aktiviteler asidikten baziğe değişen 
karakter ve okyanus tabanı volkanizmasından tüflere kadar değişen yapıya 
sahiptirler (Şekil 1). Deniz tabanı hidrotermal akışkanlarına eşlik eden metalce 
zengin akışkanlardan oluşurlar. Ana kayaçları, volkanik veya sedimanter kökenli 
olabilmektedir. VMS yatakları Zn, Cu, Pb, Ag ve Au cevherlerinin ana kaynağı olup, 
bunlarla birlikte Co, Sn, Se, Mn, Cd, In, Bi, Te, Ga ve Ge cevherlerini de içerirler. 
Bazı VMS yatakları As, Sb ve Hg cevherlerini de içermektedir. Ülkemizde VMS 
yataklarının genel dağılımına bakıldığında, bu yatakların Doğu Karadeniz 
bölgesinde Kuruko tipi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kıbrıs tipi  masif sülfid 
yatakların bulundukları görülmektedir. Karadeniz bölgesinde bulunan VMS 
yatakları Geç Kretase–Eosen döneminde güneyde Torid-Anatolid bloğu, kuzeyde 
Avrasya plakası arasında yer alan Neotetis’in kuzeye dalarak kapanımı ile ilişkili 
Geç Kretase ve Eosen yaşlı volkanizmalara bağlı olarak oluşmuştur. Bu bölgede 
bulunan volkanik istif ~3 km kalınlığında olup, tabanda mafik ve ortaç lavlar ve 
tavanda ise felsik akıntılar ve piroklastikler ile temsil edilmektedir. Doğu Karadeniz 
bölgesinde yeralan VMS yatakları tavan seviyelerdeki felsik volkanizma içerisinde 
yer almaktadır (Özgür, 2003; Çiftçi, 2008; Housh ve Çiftçi, 2008). Bu bölgede Geç 
Kretase ve Eosen yaşlı, rezervi 0,1–30 Milyon ton arasında değişen 60’ın üzerinde 
VMS yatağı bulunmaktadır (Housh ve Çiftçi, 2008). Bu VMS yatakları cevher 
parajenezi, mineral parajenezi ve ana kayaç türüne göre Kuroko tipi (Zn-Pb-Cu) 
yataklanmalar olup, Pontidlerde yaygın olarak gözlenmektedir (Leitch, 1981, 1990; 
Aslaner ve diğ., 1995; Çiftçi, 2000; Çiftçi ve diğ., 2005). Karadeniz bölgesinde Küre 
(Kastamonu) VMS yatakları bunlardan farklılık göstererek mineral parajenezi ve 
ana kayaç özellikleri bakımından Kıbrıs tipi (Cu-Zn) yataklanma olarak 
sınıflandırılmıştır (Çağatay, 1993). Güneydoğu Anadolu bölgesinde gözlenen Masif 
Sülfid Yatakları ile ilgili yapılan önceki çalışmalarda Erler (1984) tarafından bazı 
çelişkili veriler olmasına karşın bu cevher yatakları Kıbrıs tipi yataklar olarak 
sınıflandırılmıştır. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar ile bölgede felsik 
volkanizma ile ilişkili (Kuroko tipi) VMS yataklarının varlığı da ortaya konmuştur 
(Bölücek ve diğ., 2004). Orojenik kuşak boyunca gözlenen bu yataklanmalar iki 
farklı magmatik aktivite sonucu oluşmuştur. Bunlar, (i) Eosen yay magmatizması ile 
ilişkili mafik-felsik volkanizma (Maden ve Çüngüş havzalarının açılması ile ilişkili) 
ve (ii) bu çalışmanın konusu olan, Neotetis’in güney koluna ait okyanusal kabuğun 
Mesozoyik’te oluşumu sırasında gelişen bazik volkanizma ile ilişkilidirler (Erler, 
1984; Bölücek ve diğ., 2004; Rızaoğlu ve diğ., 2006; Parlak ve diğ., 2009). Bölgede 
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Kıbrıs tipi (Madenköy-Siirt, Karadere- Diyarbakır, Kedak-Diyarbakır, Ergani-
Diyarbakır, Midyeköy-Diyarbakır) ve Kuroko tipi (Derince-Elazığ ve Helezür-Elazığ) 
VMS yatakları bulunmaktadır (Erler, 1984; Bölücek ve diğ., 2004). 

 
Şekil 1. TAG (Trans-Atlantic Geotraverse) boyunca Atlantik ortası sırtta gelişen ve 

klasik bir VMS yatağını şematize eden güncel sülfid yatağı görünümü 
(Hannington ve diğ., 1995). 

 
Cevherleşmelerin içerisinde bulunduğu Koçali Karmaşığı bölgede ofiyolitik istifin 
bütün alt birimlerini içermektedir, ancak ofiyolitlerin yerleşimi itibariyle allokton 
konumlu olduğundan bu birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri tektoniktir. Çalışma 
alanında karmaşık spilitik bazalt, diyabaz, serpantinit, radyolarit, çamurtaşı kiltaşı 
ve şeyl ile temsil edilmektedir. Koçali Karmaşığı içerisindeki cevherleşmeler, 
genellikle aşırı derecede altere olmuş, spilitleşmiş bazik volkanitler içerisinde 
saçınımlı, ağsal ve masif şekillerde bulunmaktadır. Bu volkanitler, Koçali Melanjının 
okyanusal kabuk kökenli (zenginleşmiş okyanus ortası sırt bazaltları ve deniz altı 
dağı volkanitleri) Geç Triyas yaşlı bazik volkanitleridir (Varol ve diğ., 2011, Yıldırım 
ve diğ., 2012b). Ayrıca okyanus içi yitim zonunda oluşmuş Geç Kretase yaşlı 
Koçali Ofiyolitine ait levha dayk karmaşığı içerisinde çatlak dolgusu şeklinde 
gelişmiş Kıbrıs tipi VMS cevherleşmelerinin kök kısmına karşılık gelen 
cevherleşmeler de mevcuttur. 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre orojenik kuşak boyunca yüzeyleyen 
ofiyolitik birimler ve bu birimleri içeren karmaşıklar içerisinde benzer Kıbrıs Tipi 
Masif Sülfid yataklarının bulunabileceğine örnek teşkil etmesi bakımından oldukça 
önemlidir.  
 
MATERYAL VE METOD 
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Ofiyolitler, okyanus yayılma merkezlerinde okyanusal kabukta ve mantoda 
oluşmuş oluşuklardır. Bu merkezler okyanus ortası riftlerde, yay içi okyanusal 
basenlerde, aktif yay gerisi basenlerde ve ada yayının ilk oluşum evresi boyunca, 
yay önü merkezlerinde genişlemeli zonlarda oluşurlar (Moores, 2003). 
Cevherleşme potansiyelleri dikkate alındığında, ofiyolitler cevher yataklarının farklı 
türleri için araştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ofiyolitler içerisinde gelişen 
başlıca maden yatağı tipleri volkanojenik masif sülfidler, ortomagmatik yataklar 
(kromit ve PGE), asbestler ve süperjen yataklarlardır. Yayılma merkezlerindeki 
bazik volkanizma veya magmatik yay ortamlarındaki mafik-felsik volkanizma ile 
ilişkili olan VMS yatakları tipik olarak, deniz tabanında ya da kenarında bulunan 
volkanik ortamlarda oluşan polimetalik masif sülfid mercekleri şeklinde bulunurlar  
(Franklin ve diğ., 1981; Sangster, 1972; Liaghat ve diğ., 1993; Herzig ve 
Hannington, 1995; Govett, 1997; Barrie ve Hannington,1999a,b; Hart ve diğ., 2004; 
Galley ve diğ., 2006).  
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 İnceleme alanı, Adıyaman ili içerisinde Güney Doğu Anadolu Kenar 
Kıvrımları Kuşağı ile Toros Orojenik Kuşağı arasında yer almakta olup, bu kuşak 
baz metal ve değerli  metaller açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir 
(Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. İnceleme alanı yer bulduru haritası. 
 

Çalışılan bölgede Koçali karmaşığı temeli oluşturmaktadır. Koçali 
karmaşığı Koçali karmaşığı’na ait ofiyolitik istifi oluşturan okyanusun Neotetis'in 
güneydeki bir kolu olarak kabul edilmektedir ve Geç Kretase sonunda kuzeye 
doğru bir yitimle, okyanusun kapandığı belirtilmiştir. Bu dönemde okyanus 
kabuğunun dilimlenmesiyle oluşan Koçali Karmaşığı allokton kütleler halinde 
Kastel havzasına taşındığı belirtilmektidir. İnceleme alanı ve yakın çevresinde 
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yüzeyleyen birimler, bölgedeki konumları ve komşu birimlerle olan ilişkileri 
gözetilerek otokton ve allokton (alt ve üst seri) olmak üzere iki bölümde 
irdelenmiştir. Geç Kretase yaşlı Koçali Karmaşığı, tabanda Karadut Karmaşığı ile 
birlikte (Alt Allokton Seri), Arap Platformu’nun en üst seviyelerini oluşturan Kastel 
Formasyonu üzerine tektonik olarak yerleşmiştir. Bunları, Otokton Seri’ye ait Arap 
Paltformu’nun Üst Maestrihtiyen-Paleosen yaşlı transgresif çökelleri (Terbüzek 
Formasyonu, Besni Formasyonu ve Germav Formasyonu) uyumsuz olarak 
örtmüştür. Eosen başlangıcında bölge transgresyona uğramış,  Alt Eosen- Alt 
Miosen yaşlı transgresif çökeller (Gercüş Formasyonu, Midyat Formasyonu, 
Gaziantep Formasyonu ve Fırat Formasyonu) alttaki birimleri uyumsuz olarak 
örtmüştür. Bu birimin üzerine şeyl - marn - kumtaşı ardalanmasından oluşan Lice 
Formasyonu uyumusuz olarak gelmektedir (Şekil 3). 

Üst Allokton Seri’ye ait Çüngüş Formasyonu, Maden Karmaşığı, Kömürhan 
Ofiyoliti (Yüksekova Ofiyoliti) ve Pütürge Metamorfiti, tektonik olarak otokton 
birimler üzerine Orta-Üst Miyosen’de yerleşmişlerdir. Bu tektonostratigrafik istifler 
birbirleriyle tektonik ilişkili olduğundan aralarındaki ilksel ilişkiler tümüyle 
kaybolmuştur (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Kuzeydeki kenet zonundan, güneyde arap platformunu kuzeyine 

genelleştirilmiş yapı kesiti (Yılmaz, 1993’den değiştirilerek). 
 
İnceleme Alanındaki Cevherleşmeler 

Güney Doğu Anadolu Bindirme Kuşağı ile Toros Orojenik Kuşağı arasında 
bulunan inceleme alanı Adıyaman-Gölbaşı ve Antakya güneyindeki Kılıçdağ’da, 
Kilis batısında yüzeylenir (Herece, 2008). Bu kuşak baz metal ve değerli metaller 
açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Adıyaman yöresi, Cu 
cevherleşmeleri açısından zengin bir bölge oluşturmaktadır. Bu çalışmanın 
konusunu oluşturan bu cevherleşmeler 3 farklı alanda izlenmektedir. Bu 
cevherleşme bölgeleri ayrı ayrı olarak ele alınacaktır. Bunlar Sincik-Ormanbaşı 
Tepe , Koçali-Bezardağı ve Tut İncekoz cevherleşmeleridir. 
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Sincik-Ormanbaşı Tepe Cevherleşmesi 

İnceleme alanı; Adıyaman ili Sincik ilçesinin yaklaşık 20 km 
güneybatısında, Zeynalaslan Mahallesi sınırları içerisindeki Ormanbaşı Tepe 
mevkiinde yer almaktadır. Yöredeki cevherleşmeler bindirme düzlemiyle uyumlu 
olup, K40oD/20o-30oKB konumludur. Çamurtaşı, diyabaz, spilit ile kiltaşı-şeyllerin 
içerisinde taşınmış merceğimsi ve tabakamsı şekillerde yer almaktadır. 
Cevherleşmeler yüzeyde kahverengimsi, kırmızımsı renkte ve aşırı derecede 
oksitlenmiş mostralardan (demir şapka) oluşmakta ve bu kısımlar cevherleşmelerin 
tanınmasında önemli bir kolaylık sağlamaktadır (Yıldırım ve diğ., 2012a). 

 
Koçali Havşa Dere- Bezardağı Cevherleşmesi 

İnceleme alanında ki cevherleşmeler Adıyaman iline 30 km mesafede 
bulunan Koçali Köyünün yaklaşık 3 km kuzeybatısındaki Kara Dere mevkiinde yer 
almaktadır. Cevherleşmeler stockwork cevher niteliğinde olup altere spilitik 
bazaltlar içerisindedir. Bu bazaltlarda yastık yapısı genellikle kaybolmuştur. Bu 
kayaçların özellikle cevher mineralleriyle doldurulduğu kesimler bütünüyle altere 
olmuş ve hidrotermal breş dokuları gelişmiştir. Arazide gözlenen cevher ise masif 
pirit şeklinde, ağsal olarak gözlenmekte, üzerine tektonik dokanakla pelajik 
sedimanlar gelmektedir. İnceleme alanı içerisinde cevherleşmelerin farklı alanlarda 
bulunmasının en önemli nedeni; bölgede K-G yönlü sıkışmanın etkisi ile oluşmuş 
yaklaşık D-B doğrultulu birçok kıvrım ve bindirme yapılarının varlığıdır. Sıkışmanın 
artmasına bağlı olarak antiklinallerin kanatlarında devrilmeler, ters faylanmalar 
izlenmektedir. Özellikle derin deniz sedimanları ile splititik bazaltların ilksel ilişkileri 
genellikle kaybolmuş, aralarındaki kayma düzeyleri açıkca görülmekte ve ekaylı bir 
yapı sunmaktadır (Yıldırım ve Çetiner 2013).  
 
Tut İncekoz Cevherleşmeleri  

İnceleme alanı; Adıyaman ilinin yaklaşık 33 km kuzeybatısında, İncekoz 
Mahallesi sınırları içerisindeki Gürleyen Tepe mevkiinde yer almaktadır. Levha 
dayk karmaşığı içerisinde gelişen bu cevherleşme genellikle zayıf zonları (dayk 
çıkış kanalları, kırık-çatlaklar, sinjenetik faylar) tercih ederek çatlak dolgusu 
şeklinde gelişirken, yer yer de saçınımlı halde izlenebilmektedir. Levha dayk 
karmaşığını oluşturan diyabazik kayaçların üstteki bazaltlara göre permeabilitesi 
daha düşük olduğundan, buradaki cevherleşmeler besleme kanalları-kırık çatlaklar 
içerisinde çatlak dolgusu ve saçınımlı halde gözlenebilmektedir. Özellikle dayk 
çıkış kanallarına yerleşmiş cevherlerde breşik yapının yaygın olduğu gözlenmiştir 
(Yıldırım ve diğ., 2009; Yıldırım ve Çetiner, 2012). 
Cevherleşmelerin Jeokimyasal Özellikleri 

Çalışma alanına ait örneklerde ana oksit elementlerinin ortama değerler 
her bir cevherleşme için ayrı ayrı Çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Koçali Karmaşığında bulunan cevherleşmelere ait ortalama iz element 

değerleri (ppm)  
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Cevherleşme alanı Cu Fe Pb Zn Co Ni Cr 
Sincik-Ormanbaşı 
Tepe 10125 165760,3 49,12 316,25 149,5 53,75 104,2 

 
Koçali-Bezardağı 9354,4 229163,4 38,04 1364,8 330,4 47,6 134,4 

Tut-İncekoz 4093,3 83673,5 28,86 150 48,46 57,33 139,3 

 
Çalışma alanındaki cevherleşmelerin kimyasal analiz sonuçları bölgenin Cu, Zn, 
Pb, Ag ve Au, Co, Sn, Se, Mn, Cd, In, Te, As, Ti, Ga ve Ge açısından önemli 
olabileceğini göstermektedir. Özellikle Cu içerikleri, bu yatakların ekonomik olarak 
işletilebilecek özelliklere sahip olduğu açıktır. Tüm cevherleşme alanlarında Cu 
değerleri %6.05’e kadar çıkmakta olup ortalama %0.7 olarak belirlenmiştir. 
Ortalama Cu değerlerine ayrı ayrı bakılacak olursa en büyük ortamala değeri 
Sincik-Ormanbaşı Tepe cevherleşmelerinde olup %1.0 dir. Koçali cevherlerin de 
ortalama Cu değeri %0.93, Tut Cevherlerinde ise ortalama Cu değeri % 0.40 dır 
(Çizelge 1).  
Cevherleşmelerde Cu’ın yanında Zn zenginleşmesi de önemlidir. Zn ortalama 
değerleri Sincik–Ormanbaşı Tepe cevherlerinde 316.25 ppm, Koçali Havşa Dere-
Bezardağı cevherleşmelerinde 1364.8 ppm ve Tut-İncekoz cevherleşmelerinde 150 
ppm olarak saptanmıştır. Cevher mikroskobisi çalışmalarında da sfelarit mineraline 
sık bir şekilde rastlanılmıştır. Cu-Zn korelasyonuna bakıldığında da pozitif 
korelasyon görülmekte ve beraber hareket ettikleri söylenebilmektedir.  

Yöredeki elementler arasında değişik korelasyonlar gözlenmektedir. 
Burada Cu-Fe, Cu-Zn, Ni-Mg, Ni-Cr, Ga-In, In-Ge, Ga-Ti, Ag-Sn, Ga-Zr, In-Ti 
elementleri arasında pozitif korelasyon gösterirken, cevherleşmelerde Cu ile diğer 
elementler arasında belirgin negatif korelasyon göstermemekle beraber Cu-Mn, 
Ga-Co, Co-Mn, Mo-V elementleri arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır. 
Bu durumda da özellikle demir, bakır ve çinkoca zengin cevherli çözeltilerin, diğer 
elementlerden ayrılarak depolanma ortamına taşınmış olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Cevherleşmelerin kökeninin anlaşılmasında piritlerdeki iz element ve NTE 
içerikleri önemlidir. Sincik-Ormanbaşı Tepe, Koçali-Bezardağı ve Tut-İncekoz 
cevherleşmelerinden alınan örneklerin NTE içeriklerinin kondrite göre 
normalleştirilmiş diyagramlarına bakıldığında kondrid değerlerine yakın bir gidiş 
sunduğu ve yüksek bir zenginleşmenin olmadığı görülmüş, bu durum 
cevherleşmeyi oluşturan metallerin denizel sedimanter kökenli olmayıp magmatik 
kayaçlarla ilişkili olduğunu işaret eder. Ayrıca diyagramlarda kök zonundan (Tut- 
İncekoz) yukarıya doğru gidildikçe (Koçali-Bezardağı ve Sincik-Ormanbaşı Tepe) 
örneklerin LREE açısından zenginleştiği görülmektedir. 

Franklin ve diğ. (2005) tarafından yeniden düzenlenen bu ana metal 
sıınıflandırılması en yaygın olanıdır. VMS yatakları Cu, Zn, Pb ana metal içeriğine 
ve bu üç metalin içerdiği oranlarına göre Cu-Zn, Zn-Cu ve Zn-Pb-Cu VMS 
yataklarına ayrılırlar. Sincik-Ormanbaşı Tepe, Koçali-Bezardağı ve Tut-İncekoz 
cevherleşmelerin de düşük Pb içeriğine karşın yüksek Cu ve Zn içerikleri 
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izlenmektedir. Sınıflama diyagramına göre cevherleşmelerin Kıbrıs Tipi 
volkanojenik masif sülfit yatakları alanına düştüğü görülmektedir. Ayrıca Galley ve 
Koski, (1999)’ ye göre düşük Pb içeriğine karşın yüksek Cu içeriği ofiyolitlerle ilişkili 
VMS yataklarının tipik özelliklerinden biridir. 
 Cevher minerallerin (pirit, kalkopirit, sfalerit, bornit, dijeit, kovellin) kimyasal 
özelliklerinin belirlemek, kökensel özelliklerini araştırmak ve bileşimindeki 
değişimleri incelemek üzere mineral kimyası analizi yapılmıştır. Piritlerdeki Co/Ni 
oranı cevherleşmenin ortam koşullarını anlayabilmek için oldukça önemlidir. 
Cevherleşme alanlarındaki cevherleşmeler üzerinde yapılan mineral kimyası 
analizlerine göre piritlerin Co ve Ni içerikleri genellikle ölçüm sınırının altında 
kalmıştır. Piritlerin bu elementler bakımından fakir oldukları görülmektedir. 
Ölçülebilen noktalara göre Co/Ni>1 olduğundan bu cevherleşmelerin hidrotermal 
kökenli olduğu ve dünya üzerindeki Kıbrıs Tipi VMS yataklarıyla uyum içinde 
olduğu görülmektedir. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇLAR 
 Koçali Karmaşığı içerisindeki cevherleşmeler, genellikle aşırı derecede 
altere olmuş, spilitleşmiş bazik volkanitler içerisinde saçınımlı, ağsal ve masif 
şekillerde bulunmaktadır. Bu volkanitler, Koçali Melanjının okyanusal kabuk kökenli 
(zenginleşmiş okyanus ortası sırt bazaltları ve deniz altı dağı volkanitleri) Geç 
Triyas yaşlı bazik volkanitleridir (Varol ve diğ., 2011, Yıldırım ve diğ., 2012b). 
Ayrıca okyanus içi yitim zonunda oluşmuş Geç Kretase yaşlı Koçali Ofiyolitine ait 
levha dayk karmaşığı içerisinde çatlak dolgusu şeklinde gelişmiş Kıbrıs tipi VMS 
cevherleşmelerinin kök kısmına karşılık gelen cevherleşmeler de mevcuttur. Bu 
cevherleşmeler, Kıbrıs tipi VMS yataklarının genel özelliklerini sergilemekte ve kök 
zonu, stockwork zonu, masif cevher zonu ile demir şapka seviyelerini içermektedir 
(Yıldırım, 2013b). Bölgedeki cevherleşmeler  Tut-İncekoz mevkiinde levha dayk 
karmaşığı içerisinde çatlak dolgusu şeklinde izlenirken; Adıyaman-Koçali 
mevki’inde spilitik yastık lavlar içerisinde ağsal-saçınımlı ve masif cevher cepleri 
şeklinde; Sincik-Ormanbaşı Tepe mevkiinde ise genellikle taşınmış, merceğimsi ve 
tabakamsı şekilde yer almaktadır (Yıldırım ve diğ., 2008 2009, 2010a-b, 2012b, 
Yıldırım ve Çetiner, 2012, 2013; Yıldırım, 2013b). Koçali Karmaşığı’nda gözlenen 
hidrotermal alterasyonlara bakıldığında bunların, güçlü bir şekilde mineralizasyon 
civarında, düşük derecede okyanus tabanı metamorfizmasını işaret etmektedir. 
Genellikle çalışma alanın da kuvars+albit+klorit +epidot gibi metamorfik mineral 
topluluğu görülmektedir. 
 Cevherleşmelerin ana metal birlikteliği, sülfid formlarında oluşan Cu-Fe-
Zn’dur. Mineralleşmiş zonda bulunan bu metallerin, çoğunlukla hidrotermal sıvının 
çevrimi boyunca temel kayanın çözünerek türemesiyle oluşması ve çökelmesi 
muhtemeldir. Cevherleşmelerin metal kompozisyonuna bakıldığında Cu’ın Zn ve 
Pb’ a göre daha yüksek konsantrasyona sahip olduğu hemen göze çarpmakta ve 
Kıbrıs’ta bulunan Troodos Masif sülfid cevherleşmesiyle benzerlik sunduğunu 
söylenebilir. 
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KIZILDAĞ (HATAY) OFİYOLİTİ’NDE YER ALAN LEVHA DAYKLARININ 
KÖKENİ* 

 
The Orıgın of Sheeted Dykes in the Kızıldağ (Hatay) Ophıolıte 
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ÖZET 

Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti Güney 
Neotetis’te tabandan tavana doğru oldukça iyi korunmuş okyanusal litosfer 
kalıntıları ile karakterize edilmektedir. Yüksek lisans çalışması kapsamında 
Samandağ-Çevlik (Hatay) bölgesinde Akdeniz sahili boyunca iyi korunmuş 
yüzlekler sunan levha dayk kompleksinde ayrıntılı arazi ve laboratuar çalışmaları 
yapılmıştır. Levha dayk kompleksinde yer alan daykların kalınlıkları 0.5 cm ile 100 
cm arasında değişmekte olup, aralarında gabro mercekleri içermektedirler. Dayklar 
petrografik olarak diyabaz, mikrodiyorit ve kuvarslı mikrodiyoritler ile temsil 
edilirken, gabro mercekleri ise gabro ve diyoritler ile temsil edilmektedir. Dayklarda 
yapılan tüm kayaç jeokimya çalışmaları, bu kayaçların toleyitik magmadan 
türedikleri ve Geç Kretese’de okyanus içi yitim zonu üzerinde oluştuklarını 
göstermektedir. Daykların kesme-kesilme ilişkileri ve TiO2 içerikleri göz önüne 
alındığında en az 3 farklı magma gelişiminin olduğu söylenebilir. Levha dayklarında 
ölçülen soğuma kenarı yönelimleri, Kızıldağ ofiyolitinin Güney Neotetis’te Geç 
Kretase döneminde gelişimini sürdüren yaklaşık D-B  uzanımlı okyanusal rift 
ekseninin kuzey bölümüne ait olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler : Kızıldağ, Ofiyolit, Levha daykı, Jeokimya, Soğuma kenarı  
 
ABSTRACT 

The Kızıldağ ophiolite in the Eastern Mediterranean region is characterized 
by a complete oceanic lithospheric remnants of the Southern Neotethys. Detailed 
field and laboratory studies were done on the sheeted dyke complex  along 
Mediterranean coastline in Çevlik-Samandağ (Hatay) region in the frame of the 
MSc thesis. The dykes in the sheeted dyke complex range in thickness from 0.5 
cm to 100 cm and includes number of gabbroic screens. The dykes are 
petrographically represented by diabase, microdiorite and quartz microdiorite 
whereas the gabbroic screens are represented by gabro and diorite.The 
geochemistry of dykes suggests that they were derived from a tholeiitic magma 
and formed in an intraoceanic subduction zone during late Cretaceous. At least 
three different dyke generations may be proposed on the basis of the cross-cutting 
relations and TiO2 contents. One-way chilling magrin statistics in the sheeted dykes 
suggest that the Kızıldağ (Hatay) ophiolite was formed in the northern part of an E-

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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W trending spreading center during the Late Cretaceous in the Southern 
Neotethyan ocean. 
Key Words : Kızıldag, Ophiolite, Sheeted dike, Geochemistry, Chilled margin 
 
Giriş 

Plaka tektoniği kavramının kabulünden itibaren ofiyolitler, okyanusal 

litosferin kıta üzerindeki kalıntıları olarak değerlendirilmektedirler (Gass, 1968; 

Dewey ve Bird 1970; Moores, 1970; Coleman, 1971; Moores ve Vine, 1971). 

Ofiyolitlerin kıta üzerine yerleşmeleri orojenik kuşakların tektonik evriminde çok 

önemli bir rol oynamaktadır (Moores, 1970; Dewey ve Bird, 1970, 1971; Coleman, 

1971). Yapılan jeokimyasal çalışmalar sonucunda ofiyolitlerin okyanus içi yitim 

zonu üzerinde oluştukları ve güncel olarak Pasifik okyanusunun batısında yer alan 

yay-önü tektonik ortamı karşılaştırılabileceği ortaya konmuştur (Casey ve Dewey, 

1984; Hawkins ve ark., 1984; Leitch, 1984; Pearce ve ark., 1984; Stern ve 

Bloomer, 1992). Yitim zonu üzerinde oluşan ofiyolitler okyanus ortası sırtlarda 

oluşan ofiyolitlere göre yüksek iyon yarıçaplı elementler (large ion lithophile 

elements) (K, Rb, Cs, Th) ve hafif nadir toprak elementler bakımından daha zengin 

(Pearce, 1982), ancak yüksek değerlikli katyonik (high field strength elements) 

elementler (Ti, Nb, Ta, Hf) bakımından daha fakirdirler (Pearce, 1982; Shervais, 

1982). Ofiyolitlerde gözlenen levha dayk kompleksleri, okyanusal kabuğun deniz 

tabanı yayılması sonucunda oluştuğunun en önemli kanıtı olarak 

değerlendirilmektedir (Gass, 1968). Levha daykları düzlemsel yapılar olup, deniz 

tabanı yayılması ile sırt ekseninde oluşan kırık ve çatlaklara magma enjeksiyonu ile 

oluşmaktadırlar (Vine ve Matthews, 1963; Gass, 1968; Kidd ve Cann, 1974; Dilek 

ve ark., 1998). Levha dayklarının Türkiye’de ve dünyada Kızıldağ (Hatay), 

Kömürhan (Elazığ), İspendere (Malatya), Göksun (Kahramanmaraş), Divriği 

(Sivas), Refahiye (Erzincan), Karadağ (Erzurum), Troodos (Güney Kıbrıs) ve 

Umman ofiyolitlerinde oldukça iyi yüzlekleri görülmektedir (Gass, 1968; Selçuk, 

1981; Searle ve Cox, 1999; Bağcı ve ark., 2008; Rızaoğlu ve ark., 2006; Parlak ve 

ark., 2004, 2013). 
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Dünyanın en iyi korunmuş okyanusal litosfer kesitlerinden birisi olan Geç 

Kretase yaşlı Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti tabandan tavana doğru tektonitler, 

kümülatlar, izotrop gabro, levha daykları, plajiyogranit ve volkaniklerden oluşan tam 

bir istif sunmaktadır (Şekil 1). Antakya-Kahramanmaraş arası GB-KD yönünde 

uzanan Amanos Dağlarının güneybatı ucunda Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti ve bunun 

kuzeydoğusunda Kambriyen-Miyosen zaman aralığına ait istifler yer almaktadır 

(Şekil 1). Amanos Dağları birimleri; i) otokton Arap platformu kayaları, ii) ofiyolit 

napları, iii) napları örten neo-otokton çökeller olmak üzere üç grupta 

toplanmaktadır. 

 
Şekil 1. Kızıldağ ofiyoliti dikme kesiti (Selçuk, 1981; Erendil, 1984; Bağcı, 2004). 
 
Materyal ve Metot 

Bu çalışma büro, arazi ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere üç 
aşamadan oluşmaktadır. Büro çalışmalarında literatür taraması yapılmış, arazi 
çalışmalarında araziden incelenmek üzere örnekler alınmış ve laboratuvar 
çalışmalarında örnekler üzerinde kayaç jeokimyası analizleri yapılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları  
 Güney Türkiye’de KD-GB doğrultulu Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti, Suriye 
sınırında 25 x 45 km boyutlarında, 7 km kalınlığında ve yaklaşık 950 km2’lik bir 
alana yayılan bir okyanusal litosfer kalıntısıdır (Tinkler ve ark., 1981; Selçuk, 1981; 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-6 
 

24 

Tekeli ve ark., 1983). Kızıldağ ofiyolitinin Arap platformuna yerleşme yaşı Geç 
Kretase (Mastrihtiyen öncesi)’dir.  Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti Güney Türkiye’de en iyi 
korunmuş ofiyolitik masiflerden birisi olup tabandan tavana doğru tektonitler, 
ultramafik-mafik kümülatlar, izotrop gabrolar, levha daykları, volkanikler ve örtü 
sedimanlarından oluşan tam bir ofiyolit istifi sunmaktadır 

Kızıldağ ofiyolitinin önemli bir stratigrafik bileşeni olan levha dayk 
kompleksi tabanda izotrop gabrolar ile geçişli bir özellik sunmakta olup, Çevlik-
Samandağ (Hatay) bölgesinde Akdeniz sahili boyunca çok iyi yüzlekler 
sunmaktadırlar. Levha dayk kompleksine ait kayaçların iç yapıları, kalınlıkları, 
birbirleriyle olan ilişkileri ve soğuma kenarı özelliklerinin ortaya konması amacıyla 
12 istasyonda detaylı arazi çalışmaları yapılmıştır.Yapılan incelemeler sonucunda 
istasyonlarda gözlenen daykların maksimum ve minimum değerleri Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 
 

  
Şekil 2. İstasyonlara göre maksimum – minimum dayk kalınlıkları 

 
Levha dayklarında yapılan istasyon çalışmaları sırasında dayk 

kalınlıklarının çok ince (0.5 cm) ile çok kalın (1 m) arasında değiştiği görülmektedir. 
Bu durum yitim zonu üzerindeki magmatik faaliyetlerle direk olarak ilişkili 
olabilmektedir. Özellikle Kızıldağ (Hatay) ofiyolitinin yavaş yayılan bir sırt ekseninde 
oluştuğu bilinmektedir (Erendil, 1984; Dilek ve Delaloye, 1992; Dilek ve Thy, 1998). 
Yavaş yayılan sırtlarda magma odasının gelişimi oldukça sınırlıdır ve okyanusal 
kabuğun oluşumu yitim zonundan gelen az miktarda magma ile 
yapılandırılmaktadır. Bu nedenle dayk kalınlıklarındaki bu farklılıklar magma 
geliminin azlığı ya da çokluğu ile açıklanabilir. Dayklarda 12 istasyonda ölçülen 
toplan soğuma kenarı yönelimleri bir araya getirildiğinde; Kızıldağ ofiyolitinin Geç 
Kretase’de Doğu-Batı gidişli bir sırt ekseninin kuzey bölümünde oluştuğuna dair 
güçlü kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma bölgesinde gözlenen dayklarda soğuma 
kenarı yönelimleri ve dayk sayıları Şekil 3’ te verilmiştir. 
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Şekil 3. Levha dayklarında ölçülen tüm istasyonlara ait toplam soğuma kenarı 

yönelimleri  
 
Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti’nde yer alan levha dayk kompleksine ait kayaçların 

petrografik incelemeleri neticesinde; mikrodiyorit, kuvarslı diyorit, diyorit, gabro ve 
gabronorit kayaçları tespit edilmiştir. Kızıldağ (Hatay) ofiyolitine ait levha dayk 
kompleksi ve dayklar arasında gözlenen gabroyik kayaçların jeokimyasal özellikleri 
ve oluştukları jeodinamik ortamı belirlemek amacıyla toplam 44 adet örnekte (4 
adet gabro ve 40 adet diyabaz daykı) ana, iz ve nadir toprak element analizleri 
yapılmıştır.  

Kızıldağ (Hatay) ofiyolitindeki levha dayk kompleksi ve gabroyik merceklere 
ait kayaç örneklerinin TiO2 ve Zr içerikleri incelendiğinde; kayaçlar başlıca 4 gruba 
ayrılabilmektedir. I. Grup kayaçlar % 0.26 TiO2 ve 16 ppm Zr değerlerine sahipken, 
II. Grup kayaçlar % 0.44-0.69 TiO2 ve 20-33 ppm Zr, III. Grup kayaçlar % 0.7-0.99 
TiO2 ve 30-46 ppm Zr ve IV. Grup kayaçlar % 1.07-1.23 TiO2 ve 49-47 ppm Zr 
değerlerine sahiptir. 

Kızıldağ (Hatay) ofiyolitindeki levha dayk kompleksi ve gabroyik merceklere 
ait 4 grup kayaç örneklerinin magma tipini belirlemek üzere Ti/Y oranları ile Nb/Y 
oranları karşılaştırılabilmektedir. Pearce (1982) tarafından geliştirilen bu sınıflama 
diyagramında toleyitik ve alkalen magma serileri ayırtlanabilmektedir. Çalışma 
alanındaki kayaçların Ti/Y (139-292) ve Nb/Y (0.14-0.33) oranlarına bakıldığında 
toleyitik magmadan türedikleri görülmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Kızıldağ (Hatay) ofiyolitinde gözlenen levha dayk kompleksi ve gabroyik 

merceklere ait kayaç örneklerinin Ti/Y-Nb/Y diyagramındaki konumları 
(Pearce, 1982). 

 
Zr/Ti ve Nb/Y oranlarına göre yapılan kaya sınıflandırma diyagramı Pearce 

(1996) tarafından geliştirilmiştir. Buna göre çalışma alanında ayırtedilen 4 farklı 
gruba ait levha dayk kompleksi ve gabroyik merceklerin Zr/Ti (0.0044-0.0104) ve 
Nb/Y (0.14-0.33) değerleri bu kayaçların bazaltik bileşimde olduklarını 
göstermektedir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Kızıldağ ofiyolitinde yer alan levha dayk kompleksi ve gabroyik kayaçların 

Zr/Ti-Nb/Y diyagramındaki konumları (Pearce, 1996). 
 

Kızıldağ (Hatay) ofiyolitindeki levha dayk kompleksi ve gabroyik merceklere 

ait kayaçların toleyitik bir magmadan türedikleri ve okyanus içi dalma-batma zonu 

üzerinde oluştukları jeokimyasal olarak net bir şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca, 

ana (TiO2) ve iz (Zr) element içerikleri bakımından da kayaçların başlıca 4 farklı 

gruba ayrılabildiği görülmektedir. Bu farklı jeokimyasal grupları farklı istasyonlarda 

bir arada görebilmekteyiz. Bu durum; yitim zonu üzerinde oluşan Kızıldağ (Hatay) 

ofiyolitinin üst mantonun farklı derinliklerde ve farklı kısmıi ergime derecesine bağlı 

olarak ergimesi sonucu oluşan magmadan beslendiklerini işaret etmektedir. 

Arazide daykların kesme-kesilme ilişkilerine bağlı olarak en az 3 farklı oluşumdan 

bahsedilebilir. Bu durum jeokimyasal açıdan belirlenen farklı magma oluşumları ile 

uyumluluk içerisindedir. 
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Sonuçlar  
Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kızıldağ (Hatay) ofiyoliti Güney 

Neotetis’te tabandan tavana doğru oldukça iyi korunmuş okyanusal litosfer 
kalıntıları ile karakterize edilmektedir. Samandağ-Çevlik (Hatay) bölgesinde 
Akdeniz sahili boyunca iyi korunmuş yüzlekler sunan levha dayk kompleksinde 
yapılan ayrıntılı arazi ve laboratuar çalışmaları ile aşağıda sıralanan sonuçlara 
ulaşılmıştır.    

 
a) Levha dayk kompleksinde yer alan dayklar 0.5 cm ile 100 cm arasında 

değişen çok farklı kalınlıklar sunmakta olup, deniz tabanı yayılmasının 
en önemli kanıtlarını oluşturmaktadırlar.  

b) Dayklar petrografik olarak diyabaz, mikrodiyorit ve kuvarslı 
mikrodiyoritler ile temsil edilirken, gabro mercekleri ise gabro ve 
diyoritler ile temsil edilmektedir. 

c) Yapılan jeokimyasal çalışmalar sonucunda, levha dayklarının oluşturan 
kayaçların toleyitik magmadan türedikleri ve Geç Kretese’de okyanus 
içi yitim zonu üzerinde oluştukları görülmüştür. 

d) Jeokimyasal çalışmalarda TiO2 içeriğine göre levha dayklarının 
oluşumu sırasında 4 farklı magma gelişiminin olduğu görülmektedir. Bu 
durum okyanus içi yitim zonunun evrimi sırasında yüksek TiO2 
içeriğinden düşük TiO2 içeriğine doğru farklı oranlarda ve derinliklerde 
üst mantonun kısmi ergime ile açıklanabilir.  

e) Levha dayklarında gerçekleştirilen arazi çalışmalarına bağlı olarak 
kesme-kesilme ilişkileri sonucunda en az 3 farklı magma gelişiminin 
olduğu söylenebilir. 

f) Levha dayklarının arasında gözlenen farklı boyutlardaki gabro 
mercekleri, levha daykları ile izotrop gabrolar arasında ilksel dokanak 
ilişkisinin korunduğu ve izotrop gabroları oluşturan magmalar ile aynı 
kökene sahip olduğu söylenebilir.     

g) Levha dayklarında farklı istasyonlarda ölçülen soğuma kenarı 
yönelimleri, Kızıldağ ofiyolitinin Güney Neotetis’te Geç Kretase 
döneminde gelişimini sürdüren yaklaşık D-B  uzanımlı okyanusal rift 
ekseninin kuzey bölümüne ait olduğu söylenebilir. 
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AŞAĞI SEYHAN OVASI’NDA UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ YARDIMIYLA TARIMSAL ALAN KULLANIM UYGUNLUĞUNUN 

BELİRLENMESİ* 
  
Determaning The Agricultural Land Use Suitability Using Remote Sensing and GIS 

In Lower Seyhan Plane 
 
Onur ŞATIR                                                                Süha BERBEROĞLU 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                                   Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 
 
ÖZET 
 Bu çalışmanın amacı Aşağı Seyhan Ovası’nda (ASO) tarımsal alan 
kullanım uygunluğunun uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri araçlarından 
yararlanılarak belirlenmesi üzerine bölgesel hassasiyetleri de dikkate alan çok 
yönlü bir model geliştirmektir. Bu doğrultuda, ASO içerisindeki ürün deseninin 
%85’ini oluşturan buğday, mısır, pamuk ve narenciye tarımı için, alan kullanım 
uygunları belirlenmiştir. Buğday, mısır ve pamuk için ideal yetişme koşulları tez 
kapsamında tahmin edilen ürün verimlilikleri ve konumsal dağılımları dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. Narenciye alanları içinse literatürdeki çalışmalardan 
faydalanılmıştır. Bu doğrultuda her bir ürün için ideal yetişme koşulları Objektif bir 
yaklaşım benimsenerek çok kriterli karar destek sistemleri yardımıyla 
haritalanmıştır. Daha sonrasında tamamen ekonomik, tamamen ekolojik ve 
sürdürülebilir senaryolar geliştirilerek tarımsal alan kullanım uygunlukları 
tanımlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler : Tarımsal ürün verimliliği, Tarımsal modelleme, Alan kullanım 

uygunluğu, Uzaktan Algılama, CBS 
 

ABSTRACT 
Aim of this study is to build a model to determine the agricultural land use 

suitability using remote sensing and GIS considering regional sensitivities on crop 
production, economical income and ecological balances in Lower Seyhan Plane. In 
this frame, wheat, corn, cotton and citrus farmlands, which are covering the 85% of 
study area, suitability was determined spatially. Wheat, corn and cotton land use 
suitability maps were obtained using the relationship between crop productivity and 
soil, climate and risk factors. Citrus land use suitability was determined using 
literature knowledge on ideal crop growth condition so that an objective multi-
criteria weighting system was applied.  After defined the ideal crop growth 
condition, crops were weighted according to economic, ecologic and sustainable 
scenarios to map all possible agricultural land use choices. 
Key Words : Agricultural crop production, Agricultural modeling, Land use 

suitability, Remote sensing, GIS 
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Giriş 
Sanayi devrimi ile başlayan yeni kaynaklar arama süreci, günümüzde 

halen devam etmekte ve dünya nüfusu arttıkça veya insanların tüketim 
alışkanlıkları radikal bir şekilde değişmedikçe de bu durumun devam edeceği 
öngörülmektedir. Bu süreç içerisinde, mevcut doğal kaynaklarını verimli kullanan 
ülkeler, kalkınma ve büyüme konusunda çok daha hızlı yol alacaklardır. 

İnsan aktivitelerinin yoğunlaşması, zaten sınırlı olan doğal kaynakların 
daha verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, mevcut 
arazilerimizin amacına uygun bir şekilde, doğru yaklaşımlar benimsenerek 
kullanılması, ülkemizin geleceği açısından bir gerekliliktir. Sürdürülebilir kalkınma 
yaklaşımları, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi 
ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirmeyi hedef 
alır. İnsan ve doğa arasındaki çatışmayı karşılıklı olarak faydaya dönüştürecek 
yaklaşımların benimsenmesi için, bilimsel çalışmalar ışığında çözümler üretilmesi, 
mevcut arazilerimizin sürdürülebilir kullanılması için bir temeldir. 

Uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) bilimi, arazi örtüsü- 
alan kullanımları ve insan-doğa arasındaki etkileşimin belirlenmesinde, günümüzde 
hayati bir önem taşır (Şatır ve Berberoğlu 2012). Uzaktan algılama teknolojileri 
özellikle, fiziki planlamada girdi verilerinin oluşturulmasında, zamandan, 
ekonomiden ve enerjiden tasarruf sağlamaktadır. CBS bilimi ise karar verme, 
yersel veri hazırlama, işleme ve depolama, coğrafi analizler, modellemeler ve 
haritaların oluşturulmasında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 

UA ve CBS teknolojileri, günümüzde birçok peyzaj planlama çalışmasında 
kullanılmaktadır. Bu çalışmaların amacı, doğal bir çevre içerisinde yaşamak için 
geleceğe yönelik alan kullanım önerileri ve stratejileri geliştirerek, sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemektir (Bfn, 2002). UA verileri (uydu verileri, hava fotoğrafları, 
radar verileri vs.), farklı teknikler kullanılarak peyzaj planlama çalışmalarında, çok 
kriterli karar destek sistemlerine altlık veri sağlamaktadır. Yapılan peyzaj planının 
amacına göre, arazi örtüsü/kullanımları ve değişimleri (Berberoğlu ve Akın 2009, 
Özyavuz ve ark. 2011). İklim bileşenleri ve bitki örtüsü ilişkileri (Dönmez ve ark. 
2011), biyotop ve habitat kalitesinin değerlendirilmesi (Uuemaa ve ark. 2009), arazi 
örtüsü ve alan kullanımları arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi (McGarigal ve ark, 
2002), hidrolojik ve jeolojik yapının analizi (Dönmez 2012, Karaca ve ark. 2003), 
konularında uzaktan algılama aktif olarak kullanılmaktadır. 

ÇKA (çok kriterli analizler), CBS gibi yersel analiz imkanı tanıyan bilim 
dallarıyla birlikte, risk değerlendirmeleri, uygun alan belirleme, kaynak analizi ve 
doğa koruma çalışmalarında kullanılmaktadır. Çok kriterli analizlerin (ÇKA) genel 
amacı, birçok uygun alternatif içerisinden en idealinin bulunması için karar 
vericilere destek sağlamaktır.  Ağırlıklandırılmış çakıştırma analizleri, ÇKA 
kullanılarak yapılan yersel modellemenin bir parçasıdır. Bu analiz ağırlıklandırma 
ile bazı kriterlerin diğerlerinden daha önemli olduğunu belirlemeye dayalıdır. 
Coğrafi olarak kriterlerin tanımlanması, sıradan ÇKA’ lardan farklı olarak yersel 
değerlendirme olanağı sağlamaktadır (Girard ve ark. 2008).  
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Mendoza ve Macoun (1999), ÇKA yöntemini, karar vericiler için öncelikli 
hale getiren faktörleri aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

 
• Birden çok kriter bir analiz içerisinde değerlendirilebilmektedir. 
• Çok yoğun olmayan karmaşık verilerle birlikte analiz 

yapılabilmektedir. 
• Uzmanların, ilgili kişilerin ve halkın katılımının doğrudan mümkün 

olduğu bir yöntemdir. 
• Analiz yöntemleri, katılımcılar için net ve anlaşılabilirdir.  
• ÇKA karar vericilerin tutarlı olmasını destekleyen, farklı 

mekanizmalara sahiptir. 
Sonuç olarak, ÇKA’ ların CBS yazılımlarıyla birlikte ele alınması 

planlamacıların karar almadaki, analiz, sentez ve sonuç çıkarımı etkinliğini 
arttırmaktadır. Alan kullanım uygunluğunun belirlenmesinde, çok güçlü bir araç 
olarak kullanılabilir (Joerin ve ark. 2001).  

Bu çalışmanın çalışmasının amacı bölgedeki tarımsal peyzajın en verimli 
şekilde kullanılmasını sağlamak için, UA ve CBS tabanlı bir model geliştirmektir. 
Tarımsal ürün verimliliğine dayalı, ürüne yönelik ekonomik getirileri 
değerlendirebilen, çeşitli senaryolar denenerek bölgenin ekolojik özelliklerini de 
dikkate alan bir tarımsal alan kullanım planlaması modeli geliştirerek, alan kullanım 
uygunluğunu CBS tabanlı ÇKA yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Böylece, 
Çukurova gibi yüksek tarımsal verim alınabilen bölgelerde yapılması düşünülen 
yatırımların, tarımsal üretime ve ekosisteme en az şekilde etki ederek yapılmasını 
sağlamak için altlık verilerin ve plan kararlarının oluşturulması hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede, bölgedeki, tarımsal üretimin %85’ini oluşturan buğday, mısır, pamuk 
ve narenciye için en ideal alanların, tamamen ekonomik, ekolojik ve her ikisini de 
dengede değerlendiren sürdürülebilirlik senaryoları dikkate alınarak analiz edilmesi 
amaçlanmıştır.       

 
Materyal ve Metot 
Materyal 
Çalışma Alanı 

Çalışma alanının, Kuzey sınırını Adana kenti ve Tarsus – Gaziantep 
Otoyolu, Doğu sınırını Ceyhan Nehri, Batı sınırını Berdan Nehri, Güney sınırını ise 
Akdeniz oluşturmaktadır (Şekil 1). Toplamda yaklaşık 213000 ha’ lık bir alanı 
kapsamaktadır. 174088 ha alan sulamaya uygundur. Tipik bir Akdeniz iklim 
bölgesidir ve alüvyal toprak yapısı, eğimin az olması, sulanabilir tarım arazilerinin 
çok oluşu, bölgeyi tarım için Türkiye’nin önemli yerlerinden birisi yapmaktadır. 
Kışın, buğday, soğan, patates ve yer yer marul, ağırlıklı, yazın ise Pamuk ve mısır 
başta olmak üzere, soya, yer fıstığı, bostan ve susam tarımı yapılmaktadır. Bunun 
yanı sıra Türkiye’nin en önemli narenciye (portakal, mandalina, limon, altıntop) 
üretim alanlarından birisidir. Bu ürünleri işleyecek endüstriyel tesisler ve ulaşım 
ağları yeterlidir. Çalışma alanının büyük bir bölümü ekilebilir tarım arazisidir. 
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Türkiye’deki tarım ürününün %10’nunun karşılamaktadır. Ekilebilir tarım arazilerinin 
günümüzde yaklaşık %70-80’i kanallar yardımıyla sulanabilmektedir. 
 

 
Şekil 1. Çalışma alanı konumu 
 
Uzaktan Algılama Verileri 

Uzaktan algılanmış veriler çalışma alanındaki ürün deseninin ve ürün 
verimliliğinin belirlenmesinin yanı sıra don risk haritasının oluşturulmasında da aktif 
olarak kullanılmıştır. Ayrıca yüksek yersel çözünürlüklü hava fotoğrafları, arazi 
çalışmaları sırasında, çiftçilerden alınan verim verilerinin yersel olarak 
sayısallaştırılmasında kullanılmıştır.   

Landsat TM/ETM uydu verisi 2010 ve 2011 yıllarında çalışma alanı 
içerisindeki ürün deseninin belirlenmesinde kullanılmıştır. Ayrıca, Landsat TM/ETM 
verisinden üretilen vejetasyon ve toprak indisleri, buğday, mısır ve pamuk 
verimliliklerinin alansal olarak hesaplanmasında kullanılmıştır. Görünür, Yakın ve 
orta kızıl ötesi yansıma aralıklarını 30m yersel çözünürlükte kaydedebilmektedir. 
16 günlük periotlarla çalışma alanı üzerinden geçmektedir. Görüntüleri bilimsel 
araştırmalarda ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.  

MODIS LST (Land surface temperature) verisi, don zamanlarındaki yüzey 
sıcaklıklarının belirlenmesinde kullanılmıştır. 1 km yersel çözünürlüğe sahiptirler. 
Yani her 1 km aralıkta sıcaklık ölçümü yapabilmektedir. Gece ve gündüz aynı 
bölgeden günlük olarak ölçüm yapabilmektedir.  Çalışma alanı üzerinden gece saat 
2.30 civarında ölçüm yapmaktadır. DMİ (Devlet Meteoroloji İşleri)’nden alınan 
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saatlik sıcaklık verilerine göre don zamanları belirlenmiş ve bulutsuz zamanlardaki 
MODIS LST verileri alınarak hava sıcaklığına dönüştürülüp don risk haritasının 
üretilmesinde kullanılmıştır.  

Yüksek yersel çözünürlüklü hava fotoğrafları bir diğer uzaktan algılanmış 
veri olarak çalışmada kullanılmıştır. Bu kapsamda, Aşağı Seyhan Ovası’nın hava 
fotoğrafları üzerinden çiftçilerin gösterdiği parsellerdeki ortalama verim bilgileri 
doğru ve net olarak belirlenmiş, bu verim bilgileri, parsel konumlarına göre  CBS 
ortamına aktarılmış ve verimlilik analizlerinde kullanılmıştır. Bu fotoğraflar, 0.45 m 
yersel çözünürlüktedir. 

  
Yersel Veriler 
 Yersel veriler sırasıyla tuzluluk verileri, toprak verileri, SYM (Sayısal 
Yükseklik Modeli) ve drenaj verileri, yer gerçeği verileri ve Narenciye Bilgi Sistemi 
(NARBİS) verilerinden oluşmaktadır.  
 Tuzluluk verisi 2 ayrı veri tipinden oluşmaktadır. İlk veri seti, EM 38 
aletiyle çalışma alanında Ağustos ayında (tuzluluk seviyesinin en yüksek olduğu 
ay) yapılan koordinatlı tuzluluk ölçümlerinden oluşmaktadır. İkinci veri seti ise DSİ 
(Devlet Su İşleri) tarafından aynı sezonda yapılan taban suyu tuzluluk 
ölçümlerinden oluşmaktadır. Bu ölçümler, aynı noktalardaki yüzey tuzluluğu 
ölçümleriyle ilişkilendirilerek aradaki korelasyona göre, yüzey tuzluluğuna 
dönüştürülmüştür. Toplamda 1080 DSİ ölçüm kuyusu ve 1200 kadar arazi ölçümü 
verisi tuzluluk haritasının oluşturulmasında kullanılmıştır.  
  Toprak haritaları, Çukurova Bölgesi için Dinç ve ark. 1990 yılında 
yaptıkları çalışmada, ASO ve Tarsus-Mersin hattındaki toprakları en alt ve detaylı 
toprak sınıflama birimi olan toprak serileri temelinde haritalamışlardır. Bu bölgede 
toplamda, 20 adet toprak serisi belirlemişlerdir. Her bir seriye ait toprak profilleri, 
her profilin derinlikleri, Ph değerleri, tuzluluk değerleri (%), organik madde miktarı, 
değişebilir katyon değerleri, kireç miktarı, tekstürü, hacmi ve tarla kapasiteleri 
detaylı olarak ele alınmıştır. Bu haritalar bazı küçük eksiklikleri giderilip, vektör 
formatından grid formatına dönüştürülüp gerekli projeksiyon ayarları yapıldıktan 
sonra kullanılmıştır.  

Sayısal yükseklik modeli (SYM), bir bölgenin eş yükselti eğrilerinin 
sayısal ortamda grid tabanlı ifade edilmesidir. Bu veriler, doğrudan topografik 
haritalardan vektör formatında sayısallaştırıp, grid formatına dönüştürülerek, sterio 
görüntü alabilen (en az %60 çakışmalı) uzaktan algılama araçları kullanılarak veya 
radar görüntülerinden doğrudan grid formatında temin edilebilir.  

Bu çalışma kapsamında kullanılan SYM, sterio görüntü alabilen ASTER 
uydu verisinden elde edilmiştir. Bu veri 30m yersel çözünürlüğe sahiptir. Çalışma 
alanındaki, drenaj miktarı ve akış yönlerinin saptanmasında ArcSWAT ara yüzünde 
girdi verisi olarak kullanılmıştır (Şekil 3.13).  

Drenaj ağları,  ArcSWAT modelinin kullanılması için bir diğer verisidir. Bu 
drenaj sistemlerinin, modelin düzgün çalışması için arazi topografyasıyla uyumlu 
olması istenir. Eğer uyumlu değilse, bazı drenaj hatları uyumlaştırılarak kullanılır. 
Bu veri DSİ’den temin edilmiştir. Sadece, alandaki mevcut ana drenaj hatları ve 
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büyük kollarını içermektedir. Küçük drenaj kanallarını içermemektedir. Bu drenaj 
sistemlerine göre alandaki fazla su 5 farklı noktadan tahliye edilmektedir. Bu 
noktaların 2’si doğrudan Akdeniz’e, 2’si Akyatan Lagünü’ ne ve 1 tanesi de 
Akdeniz’e yakın bir yerden Seyhan Nehrine bağlanmaktadır. 

Yer gerçeği verileri, 2 türlüdür. Bunlardan ilki tarımsal ürün deseni ve 
arazi örtüsü sınıflamalarının yapılması ve doğrulanması için GPS yardımıyla kış ve 
yaz dönemlerindeki arazi çalışmalarıyla toplanmıştır.  

Bunlardan ikincisi ise tarımsal ürün rekoltesi verileridir. Bu veriler, 
doğrudan çiftçilerle yapılan görüşmelerden elde edilen ortalama ürün verimliliği 
bilgilerinin yersel olarak CBS ortamında parsel temelinde sayısallaştırılmasıyla 
oluşturulmuştur. Buğday, mısır ve pamuk verimlilikleriyle ilgili bilgiler toplanmıştır.  

NARBİS verileri, Aşağı Seyhan Ovası’nda gerçekleştirilen 2 farklı proje 
sonucunda, tüm ovaya ait narenciye alanları, türleri, cinsleri, yaşları, ağaç sayıları, 
don risk düzeyleri belirlenerek CBS tabanlı bir bilgi sistemi içerisinde toplanmıştır 
(Çetinkaya, 2010, ÇKA. 2011). Çalışma alanındaki narenciyelerin belirlenmesi, 
diğer tarım ürünleri, yol kenarı ağaçları, ormanlık alanlar ve diğer dikili meyve 
ağaçlarıyla karışmaktadır. Bölgedeki baskın tarım ürünlerinden biriside narenciye 
üretimi olduğundan, çeşit bazında verilerin olduğu bilgi sistemi, özellikle ekonomik 
girdilerin hesaplanmasında ve tarımsal ürün seçiminde önceliklerin belirlenmesinde 
önemlidir. 

İklim Verileri, Çalışma alanı ve yakın çevresinde bulunan 13 adet iklim 
istasyonundan elde edilmiştir. Günlük ve aylık olarak maksimum, minimum ve 
ortalama sıcaklıklar, solar radyasyon, toplam yağış, ortalama nem ve rüzgar hızı 
verilerinden oluşmaktadır. Günlük veriler SWAT modelinde kullanılmıştır. Aylık 
sıcaklık, toplam yağış ve solar radyasyon verileri ise verim tahmini ve uygunluk 
analizlerinde kullanılmıştır.  
 
Çizelge 1. 2011 yılı tarımsal ürün yetiştirme giderleri (da/TL) (TAGEM 2011) 
İşlemler Buğday Mısır Pamuk Limon Mandarin Portakal Altıntop 
Toprak 
hazırlığı 59.78 109.95 111.06     

Ekim 43.59 53.25 27.02     
Gübreleme 45.85 46.55 70.8 148.64 134.4 133.7 172.05 
İlaçlama 20.91 21.1 67.45 154.68 176.48 162.15 195.38 
Sulama 2 68.16 57.05 105.45 106.8 93.1 97.95 
Bakım  10.45 55.09 147 128.5 130.5 115.7 
Hasat ve 
pazarlama 16.45 30.23 79.4  10   

Diğer 
değişen 
masraflar 

17 29 40.74 81.01 66.95 96.5 71.8 

Sabit 
masraflar 73 178.06 177.25 574.04 633.69 610.97 615.83 

Toplam 278.58 546.75 685.86 1210 1256.82 1226.92 1268.71 
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Tarımsal Ekonomi ve Yönetim Verileri 
Çalışma alanındaki tarımsal ekonomik girdilerin analiz edilmesi ve çiftçilerin 

tarım eğilimlerinin belirlenmesi için fayda-maliyet analizlerinin yapılması gereklidir. 
Bu kapsamda, her bir tarım ürününe ait 2011 yılı tarım maliyetleri, TAGEM Tarsus 
Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nden Adana Bölgesi için elde 
edilmiştir. Tez kapsamında, havzanın %85’ini oluşturan buğday, mısır, pamuk ve 
narenciye ürünlerinin, enstitünün yıllık olarak yaptığı çiftçi araştırmalarıyla 
belirlediği dönüm başına ortalama maliyetleri, Çukurova Bölgesi için kullanılmıştır 
(Çizelge 2).  
 Bir diğer veri olan gübreleme ve sulama miktarı ve zamanları verileri 
çalışma alanı içerisinde daha önceden yapılmış araştırmalardan temin edilmiştir. 
Bu çerçevede, gübreleme verisi 
 
Araştırma Bulguları 
Ekonomik Senaryoya Göre Baskın Ürün Desenlerinin Belirlenmesi 
 Ekonomik senaryoda belirleyici olan gösterge, bir ürünün tarımından elde 
edilen ortalama karlılık durumudur. Bu karlılık hesaplanırken 2011 yılı toplam 
harcamaları, 2011 yılı için belirlenen teşvik miktarları göz önüne alınarak 
hesaplama yapılmıştır. Narenciye de cinse göre karlılık değişkenlik 
göstermesinden dolayı en çok tarımı yapılan portakal üzerinden karlılık 
hesaplaması yapılmıştır. Net kar durumlarına göre, her bir ürün için bir katsayı 
belirlenmiştir (Çizelge 4.22).  
 
Çizelge 2. Ürün bazında ortalama karlılık ve hesaplanan ekonomik önem 

katsayıları 
Ürün Ortalam

a üretim 
(kg/da) 

Biri
m 
fiyat 

Net 
satış 
geliri 

Teşvikl
er 

Topla
m 
gelir 

Topla
m 
gider 

Kar Ağırlık 
katsayı
sı 

Buğday 510 0.61 311.1 25.5 336.6 279 57.6 0.16 
Mısır 1198 0.57 682.8

6 47.92 730.7
8 547 183.

7 0.32 
Pamuk 400 1.40

7 562.8 160 722.8 686 36.8 0.14 
Narenciy
e 4000 0.4 1600 0 1600 1227 373 0.37 
  

Ekonomik uygunluk analizleri belirlenen katsayılara göre yazlık ve kışlık 
olarak yapılmıştır. Ürün yetişme koşulları uygunluğu haritaları belirlenen ekonomik 
uygunluk katsayılarıyla çarpılmıştır. Bunun sonucunda, birim alanda ürün değeri en 
yüksek olan, öncelikli ürün olarak belirlenmiştir. Narenciye alanları kışlık ve yazlık 
uygunluklarda aynı alanları kapsamaktadır (Şekil 4.128, 4.129).  
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Şekil 2. Ekonomik senaryo kışlık öneri baskın ürün deseni haritası 
 

 
Şekil 3. Ekonomik senaryo yazlık öneri baskın ürün deseni haritası 
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Ekolojik Senaryoya Göre Baskın Ürün Desenlerinin Belirlenmesi 
 Tamamen ekolojik yaklaşımda, mevcut tarımsal faaliyetlerin çevreye 
verdiği zararlı etkiler göz önüne alınarak her bir ürün ağırlıklandırılmıştır. Bu 
kapsamda, ASO Bölgesi’nde bütün tarımsal kirleticileri ürün temelinde ölçen ve 
bunu alansal olarak tanımlayabilen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, çalışma 
alanındaki gübreleme sonucu N bütçesini tanımlayan çalışmalar bulunmaktadır 
(Karnez, 2010; Cavero ve ark., 2011; Çetin ve ark. 2012a). Bu çalışmalar, alanın 
Akarsu Sulama Birliği bölümünde yapılmış olup, günlük bazda gerçek durumu ifade 
eden ve ölçümlere dayalı çalışmalardır. Bu çalışmada, drenaja karışan NO3 – N 
miktarı kirletici bir gösterge olarak ArcSWAT modeli kullanılarak tanımlanmıştır. 
Önceki çalışmalarda kullanılan gübreleme ve sulama verileri bu modele girdi olarak 
ilave edilmiş ve yapılan çalışmalarla karşılaştırılıp geçerliliği sorgulanmıştır.  
 
Dreneja Karışan NO3 - N miktarının ArcSWAT Modeli Kullanılarak 
Modellenmesi 

ArcSWAT modeli tüm çalışma alanı genelinde çalıştırılmış, drenaja karışan 
NO3 - N miktarı mevcut baskın ürün desenine göre tüm hidrolojik yıl (1 Ekim 2010 – 
1 Ekim 2011) dönemi temel alınarak uygulanmıştır. Her bir baskın ürünün, çalışma 
alanında bulunan her bir toprak serisindeki ortalama buğday, mısır, pamuk ve 
narenciye N alımları ve toplam drenaja karışan NO3 – N miktarı modellenmiştir. 
Ayrıca drene olan ortalama NO3 – N miktarına göre her bir ürünün ekolojik senaryo 
için uygunluk katsayıları hesaplanmıştır (Çizelge 4.23).  
 
Çizelge 3. ArcSWAT Bitki N alımı ve Drenaj suyundaki ortalama NO3 – N miktarı 

modelleme sonuçları ve ürün temelli ekolojik senaryo uygunluk katsayıları. 
 Bitki N Alımları  

kg/ha 
Drene olan NO3 – N miktarı kg/ha 

Seriler Buğday Mısır Pamuk Naren. Buğday Mısır Pamuk Naren. 
İncirlik 210 286 178 70 0 52.6 26 0 
Arıklı 95 216 129 180 9.43 84.4 69 0 
İnnaplı 97 88 113 64 17.15 140 80 27.5 
Pekmezci 98 105 106 70 15.77 134 83 7 
Arpacı 84 90 105 124 20.76 138 82 16 
Çanakçı 92 114 132 64 9.25 131 71 18.1 
Oymaklı 101 146 133 65 17.38 114 69 27.2 
Mürsel 100 64 179 66 0 155 49 0 
Helvacı 101 81 97 64 58 143 88 28.8 
Baharlı 93 119 131 64 13.31 115 55 22.5 
İsmail 80 270 177 170 5.64 28 38 0 
Karataş 68 41 23 64 42.88 50 104 59 
Gölyaka 64 63 20 65 63.43 117 103 14.17 
Gemisure 86 96 116 64 15.34 134 76 22.3 
Misis 210 112 177 150 5.86 133 14 9.92 
Yenice 88 80 99 140 18.73 141 83.5 10.37 
Arkaca 85 101 20 60 21.67 121 46.5 28.5 
Kıyı 30 57 21 54 81.26 129 92 9.1 
 Ortalama Drenaj 22.36 113 66 15.81 

Uygunluk Katsayısı 0.34 0.06 0.12 0.48 
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Öncelikle uygulanan modelin geçerliliği sorgulanmıştır. Bu kapsamda 
çalışma süresince her hangi bir çalışmayla özel ölçüm yapılmamış ancak Akarsu 
Sulama Havzası’nda ve bölgede yapılan literatürdeki çalışmaların ölçüm 
sonuçlarıyla, model çıktıları ilişkilendirilmiştir.  

Çetin ve ark. (2012a) Akarsu Sulama Havzası içerisinde yaptıkları detaylı 
ölçümlerde, 2009 yılı hidrolojik yılı içerisindeki ortalama bitki N alımını (tane ve sap) 
ölçümlere dayalı olarak 169.1 kg/ha  bulmuşlardır. Bu çalışma kapsamında, 
ArcSWAT modeli kullanılarak yapılan N analizlerinde Akarsu bölgesi 2009 ürün 
deseni temel alınarak ortalama N alımı, alan kullanımlarına göre 
ağırlıklandırıldığında 189 kg/ha olarak tahmin edilmiştir.  

Cavero ve ark. (2011), toprak serileri ve bölgedeki baskın ürünleri temel 
alarak Akarsu Bölgesi’nde drene olan ortalama NO3 – N miktarlarını ArcSWAT 
modelinin bir türevi olan APEX modelini kullanarak tahmin etmişlerdir. Bu 
çalışmada kullanılan aynı gübreleme ve sulama değişkenlerini kullanmışlardır. Bu 
kapsamda Arıklı serisi pamuk ürünü tarımından drenaja karışan toplam NO3 – N  
miktarını 63 kg/ha olarak tanımlamışlardır. Bu çalışmada modellenen NO3 – N 
miktarı 69 kg/ha’dır. İncirlik serisinde, pamukta 50 kg/ha’lık NO3 – N drenaja 
karıştığı modellenirken, bu çalışmada 26 kg/ha olarak pamuk alanlarında 
modellenmiştir. Mısırda ise 69 kg/ha olarak NO3 – N drene olurken bu çalışmada 
53 kg/ha’ dır. Yine aynı çalışmada buğdayda incirlik serisi topraklarda 10kg/ha N 
olarak modellenen ortalama drenaj, bu çalışmada 0 olarak modellenmiştir. Yenice 
serisi topraklarda narenciye alanlarından drenaja karışan ortalama NO3 – N  
miktarı 8 kg/ha olarak modellenirken, bu çalışmada 10.37 kg/ha olarak 
modellenmiştir.  

Ürün temelinde ise Cavero ve ark. (2011) 1. Ürün mısırda ortalama drenaja 
karışan NO3 – N miktarını 75 kg/ha olarak modellerken, bu çalışmada ortalama 
serilerin alansal dağılım yüzdelerine göre ağırlıklandırıldığında 110 kg/ha olarak 
modellenmiştir. Pamukta ortalama değer Akarsu sulama havzasında 53 kg/ha 
olarak modellenirken bu çalışmada 66 kg/ha olarak bütün ASO Bölgesi’nde 
modellenmiştir.  

Değerlerin Cavero ve ark. (2011) çalışmasına göre bir miktar düşük 
olmasının nedeni Cavero’nun çalışmasındaki validasyon sonuçlarıyla açıklanabilir. 
Bu sonuçlara göre Cavero ve arkadaşları özellikle mart – ağustos ayları arasındaki 
dönemde, gerçek ölçümlerle model sonuçlarının farklılaşma gösterdiğini ve model 
sonuçlarının gerçeğe göre daha yüksek sonuç verdiğini saptamışlarıdır. Bu 
sapmalar çalışmaların yapıldığı yıllardaki farklılıklarda göz önüne alınırsa iklimsel 
değişkenlerde (özellikle yağış) buğday gibi sadece yağışa dayalı ürünlerde bu 
çalışmanın sonuçlarından farklı sonuçlar çıkmasına neden olabilir.  

Çetin ve ark. (2012a)’da yapılan çalışmada, 2009 yılı toplam drenaja 
karışan NO3 – N   miktarını yaklaşık 55 kg/ha olarak tespit etmişlerdir. Bu 
çalışmanın ürün temelindeki ortalama çıktıları temel alındığında ve Akarsu Sulama 
Havzası 2009 yılı ürün deseni temel alınarak ağırlıklandırıldığında 49 kg/ha NO3 – 
N  drenaja karıştığı hesaplanmaktadır.  
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Çalışma alanı içerisinde yer alan Akarsu Sulama Havzası’nda yapılan bir 
başka çalışmada Ibrikci ve ark. (2012)’ye göre drenaja karışan toplam NO3 – N   
miktarı 2007 yılında 39.7 kg/ha, 2008 yılında ise 29.3 kg/ha olarak tespit edilmiştir. 
Aradaki farklılıkların iklimsel koşullardan ve sulama farklılıklarından kaynaklandığı 
belirtilmiştir. Bununla birlikte bölgedeki ürün desenindeki değişimlerin de etkisi 
olmuştur.  

Genel olarak modelleme sonuçlarının bölgede yapılan önceki çalışmalarla 
çok büyük farklılıklar içermediği saptanmıştır. Bununla birlikte narenciye tarımında 
sulama yöntemi tüm alanda damla sulama olarak kabul edilmesi ve model ideal 
sulama yapıldığını varsayması nedeniyle, drene olan su miktarı düşük olduğundan, 
NO3 – N  miktarı da düşük çıkmıştır.  

İlgili ağırlık katsayıları kullanılarak, her bir tarımsal ürünün diğerine göre 
öncelikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, tamamen ekolojik senaryoda tarımsal 
ürün kullanım uygunluğunun belirlenmesinde alandaki mevcut doğa koruma 
bölgelerinde kesinlikle tarımsal aktivite yapılmaması ön görülmüştür. Bu duruma 
göre, ekolojik tarımsal baskın ürün desenleri kışlık ve yazlık olarak haritalanmıştır 
(Şekil 4.130, 4.131).      

 

 
Şekil 4. Ekolojik senaryo kışlık öneri baskın ürün deseni haritası. 
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Şekil 5. Ekolojik senaryo yazlık öneri baskın ürün deseni haritası.  
 

Bu sonuçlara göre, tüm alanda narenciye damla sulama yapılarak 
sulanması durumunda, gübreleme kirletici etkisi, drene olan NO3 – N   miktarı bir 
gösterge olarak kabul edildiğinde, diğer ürünlerden daha az olmaktadır. En çok 
kirletici etkiyi ise mısır tarımı vermektedir. Toplam uygulanan gübre miktarına 
bakıldığında da mısır, en çok gübreleme ve sulama yapılan üründür. Yetişme 
koşulları haritaları ilgili ağırlık katsayılarıyla çarpıldığında, ortaya çıkan baskın ürün 
desenlerinde, ekonomik uygunluklarda olduğu gibi ekolojik senaryodaki 
uygunluklarda da narenciye tarımı öne plana çıkmaktadır.  
 
Sürdürülebilir Senaryoya Göre Baskın Ürün Desenlerinin Belirlenmesi 
 Bu senaryoda ürünlerin yetişme koşulları dikkate alınarak, her bir ürün 
ekolojik senaryo ve ekonomik senaryoda uygulanan ağırlık katsayıları ile aynı anda 
değerlendirilmiştir. Ancak önemli bir ayrıntı olarak göz önüne alınması gereken 
konu, bölgedeki çiftçilerin ekonomik faydadan ziyade doğal dengeyi gözeterek 
karlarından bir ölçüde vazgeçip vazgeçmeyecekleridir.   
 Ürün desenleri 2010 ve 2011 yılları arasında incelendiğinde özellikle ikinci 
ürünlerdeki artışın, dönemsel verilen teşviklerle paralel olduğu saptanmıştır. Bu 
kapsamda, çiftçilerin yaptığı tarımı ve türünü verilen teşvikler doğrudan etkilemekte 
ve ürün desenini değiştirebilmektedir. Bu durum bugün için bölgede baskın olarak 
tarımı yapılan bir çok ürünün gelecekte de aynı şekilde yapılabileceğini garanti 
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etmemektedir. Tarımsal teşvik politikalarının, sürdürülebilir tarım yaklaşımlarının 
desteklenmesinde önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır.  
 Bölgedeki çiftçi eğilimlerini belirlemeye yönelik Çetin ve ark. (2012a)’da 
yapılan anketlerde  buğday, mısır, pamuk ve narenciye yetiştiriciliği yapan 63 çiftçi 
ile doğrudan görüşülmüştür. Bölgede yeşil veya hayvan gübresi kullanımının çok 
yaygın olmadığı, gübreleme yapılırken daha çok deneyimlere göre gübre verildiği 
belirlenmiştir. Bölgedeki çiftçilerin %50’sinden fazlasının ise lise veya yüksek 
öğrenim mevzunu olduğu saptanmıştır. Bu durum çiftçilerin eğitim durumlarının iyi 
olmasına karşın genel alışkanlıklarından vazgeçmediklerini göstermektedir. Ayrıca 
işletme sahiplerinin büyük bir kısmı sulama ücretlerinin artması halinde damla 
sulamaya geçebileceklerini bildirmişlerdir. Organik tarıma ise oldukça temkinli 
yaklaşmaktadırlar. Organik tarımla ilgili bilgi sahibi olmayan çiftçilerin oranı yaklaşık 
%80 olarak tespit edilmiş ve yine ilgili çalışmada, organik tarım yapmak istemeyen 
çiftçilerin oranı %77 olarak belirlenmiştir. 
 Bu sonuçlara göre bölgedeki çiftçilerin ekonomik eğilimlerinin doğa 
korumacı eğilimlere göre baskın olduğunu ve mevcut tarımsal teşviklerin benzer 
şekilde devam edeceği kabulüne bağlı olarak, sürdürülebilir bir tarım politikasında 
ekolojik ve ekonomik ağırlıklarının aynı derecede olmaması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir senaryoya göre baskın tarımsal ürün 
kullanım uygunluğu belirlenirken, ekonomik katsayı 0.75, ekolojik katsayı ise 0.25 
olarak belirlenmiştir. Bu katsayılar, Çetin ve ark. (2012a) çalışmasındaki çiftçi 
eğilimleri sonuçlarına göre ve bölgesel dinamikler (ürün tercihi, teşviklerin etkisi 
vb…) dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca, doğa koruma alanları içerisinde kalan 
ve büyük bir kısmı devlet arazisi olan bölgelerin çevresinde iyi tarım veya organik 
tarım yapılması tavsiye edilmiştir. İçerisinde ise, tarımsal aktivitelerin azaltılması 
veya tamamen yapılmaması önerilmiştir.  
 
Sonuçlar 

Dünyada ve ülkemizde tarım alanları, artan dünya nüfusunun bir sonucu 
olarak, kentleşme ve sanayi baskısı başta olmak üzere çeşitli insan aktivitelerinden 
olumsuz etkilenmektedir. Bunun bir sonucu olarak tarım alanlarında daralmalar 
olmaktadır ve insan yaşamının devam ettirilebilmesi için gerekli olan en temel 
faaliyet olan tarım, alansal olarak iyi yönetilememektedir. Dünya nüfusu 2000 - 
2010 yılları arasında %12.8 oranında artarken (UN, 2013), tahıl üretimi yapılan 
alanlar %2.9 oranında artmıştır (FAO, 2012). Dünya nüfusu ve tahıl tarımı yapılan 
alanlar arasındaki bu orantısız ilişkiden yola çıkılarak; insanların neden daha çok 
tarım alanı arayışına girdiğini, doğal olmayan yöntemlerle verimi arttırma, aşırı 
gübreleme politikalarının nedenleri ortaya konmaktadır.  Bu plansız gelişim peyzaj 
planlama kavramını ön plana çıkarmıştır.  

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında “Peyzaj planlaması” kavramı, 
peyzajın değerinin arttırılması, iyileştirilmesi veya oluşturulması için yapılan ileriye 
dönük esaslı eylemler olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2000). Bu temelde, 
peyzaj planlama koruma – kullanma dengesinin ortaya konulması, ekolojik 
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ilişkilerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kullanımın sağlanacağı bir oluşum 
gerçekleştirmelidir (Yılmaz ve ark., 2004).  

Tarımsal peyzajın korunması ve geliştirilmesi bir ülkenin sanayisinin 
gelişmesi kadar önemlidir. Bu çalışmada, tarımsal peyzajın uygunluğunun 
saptanması için günümüz şartları göz önünde bulundurularak, farklı senaryolar 
altında bölgesel ölçekte yapılabilecek alan kullanım uygunluğu çalışmalarına 
yönelik bir model geliştirilmiştir. Bu model, bir tarımsal alanın, üretilen tarımsal ürün 
temelinde, üretkenliğine dayalı olarak ve bölgesel fiziki risk faktörleri de göz önüne 
alınarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda temel amaç, bölgede yapılması düşünülen 
yatırımların, tarım alanlarını hangi düzeyde etkileyebileceği ve hangi tür tarımsal 
faaliyetlerin geliştirilmesi gerektiğine yönelik altlık bir veri üretmektedir. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME PLANLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI 
İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ADANA ÖRNEĞİ* 

 
The Evaluation of Urban Transformation and Renewal Projects in Context of 

Landscape Architecture Principles: Adana Case 
 

Derya YAZGI                                                             K. Tuluhan YILMAZ 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                                   Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                                              
 
ÖZET 

Kentsel dönüşüm ve yenileme amacıyla yapılan planlarda; açık/yeşil 
alanlar açısından yaratılan yeni koşulların kent peyzajına olan etkisini ölçmek için 
“Performans Ölçütleri”nin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu yolla; kentsel dönüşüm 
ve buna yönelik araçların, çağdaş peyzaj mimarlığı hedefleri açısından performansı 
değerlendirilebilir. Mekânsal yenileme sürecinin bir parçası olan kentsel dönüşüm 
çerçevesinde peyzaj mimarlığının rolü ve öneminin belirlenmesi, dönüşen ve 
yenilenen kentlerdeki yaşam kalitesini ve böylelikle mekânsal değer artışını ölçmek 
açısından da fayda sağlayacaktır. 

Adana kenti örneğinde kentsel dönüşüm ve yenileme müdahalelerine, 
peyzaj planlamanın gerektirdiği üzere üst ölçekten bakmak ve seçilen örnek 
projeleri, açık/yeşil alanların kalitatif ve kantitatif özelliklerini ortaya koyacak 
ölçütlere göre peyzaj mimarlığı ilkeleri açısından değerlendirmek amacıyla bir 
araştırma yürütülmüştür. Bu amaçla geliştirilen araştırma yöntemi çerçevesinde 
örnek olarak seçilen dönüşüm projelerinin performansı; belirlenen ölçütler dikkate 
alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, dönüşüm projelerinin 
kentin mevcut dokusuna, açık-yeşil alanlar açısından getirdiği katkıların, başka bir 
deyişle bu açıdan proje performansının görece olarak ölçülmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme, Açık Yeşil Alan, 

Performans Ölçütü, Adana 
 
ABSTRACT 

"Performance Criteria" are need to be determined for the purpose of 
measuring the impact of new conditons created by open/green spaces to urban 
landscape in urban transformation and renewal plans. In this way, the performance 
of urban transformation and its tools can be evaluated in terms of contemporary 
landscape architecture objectives. Within the framework of urban  transformation 
as a part of the process of spatial transformation, the importance and the role of 
landscape architecture should be indicated so that the quality of life in urban areas 
and spatial value can be measured. 

A research was conducted to focus on interventions of urban renewal 
projects at a broader scale as required by landscape planning discipline. For this 
aim two project sites; Başak and İsmetpaşa-Barış districts located in the city of 
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Adana were examined. As a result of this evaluation, contributions of urban 
transformation projects to the existing urban fabric for open/green spaces, that is, 
in other words, is intended to measure the relative performance of the project in 
this regard. This paper aims to introduce methodological approach of the current 
research.  
Keywords: Urban Transformation, Urban Renewal, Open Green Space, 

Performance Criteria, Adana 
 
Giriş 

Kentsel dönüşüm Türk planlama sisteminde bir strateji olarak 
uygulanmamış, Türkiye’nin bağlamsal ve uygulama dinamiklerine göre 
gerçekleşmiştir. Bu yüzden, Türk metropoliten kentlerindeki dönüşüm olgusunu, 
mekânsal yapının oluşma dinamiklerini dikkate almadan açıklamanın yetersiz 
kalacağı söylenebilir. Sorunlara çözüm getirmek için, batıdaki mekânsal 
biçimlenmeye yönelik müdahale yöntemleri her dönemde belli ölçülerde Türk 
planlama sisteminde de uygulanmıştır. Ancak dönüşüm müdahaleleri genelde 
politik ve ekonomik nedenlerle gündeme geldiği için bilinçli bir yaklaşım 
çerçevesinde geliştirilmemiştir. Uygulamalar genelde kentin fiziksel yapısını 
değiştirmiş veya yenilemiştir. Bu tür fiziksel süreçler toplumsal dönüşüm 
bağlamında irdelenmemiştir. Her dönemde gelişmiş ülkelerde dönüşüm için 
geliştirilen stratejiler ve araçlar farklı birlikteliklerle uygulanmıştır. Örneğin, kentsel 
yenileme ve yeniden yapılandırma gelişmiş Batı ülkelerinde II. Dünya Savaşı 
sonunda yaygın biçimde kullanılan dönüşüm araçları iken sonraki dönemlerde 
farklı bağlamsal gereksinmeler ve değişimlere uygun kentsel canlandırma, 
iyileştirme, sağlıklaştırma ve koruma gibi araçlar öne çıkmıştır. Oysa Türkiye’de 
son dönemde yerel yönetim yaklaşımı ağırlıklı olarak kentsel yenileme stratejisini 
benimsemektedir. Kentlerin mekânsal yapısı, kendine özgü süreçler ve toplumsal 
dinamiklerle şekillenmektedir. Farklı ülkelerdeki kentsel dönüşüm farklı 
değişkenlerin etkileşimi ile oluşmaktadır. Bununla ilişkili olarak, Türk metropoliten 
kentlerindeki dönüşüm bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel 
değişkenlerin etkileşimi sonucu gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de kentsel 
dönüşüme müdahale edebilmek için ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetsel/yasal 
değişimlerin anlaşılması ve bunları dikkate alan modellerin geliştirilmesinin önem 
kazandığı bildirilmiştir (Ataöv ve Osmay, 2007). 

Kentsel mekândaki değişimin yönetilmesinde ve yapı sektöründe 
değişim/dönüşümün denetlenmesinde belirli performans ölçütleri çerçevesinde 
değerlendirme araçları (yöntem) geliştirilmesine karşın, kentsel dönüşüm 
projelerinin çevresel performansının değerlendirilmesinde oldukça az sayıda 
yöntem bulunmaktadır.  

Türkiye’de değişimin yönetilmesinde; imar anlayışının imar planlarıyla 
sunduğu çerçeve yeterli görülse de yabancı örneklerde, özellikle Batı Avrupa ve 
ABD’de planlar tek başlarına değişimin yönetilmesinde yeterli olmamakta, planlarla 
birlikte çeşitli denetim araçları gündeme gelmektedir. Bu nedenle de bu planlarla 
birlikte çeşitli denetim araçlarının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Plan 
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kararlarının uygulanmasında kullanılan bu araçların hedefi, yerin kendine özgü 
niteliklerini ortaya çıkarmayı ve yere karakter kazandırmaktır. Kentsel mekânda 
değişimin yönetilmesinde önemli bir konumu olan bu araçlar, nitelik olarak 
benzerlik göstermektedirler. İngiltere’de Planlamayı Destekleyici Kılavuzluk 
(supplementary planning guidance) olarak adlandırılan Süreçte Tasarım 
Yönetmelikleri, Tasarım Özetleri, Tasarım Kılavuzu ve Gelişme Özetleri (design 
codes, design briefs, design guides ve development briefs) bu kapsamda 
üretilmiştir. ABD’de ise bu süreç genellikle Gözden Geçirme (design review) olarak 
tanımlanmakta ve Kentsel Tasarım Kılavuzu (urban design guideline) gibi tasarım 
denetimi araçları üretilmiştir. Fransa’da da kentsel mekândaki değişimin 
yönlendirilmesinde Kent Planları (schéma directeur [nazım plan]), (plan 
d’occupation des sols-POS [arazi kullanım planı]) tek başlarına yeterli 
görülmemekte Planlama Alanı (ZAC-zone d’Aménagement concerte), Bölgeleme 
Planı (PAZ-Plan d’Aménagement de zone) gibi araçlar kullanılmıştır (Ünlü, 2006). 
Ancak ülkemizde, stratejik kararları içeren üst ölçekli planlardan uygulama imar 
planlarına kadar, ekolojik altlıklara dayalı peyzaj planlamanın katılımı henüz 
sağlanamamıştır (Yılmaz, 2010). 

Yapı sektöründe ise yapıların çevresel performansını değerlendirmek 
amacıyla oluşturulan bir çok yeşil bina standardı, sertifikası ve programı mevcuttur. 
Bunlardan en yaygın olanları; İngiltere'de BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method), Amerika'da LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), Kanada'da GBC (Green Building Challenge), Avusturya'da TQ (Total 
Quality), Fransa'da HQE (Haute Qualité Environnementale), Norveç'te Eco-profil, 
Polonya'da E-Audit, Finlandiya'da PromisE, İsveç'te Ecoeffect, Japonya'da 
CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental 
Efficiency) dir (Hemphill et al., 2004). Yapı sektöründeki bu performans araçlarına 
karşın kentsel dönüşümde belirli çevresel ölçütleri değerlendiren bir sistem 
metodunun geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bu çalışma kapsamında, kentsel dönüşümün açık yeşil alanlar açısından 
performansının ölçülmesi amacıyla Adana'dan örnek kentsel dönüşüm projeleri 
değerlendirilecektir. Bu amaçla Adana'nın kentleşme sürecini ve kentsel dönüşüm 
anlayışını irdelemek projelerin değerlendirilmesinde katkı sağlayacaktır. 
 
Materyal ve Metod  
Materyal 

Bu çalışmada; kentsel yenileme planları tamamlanan ve Seyhan Belediyesi 
tarafından yürütülen İsmetpaşa-Barış Mahallesi Projesi (Kıyıkent Evleri Projesi) ile 
Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülen Başak Mahallesi Projesinin açık/yeşil alan 
performansının değerlendirilmesi amaçlanmış, seçilen projelerin performansı 
karşılaştırmalı bir analiz çerçevesinde irdelenmiştir. Bu kapsamda araştırma 
materyali olarak; Seyhan ve Yüreğir belediyelerinin hazırladığı planlar, rapor ve 
dokümanlar ile bilimsel nitelikteki çalışmalar ve yerinde yapılan sörveylerde 
toplanan veriler kullanılmıştır.  
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Araştırma alanlarının envanterlerinin oluşturulmasında belediye tarafından 
hazırlanan imar planları ve yenileme planları kullanılmıştır. Sörvey aşamasında 
yerinde inceleme yapılarak biyotoplar belirlenmiştir. Biyotop çeşitliliğinde bitki 
topluluk indikatörü kullanılmıştır. Bu amaçla Yılmaz (1996)'ın sunduğu bilgilerden 
yararlanılmıştır. Kentsel açık alanlar kullanımlarına göre sınıflandırılarak bitki 
taksonları tespit edilmiş ve incelenmiştir. Araştırma alanlarındaki bitki taksonlarının 
teşhis edilmesinde; Uygur ve ark (1990), Jaeger ve Werner (2000)'in 
çalışmalarından yararlanılmıştır. Taksonomik adlandırma, Davis (1965)'e göre 
yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar araştırma alanlarının envanterlerini oluşturmuştur. 

Seyhan Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile gerçekleştirilen İsmetpaşa-Barış 
Mahallesi (İBM) Projesi, 2012 yılı Ekim ayında başlamış olup, halen devam 
etmektedir. Proje şekillenirken yeni konutların ağırlıklı olarak yeşil alan ile 
çevrelenmesine dikkat edilmiştir. Projelendirilen yeni konutların klasik sosyal konut 
anlayışından farklı bir yapıda tasarlandığı, yaşayanların çevre ve doğa ile 
bütünleşebileceği, huzurlu ve güvenli yaşam mekânlarının oluşturulmasının 
hedeflendiği yerel yönetimce ileri sürülmüştür (Seyhan Belediyesi, 2013).  

İsmetpaşa-Barış Mahallesi (İBM), Adana kentine 4.3 km uzaklıktadır ve 
kentin kuzey batısında bulunmaktadır. UTM koordinat sistemine göre 36. zonda yer 
almaktadır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. İsmetpaşa-Barış Mahallesi (İBM) kentsel dönüşüm alanının konumu ve 

Google Earth programı ile elde edilmiş uydu görüntüsü 
 
Yüreğir Belediyesi ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından 

yürütülen Başak Mahallesi (BM) Kentsel Dönüşüm Projesine göre ise dönüşüm 
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alanında 3 bin konut yapılması; bu konutlarda sosyal donatı elemanları olarak 
cami, sağlık ocağı, okul, kültürel tesisler, çarşı, tören alanı ve spor alanları 
bulunması hedeflenmiştir (Yüreğir Belediyesi, 2013). 

Başak mahallesinin Adana kentindeki konumu ve Google Earth programı 
ile elde edilmiş uydu görüntüsü Şekil 2.'de sunulmuştur.  
 

 
Şekil 2. Başak Mahallesi (BM) kentsel dönüşüm alanının konumu ve Google Earth 

programı ile elde edilmiş uydu görüntüsü 
 
Metod 

Bottero ve ark (2007), İtalya'nın Turin kentinde uygulanan bir kentsel 
dönüşüm projesinin sürdürülebilirliğini Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemine 
göre değerlendirmiştir. Bu yöntemde temel ölçütler olarak; Çevresel 
Sürdürülebilirlik, Peyzaj Üzerindeki Olumlu Etki ve Sosyo-ekonomik 
Sürdürülebilirlik, alt ölçütlerle birlikte alternatifler başlığı altında irdelenmiştir. 
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Adana ölçeğinde yürütülen bu çalışmada, kentsel dönüşüm projelerinin 
peyzaj mimarlığı ilkeleri bakımından "Başarı Performansı"nı ölçmek için 
değerlendirilen ölçütler Bottero ve ark.'nın (2007) çalışmasından farklı olarak 
Ekolojik Ölçütler, Görsel Peyzaj Ölçütleri ve Hizmetlere Yönelik Ölçütler olmak 
üzere 3 başlık altında incelenmiştir. Bu çalışmada, referans alınan çalışma 
yöntemine ek olarak, kentsel ekosistemin değerlendirilmesinde önemli bir indikatör 
olan biyotop zenginliği 3 alt ölçüt kapsamında ele alınmıştır. Bu yaklaşım, 
kullanılan yöntemin ekolojik temelini güçlendirmektedir. Kentsel dönüşüm 
projelerinin çevresel değerlendirilmesinde toprak, su, iklim, biyotop zenginliği, 
altyapı sistemleri, kentsel açık yeşil alanlar ölçüt olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada izlenen yöntemin ilk aşaması literatür taramadır. Analiz 
çalışmaları sonucunda kentsel dönüşüm değerlendirme ölçütleri belirlenerek 
ağırlıklandırma için Delphi tekniği kullanılmıştır. Performans ölçütü matriksi 
oluşturularak puanlama yapılmış ve projeler peyzaj mimarlığı ilkelerine göre 
değerlendirilmiştir (Şekil 3). 
 

 
Şekil 3. Araştırmada izlenen yöntemin akış şeması 
 
Performans Ölçütü Modeli 

Performans ölçütü matrisi kentsel dönüşüm projelerinin aşağıda belirtilen 
ölçütlere göre puanlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur (Çizelge 1). 

Literatür Tarama

Adana İli Yüreğir ve Seyhan İlçeleri Uygulama İmar Planı 
Revizyonu ve Kentsel Dönüşüm Alanlarındaki Alan Kullanımı, 

Mülkiyet, Peyzaj Karakteristikleri, Yapı/ nüfus yoğunluğu - Açık/ 
Yeşil Alan İlişkisi ile İlgili Analiz Çalışmaları

Açık Yeşil Alan Fonksiyon Ölçütlerinin Belirlenmesi

Fonksiyon Alt Ölçütlerinin Belirlenmesi

Delphi Tekniği Kullanılarak Ölçütlerin Ağırlık Katsayılarının 
Belirlenmesi

Performans Fonksiyonlarının Mevcut Durum ve İmar Planı 
Revizyonuna Göre Değerlendirilmesi

Performans Ölçütü Matriksinin Oluşturulması ve Toplam 
Puanların Karşılaştırılması

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Peyzaj Mimarlığı Hedefleri 
Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi

Sonuç ve Öneriler
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Çizelge 1. Performans Ölçütü Matrisi 
Performans 

Ölçütleri 
Temel 

Ölçütler 
Alt Ölçütler Mevcut 

Durum 
Puanı 

(A) 

İmar  
Planı 

Revizyo
n Puanı 

(A) 

Ağırlık  
Katsayıs

ı 

  
EK

O
LO

Jİ
K 

Ö
LÇ

Ü
TE

R
 

Toprak Toprak Geçirgenliği    
Su Su Verimliliği    
İklimsel 
Konfor 

Hava (Rüzgâr) 
Sirkülasyonu 

  
 

Isı Adalarının 
Oluşumunun 
Önlenmesi 

  

 
Biyotop 
Zenginliği 

Biyotop Tiplerinin 
Sayısı/Zenginliği 

  
 

Spontan Vejetasyonun 
Varlığı 

  
 

Ayrıcalıklı Kültürel Bitki 
Örtüsü 

  
 

Altyapı 
Sistemleri 

Doğal Drenaj Paterni   
 

Kentsel 
Açık Yeşil 
Alanlar 

Kişi Başına Düşen Açık 
Yeşil Alan Miktarı (m2) 

  
 

Doğal Bitki Örtüsünün 
Varlığı 

   

Ara Toplam      

 
G

Ö
R

SE
L 

PE
YZ

AJ
 

Ö
LÇ

Ü
TL

ER
İ Görsel 

Değer 
Mimari/Kültürel 
Değerler 

  
 

Tarihi 
Değer 

      

Landmark 
(Görsel 
Odak) 

     

Ara Toplam       

 
H

İZ
M

ET
 

LE
R

E 
YÖ

N
R

EL
İ

K 
Ö

LÇ
Ü

TL
ER

 

İstihdam      
Yeni 
Servisler 

     

Yeşil Alan 
Niteliği 

   
 

Ara Toplam      
Toplam Puan        
Performans 
Puanı 

 

A: Ağırlıklandırılmış 

 
Performans puanının belirlenmesi için ilk adım mevcut durumun 

değerlendirilmesidir. Her bir alt ölçüt için mevcut durumda fonksiyon puanı 
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hesaplanıp toplam belirlendikten sonra, aynı işlem imar planı revizyonu için 
uygulanır. Proje performans puanı ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 
 
MD x λ = MF                                                                                                                                                                         
MD = Mevcut Durum Puanı 
λ= Ağırlık Katsayısı 
MF = Mevcut Durum Fonksiyon Puanı  
 
IR x λ = IF 
IR = İmar Planı Revizyon Puanı 
λ = Ağırlık Katsayısı 
IF = İmar Planı Revizyonu Fonksiyon Puanı                                                            
 
Pp= MF - IF 
MF = Mevcut Durum Fonksiyon Puanı  
IF = İmar Planı Revizyonu Fonksiyon Puanı 
Pp = Proje Performans Puanı                                                                                   
 
Araştırma Bulguları  

Araştırma kapsamında ekolojik temel ölçütlerden; "biyotop zenginliği", 
"kentsel açık yeşil alanlar", görsel peyzaj temel ölçütlerinden; "görsel değer" ve 
hizmetlere yönelik ölçütler değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırma alanlarında yapılan arazi sörveyleri sonucunda niteliksel ve 
niceliksel değerler yukarıda ifade edilen performans ölçütlerine göre 
değerlendirilmiştir. Bu bölümde İsmetpaşa-Barış Mahallesi ve Başak Mahallesi 
kapsamında elde edilen araştırma bulguları sunulmuştur. 
 
Biyotop Zenginliği 

Yapılan arazi gözlemleri sonucunda İsmetpaşa-Barış Mahallesi kentsel 
dönüşüm alanında belirlenen vejetasyon birlikleri bazında 5 farklı biyotop tespit 
edilmiştir. Bunları tanımlayan sınıflar aşağıda listelenmiştir: 

 
· Kentsel-endüstriyel-ruderal vejetasyon,  
· Bahçe yabani otları, 
· Tarla yabani otları 
· Konut bahçeleri (ağaç, çalı vb.) 
· Meyve bahçeleri 

 
Kurak ruderal koridorlar ve duvar kenarı bitkilerinin temsil ettiği birlikler 

Yılmaz (1996) tarafından tanımlanmış tür kompozisyonunu yeterince 
içermediğinden biyotop zenginliğine dahil edilmemiştir. 

Başak Mahallesi kentsel dönüşüm alanında ise aşağıda sunulan 
vejetasyon birliklerinin temsil ettiği 3 farklı biyotop tespit edilmiştir. 

Bunları tanımlayan sınıflar aşağıda listelenmiştir: 
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· Kentsel-endüstriyel-ruderal vejetasyon,  
· Bahçe yabani otları, 
· Tarla yabani otları  

 
İsmetpaşa-Barış (İBM) ve Başak Mahallesi (BM) Kentsel Dönüşüm 

Alanlarının Biyotop Tiplerini Tanımlamada Vejetasyon Birlikleri ve Karakter Türleri 
Çizelge 2'de sunulmuştur. 
 
Çizelge 2. İsmetpaşa-Barış (İBM) ve Başak Mahallesi (BM) kentsel dönüşüm 

alanlarının biyotop tiplerini tanımlamada vejetasyon birlikleri ve 
karakter türleri  

Biyotop Tiplerini Tanımlamada Vejetasyon Birlikleri ve Karakter İB B
Kentsel-Endüstriyel- Ruderal Vejetasyon 
Carduus pycnocephalus + + 
Malva neglecta + 
Kurak Ruderal Koridorlar 
Echium angustifolium + 
Duvar Kenarı Bitkileri 
Geranium molle + 
Bahçe Yabani Otları 
Capsella bursa-pastoris + 
Galium aparine + 
Lamium  amplexicaule + 
Sisymbrium officinale + 
Tarla Yabani Otları  
Anthemis chia + + 
Calendula arvensis + + 
Euphorbia helioscopia + 
Scandix pecten-veneris + 
Konut Bahçeleri 
Dalbergia sisso + 
Morus alba + + 
Olea europea + 
Ceratonia siliqua + 
Ficus carica + 
Jasminum fruticans + + 
Pyracantha coccinea + 
Washingtonia filifera + 
Bauhinia variegata + 
Celtis australis + 
Ligustrum vulgare + 
Cupressus arizonica + 
Meyve Bahçeleri 
Citrus sinensis + 
 
 
Kentsel Açık Yeşil Alanlar 

Kentsel açık yeşil alan miktarlarının hesaplanmasında hem uydu görüntüsü 
üzerinden yapılan hesaplamalar hem de imar planları kullanılmıştır (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Araştırmada incelenen kentsel dönüşüm alanlarının yeşil alan miktarları 
Araştırma Alanları İsmetpaşa-Barış Mahallesi (İBM) Başak Mahallesi (BM) 

Kentsel Dönüşüm 
Süreci (Önce/Sonra) 

Dönüşüm 
Öncesi 

Dönüşüm Sonrası Dönüşüm 
Öncesi 

Dönüşüm 
Sonrası 

Yeşil Alan Miktarı (ha) 13.41 ha 4.80 ha 3.40 ha 4.80 ha 

Kişi Başına Düşen 
Yeşil Alan Miktarı (m2) 

7.07 m2 0.31 m2 5.51 m2 4.25 m2 

 
Delphi Tekniğine Göre Ağırlıklandırmanın Uygulanması 

Araştırmada uygulanan Delphi tekniği kapsamında çeşitli disiplinlerde 
çalışan ve kentsel dönüşüm konusuna hakim uzmanlar ile toplam 35 anket 
yapılmıştır. Öncelikle tanımlayıcı istatistikten yararlanılarak ortalama, standart 
sapma ve medyan değerleri hesaplanmıştır. Bir sonraki aşamada, parametrik 
olmayan (non-parametric) testler arasında ki-kare testi (Chi-Square Test) 
uygulanmıştır. Test Statistics tablosunun Asymp.Sig. (anlamlılık) satırındaki 
değerlerden (p = 0,015, p < 0,05), "ayrıcalıklı kültürel bitki örtüsü" dışındaki her 
ölçütün oranları arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
anlaşılmıştır. "Ayrıcalıklı kültürel bitki örtüsü" için uzmanların belirlediği katsayılar 
arasında "etkinliği en yüksek" ve "az etkin" sıklık değerleri ve birbirine yakındır. Bu 
durum uzmanların farklı meslek gruplarına ait olduklarından kaynaklanmaktadır. 

Diğer ölçütlerin katsayılarının belirlenmesi ki-kare testine göre anlamlı 
bulunduğu için medyan değerleri baz alınmıştır. Buna göre ağırlık katsayıları 
Çizelge 4'de gösterilmiştir. 
  
Çizelge 4. Alt ölçütlerin ağırlık katsayısı değerleri 

Alt Ölçütler Ağırlık Katsayısı 
Toprak geçirgenliği 4.00 
Su verimliliği 3.50 
Biyotip tiplerinin sayısı 4.00 
Spontan vejetasyonun varlığı 3.00 
Ayrıcalıklı kültürel bitki örtüsü 3.00 
Doğal drenaj paterni 4.00 
Kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı (m2) 5.00 
Yeşil alan niteliği  4.00 
Doğal bitki örtüsünün varlığı 4.00 
Mimari/kültürel değerler 5.00 

 
Sonuçlar ve Öneriler 

Kentsel dönüşüm projeleri, yalnızca konut talebine veya kentsel 
rehabilitasyona değil çevresel fonksiyonlara da katkı sağlar. Dönüşüm projelerinin 
çevresel performansı ele alındığında, projeden beklenen faydaların sağlanabilmesi 
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için yeni yöntemlerin tasarlanmasına ihtiyaç olduğu açıktır. Yeni yöntemlerin 
üretilmesi, karşılaştırılması, değerlendirilmesi ve uygulanması hem akademik 
literatüre hem de bilimsel çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında 
belirlenen temel ve alt ölçütler, kentsel peyzajın niteliğini saptamada ve 
değişimlerin değerlendirilmesinde pratik yararlar sağlayabilir. Ancak burada 
tanıtılan yöntemin etkin bir şekilde uygulanabilmesi, peyzaj birimleri ve imar 
planlarına ait gereksinim duyulan tüm bilgi ve verilerin elde edilmesine bağlıdır. Bir 
kentsel peyzaj biriminde mevcut yeşil alan niteliği ve bitki örtüsü varlığının, 
dönüşümü hedefleyen projedeki öneri ile karşılaştırılabilmesi için, imar planları 
bünyesinde bu kapsamda detaylı veri bulunması gerekir. Bu saptama, açık yeşil 
alan planlaması ve tasarımının, imar planlama sürecine katılması gerekliliğini 
gösteren önemli bir örnektir. Bu araştırmada kentsel dönüşüm projelerinin 
performansının değerlendirilmesi amacıyla ekolojik ölçütler dikkate alınmış olup, 6 
ekolojik ölçüt değerlendirmenin temelini oluşturmuştur. 

Adana ölçeğinde yürütülen İsmetpaşa-Barış (İBM) ve Başak Mahalleleri 
(BM) kentsel dönüşüm projelerinde performans alt ölçütlerinden; toprak 
geçirgenliği, su verimliliği, hava sirkülasyonu, ısı adalarının oluşmasının önlenmesi 
ve doğal drenaj paterni, yenileme imar planlarındaki veri yetersizliği nedeniyle 
değerlendirilememiştir. Materyal ve Metod bölümünde belirtilen formül kullanılarak 
her iki projenin performans puanı hesaplanmış ve performans puanlar negatif 
çıkmıştır. 

Ekolojik olarak düşük performansı olan bir proje, hizmet ölçütleri veya 
görsel peyzaj ölçütleri açısından performansı yüksek bir katkı ortaya koyabilir. 
Ancak bu çalışmada ekolojik ölçütler dikkate alındığı için hesaplanan proje 
performansının başarısı da bu ölçütlere yönelik bir değerlendirmenin sonucu olarak 
sunulmuştur. 

Kentsel yenileme/dönüşüm planlarının amacına ulaşabilmesi için 
performans ölçütlerine ait verilerin ulaşılabilir olması önemlidir. Bu nedenle bu 
planları hazırlayan yerel yönetime bağlı kentsel dönüşüm birimlerinin gerekli 
altyapıyı sağlamadan ve projeksiyon oluşturmadan dönüşüme başlaması sağlıklı 
bir çevrenin sürdürülebilirliği açısından başarısız sonuçlar doğurabilir. Benzer 
durum, dönüşüm ile oluşacak yeşil alanın niteliği için de geçerlidir. Sosyal donatı 
servisi sağlayacak yeşil alanın niteliği de imar planında sunulmalıdır. Yeşil alan 
niteliği olarak nasıl bir servis sağlayacağı planlanmalı ve projede bu plan 
doğrultusunda uygulanmalıdır. 

Peyzaj mimarlığı disiplini çalışma kapsamında yer alan, açık/yeşil alan 
planları; rekreasyon, bitki örtüsü (bitki materyali) ve doğa koruma fonksiyonlarını 
içerecek şekilde dönüşüm/yenileme veya imar revizyon planlarında mutlaka yerini 
almalıdır. İmar mevzuatında araştırma kapsamında sunulan performans ölçütü 
matrisindeki temel ve alt ölçütlere ait verilere yer verilmesi projenin başarısını 
etkileyecektir. 

Bu hedefe ulaşmada ilk adım, peyzaj mimarlığı hedeflerinin, imar mevzuatı 
ve ilgili alanlar ile bütünleştirilmesi olmalıdır. Planlama ve tasarım sürecinde kentsel 
dönüşüm aktörleri arasında uzlaşma sağlanarak bütüncül bir yaklaşımın 
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benimsenmesi sosyal boyuta da katkıda bulunacaktır. Ekolojik, görsel ve 
hizmetlere yönelik ölçütlerin birbirleri ile ilişkili olduğu göz önünde bulundurularak 
yaşam kalitesi yüksek mekânların yaratılması, performansı yüksek projelerin de 
üretilmesinde etkili olacaktır. 
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KONUMSAL BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜRKİYE’NİN EROZYON 
MODELLEMESİ* 

  
Erosion modeling in Turkey using locational information system  

 
Ahmet ÇİLEK 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

Süha BERBEROĞLU 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

  
ÖZET 
 Son yıllarda birçok ülke erozyona duyarlı alanlarda; erozyon tahminleri, 
modellemeleri, izlenmesi ve haritalanmasında kullanışlı bir araç olan Coğrafi Bilgi 
Sistemlerini (CBS) yönetim planlamalarında kullanmaktadır. Bu çalışmada fiziksel 
tabanlı bölgesel ölçekli toprak erozyon modeli olan PESERA (Pan-European Soil 
Erosion Risk Assessment) modeli Türkiye’deki farklı arazi kullanım türleri için aylık 
ve yıllık toprak kaybını değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu çalışmada ülke 
yüzeyinde bir yılda kaybedilen toprak miktarı yaklaşık 46 milyon ton olduğu 
hesaplanmıştır. Sadece tarım alanlarından kaybedilen verimli toprak miktarı ise 
yaklaşık 13.500 milyon ton/yıl'dır. Toplam erozyonun yaklaşık %30’unun tarım 
alanlarında olduğu tahmin edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Erozyon, erozyon modelleme, Türkiye’de erozyon, PESERA 

erozyon modeli 
  

ABSTRACT 
In recent years, many countries have included Geographic Information 

Systems (GIS) in their management systems because GIS can be used as an 
effective tool for assessing erosion, modeling, monitoring, and mapping the extent 
of erosion prone areas. In this study, PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk 
Assessment) as a physically-based regional-scale soil erosion model was applied 
to estimate the monthly and annual soil loss for different land use/cover types in 
Turkey. In this study, the amount of soil loss from the surface of the country in a 
year is estimated as 46 million tons. The amount of fertile soil loss in agricultural 
lands is approximately 13.500 million tons/year. 
Key Words : Erosion, erosion modeling, erosion in Turkey, PESERA erosion 

modeling, 
  

Giriş 
Toprak ve su kaynaklarımızı tehdit eden problemlerden biri erozyondur. 

Erozyon yalnız toprak kayıplarına neden olmamakta, aynı zamanda baraj ve 
göletlerin ekonomik ömründen daha önce dolmalarına, tarımsal üretim, altyapı ve 
su kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Çevresel bozulmanın temel kaynağı 
olan toprak erozyonu büyük arazi bozulmalarına yol açmaktadır (Vrieling, 2006). 
Erozyon kontrol önlemlerinin alınabilmesi için çok hızlı bir şekilde erozyonun etkili 
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olduğu alanların belirlenmesi gerekmektedir. Klasik etütlere dayalı yöntemlerle 
yapılan erozyon çalışmaları uzun zaman almakta ve maliyet açısından fazla yükler 
getirmektedir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinde, uzaktan algılama biliminde ve 
küresel konum bulma sistemlerinde (GPS) yaşanan gelişmelerle Coğrafi Bilgi 
Sistemi hayatın bir parçası haline dönüşmektedir. CBS teknolojisinin 
yaygınlaşmasının önemli bir diğer nedeni de farklı kaynaklardan elde edilmiş 
verileri bütünleştirebilme özelliğidir. Bu amaca yönelik Uzaktan Algılama (UA) ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinin birlikte kullanılmasıyla geniş alanlara 
yönelik erozyona sebep olan faktörlerin şiddet ve derecesi çok hızlı bir şekilde ve 
düşük girdiyle belirlenebilmektedir (Özsoy, 2007). 

 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Çalışma alanı, Ülkemiz sınırlarını içeren 814.578 km2 büyüklüğünde gerçek 
alana sahiptir (Şekil 1).Türkiye yüzey şekilleri önemli ölçüde çeşitlilik gösteren, 
birçoğu birbirine paralel uzanan dağlar, plato düzlükler, göller, vadiler boyunca ya 
da nehir ağızlarında genişleyen tabanı alüvyonlu ovalar içeren çok zengin bir fiziki 
yapı ile karakterize edilmektedir. Bu çeşitli fiziki yapı sonucunda Türkiye 26 adet 
hidrolojik havzaya ayrılmıştır ve havzaların ortalama yıllık toplam akışları 186 
milyar m3’tür (Volkan ve Boz, 2006).  

Araştırmanın ana materyalini uydu görüntüsü (MODIS (250 m.)), sayısal 
yükselti modeli (DEM), toprak, jeoloji verileri, meteoroloji verileri, oluşturmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Çalışma alanın konumu 
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Metot 
PESERA Modeli; iklim, vejetasyon, topografya ve toprak verilerini, yüzey 

akışı ve toprak erozyonu hesaplayabilmek için tek bir yapıda birleştirmektedir. 
Model dahilindeki faktörlerin her biri için gerek duyulan veriler elde edilerek fiziksel 
temelli bir modelde birleştirilerek toprak erozyonu için yüksek doğrulukla 
tahminlerde bulunmaktadır. 

PESERA dahilinde sediment taşınım oranı ton/hektar cinsinden; uygun 
çözünürlükteki toprak, iklim, vejetasyon ve topografyadan elde edilen değişkenlerin 
bir ürünü olarak aşağıda verilen eşitlik temel alınarak hesaplanmaktadır. 

 
nmkqS L=         

 
 Burada; S; ortalama toprak kaybı olarak sediment taşınımı (t ha-1), 
 
  k; toprak aşınırlığı, 
  q; yüzey akışının birim uzunlukta oluşturduğu taşınım, 
  Λ; yerel eğim, 
  m, n; katsayı (0 - 2 arası)’dır. 
 

PESERA için oluşturulacak arazi örtüsü sınıflaması erozyonun 
hesaplanmasında daha uygun veri altlığı ve veri zemini oluşturması adına CORINE 
(Coordination of Information on the Environment) arazi örtüsü yaklaşımı temel 
alınarak yapılabilmektedir (Kirkby ve ark., 2004). Günlük yüzey akışı, toprak ve 
vejetasyon faktörlerine bağlı olarak belirlenen yüzey akış eşiğini aşan aşırı yağışlar 
yardımıyla hesaplanır. Çıplak toprak için akış eşiği aşağıdaki durumları göz önüne 
alır. 

 
§ Toprak işlemesi sonucu bir başlangıç değeri alan ve zamanla hızlanarak 

sıfıra yaklaşan yüzey pürüzlülüğü, 
§ Direk ölçümler ya da toprak tipine bağlı olarak pedo-transfer (Campbell, 

1985) kurallar kullanarak belirlenen, arazi kapasitesi ve doygunluk 
arasında yer alan mevcut nemi veren toprak nem tutma kapasitesi, 

§ Yüzey kabuklanması; toprağın işlenmesinden sonra toprak nem tutma 
kapasitesi ve toprak özellikleri göz önüne alınarak (bir önceki maddedeki 
gibi) tespit edilir. Takip eden yağışla birlikte bu değer giderek artan bir hızla 
aşırı düşük değerlere gelerek kabuklanmaya neden olur ve bu yine pedo-
transfer kuralları kullanılarak toprak tipinden elde edilebilir (Pieri 1989; 
Valentin ve Bresson, 1998). 
 
Bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda ise yüzey akış eşiği yüzey pürüzlülüğü 

ve toprak depolama değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden toprağın 
işlenmesinden sonra depolama her yerde yüksektir fakat depolama tarımsal 
ürünlerin bitmesinde önce yağış olursa hızlıca düşmektedir. Çıplak alanlarda ise 
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depolama aylar boyunca en düşük değerlere ulaşarak bir daha yükselememektedir 
(Licciardello ve ark., 2009). 

 
Araştırma Bulguları  

PESERA modelini uygulamak için; 128 adet grid formatında haritanın 
tamamlanması gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri toprak ve iklim verileridir. 
Bu haritalardan 96 adet aylık iklim ve 25 adet arazi örtüsü verisi gibi çok sayıda 
katman gerekmektedir. Diğerleri ise 6 adet toprak özellikleri ve 1 adet topografya 
ile ilgili katmanlardır. PESERA Modeli için gerekli veriler ve tanımlamaları Çizelge 
1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. PESERA Erozyon Modeli Değişkenleri (Irvine ve Kosmas, 2003) 

Tanımlama Birim 
Yağmurlu gün başına aylık yağış varyasyon katsayısı - 
Aylık potansiyel evapotranspirasyon (pet)  mm 
Aylık ortalama yağış mm 
Gün Başına Düşen Aylık ortalama yağış mm 
Aylık ortalama sıcaklık  °C 
Aylık ortalama sıcaklık farkı °C 
Tahmini gelecek sıcaklık (Senaryo) °C 
Tahmini gelecek yağış (Senaryo) mm 
Farklı arazi kullanımları için aylık kanopi % 
Baskın ürün deseni - 
İkinci baskın ürün deseni - 
Arazi kullanım tipi - 
Mısır ürün deseni - 
Ekim Ayı ve Ekim belirleyicisi baskın ürün deseni için - 
Ekim Ayı ve Ekim belirleyicisi ikinci baskın ürün deseni için - 
Ekim Ayı ve Ekim belirleyicisi mısır ürün deseni için - 
Yüzey kapasitesi  mm 
Aylık yüzey pürüzlülüğü azalması % 
Bitki kök derinliği mm 
Kabuklanma mm 
Aşınabillirlik mm 
Etkili su tutma kapasitesi mm 
Bitkiler için mevcut su miktarı (0-30 cm) mm 
Bitkiler için mevcut su miktarı (30-100 cm) mm 
Kabuk derinliği mm 
Sayısal Yükselti Modeli (DEM) m 
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Oluşturulan aylık ortalama yağış haritalarına göre en düşük yağışın Ocak, 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 0 mm, en yüksek yağışın ise Ekim ayında 281 
mm olduğu gözlenmiştir. Toplam yağış haritasına göre ise en düşük yağış alan 
bölgenin özellikle Konya ve çevresi (250 mm) olmak üzere İç Anadolu Bölgesinde 
(250-350 mm), maksimum yağış alan bölgeler ise Doğu Karadeniz Bölgesi (1500-
2050 mm), Batı Karadeniz Kıyıları (750-1000 mm), Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz 
(Osmaniye - Hatay ) Bölgesi (750-1000 mm) olarak gözlemlenmiştir (Şekil 1). 

Gün başına düşen ortalama yağış haritalarına baktığımızda en düşük 
yağışın 0,92 mm yağış ile Ağustos ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, en 
yüksek yağışın ise Kasım ayında 24 mm yağış ile Akdeniz Bölgesi kıyılarında ve 
Diyarbakır ilinin doğusunda olduğu gözlenmiştir. 

Gün başına düşen ortalama yağışın varyasyonuna baktığımızda en düşük 
değerin 1, en yüksek değerin ise 2,5 olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.7). 12 aylık 
haritaların ortalamasına baktığımızda en yüksek değerlerin Çukurova Bölgesinde, 
Harran Bölgesinin güneyinde, Antalya çevresinde ve Rize bölgesinde olduğunu, en 
düşük değerlerin ise Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kısımlarında olduğu 
görülmüştür.  

Aylık ortalama maksimum sıcaklık haritalarında en yüksek değer 44,2oC ile 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, en düşük sıcaklık ise -18,2oC ile Doğu Anadolu 
Bölgesinde olduğu görülmüştür. Aylık ortalama maksimum sıcaklık haritalarında ise 
en yüksek değer 23,2oC ile Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde, en düşük sıcaklık -51,6oC ile Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu 
görülmüştür. Bu iki haritanın farkından oluşan Sıcaklık farkı haritasında en düşük 
değer Ocak ayında 13,75oC, en yüksek değer Mart ayında 35,28oC olarak 
hesaplanmıştır. 

İklim verilerinde oluşturulan evapotranspirasyon haritasında en düşük 
değer Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 0 mm/ay, en yüksek değer ise Temmuz 
ayında 266 mm/ay olarak hesaplanmıştır. 

Tekstür haritası, Büyük Toprak Grupları, kil, silt, kum değerleri kullanılarak 
uzman görüşü ile birlikte Avrupa Toprak Veri tabanında belirtilen “FAO85-FULL” 
adlı FAO toprak sınıflamasına göre toprak isimleri belirlenmiştir. Bu veriler Pedo-
transfer kuralında kullanılmak üzere oluşturulmuştur. 

Toprak kabuklanması ekili topraklar üzerinde erozyon riski ve yüzey 
akışında önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Kabuklanma, açık alanlardaki 
su tutma kapasitesini değerlendirmede ve yüzey akışı eşiğini değerlendirmede 
kullanılmıştır (Gobin ve Govers, 2001). 

Toprağın su tutma kapasitesi için PESERA Modelinde hesaplamak için 
toprağın gözenek boşluğunun ve alınabilir su miktarının hesaplanması 
gerekmektedir. Toprağın su tutma kapasitesi, yağış sırasında toprağın nem 
durumu ile yağmur suyunu depolamak için potansiyel denge yüzey akışının 
başlama olasılığını daha doğru tahmin ettiği için önemlidir. 

Kabuk derinliği farklı tekstür sınıflarının derinliğini tespit etmek için 
PESERA Modelinde toprak parametreleri içerisinde girdi verisi olarak 
kullanılmaktadır. Kabuk derinliği değerleri kaba tekstürden çok iyi tekstüre doğru 
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değişmektedir (Çizelge 4.26). Bu çalışmada değerler 1:25000 ölçekli tekstür 
haritasındaki her birim için uygulanmıştır.  

Modeldeki gerekli olan topoğrafya değişkeni yüksekliğin standart 
sapmasıdır. 250 m çözünürlüğe dönüştürülen Sayısal yükselti modeli 3x3 piksel 
içerisinde standart sapması alınmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuçlar  

Çalışmada yıllık erozyon miktarı 0 ile 1087 ton/yıl arasında hesaplanmıştır. 
Bu sonuçlara göre ortalama erozyon miktarı 3,88 ton/ha/yıl, standart sapma 15,08 
olarak tespit edilmiştir. Toplam erozyon miktarı ise 45669122 ton/yıl olduğu 
hesaplanmıştır. Model sonucuna göre erozyon riski en yüksek Dicle Havzası 
(13666170 ton/yıl), en düşük ise Aras havzası (232543 ton/ha/yıl) olarak tespit 
edilmiştir. 

Dicle havzasında engebeliğin çok değişken olması, yüksek yağış alan 
bölge olması ve aşınabilirlik değerlerinin yüksek olması sonucu yüksek erozyon 
miktarı görülmektedir. Bu alanlardaki doğal bitki örtüsünün bozulmuş doğal alanlar 
olması da erozyona katkıda bulunan bir unsur olduğu görülmektedir. Toplam 
erozyon bakımından ikinci yüksek erozyona sahip (5258770 ton/yıl) havzanın Fırat 
Havzası olduğu görülmüştür. Fakat ortalamaya bakıldığında bu havzada 
erozyonun ikinci sırada olmadığı görülmektedir. Bunun nedeninin havzanın çok 
büyük olması ve minimum ile maksimum arasındaki farkın yüksek bulunmamasıdır. 
Ortalama erozyon miktarına baktığımızda Dicle Havzasından sonra Asi Havzası ve 
Antalya Havzası gelmektedir. Yıllık erozyon miktarının en az olduğu Aras 
havzasında ise ortalama erozyon 0,57 ton/ha/yıl ve toplam erozyon 232543 ton/yıl 
olduğu hesaplanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Yıllık erozyon miktarı 
 

PESERA yönteminin başarıyla geniş alanlarda etkin sonuçlar verdiği ve 
uzaktan algılama ile Coğrafi Bilgi Sistemleri vasıtasıyla daha kolay uygulanabilirliği 
ve daha etkin sonuçlar ürettiği görülmüştür. Çalışma alanı kapsamında her noktaya 
ait erozyon miktarına ulaşılarak diğer noktalarla karşılaştırma imkanı da tanıyan 
sonuçlar havza kapsamında yapılacak erozyon önleme amaçlı çalışmalara öncelikli 
alanları belirlemede yardımcı olacaktır. 
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ERDEMLİ KIYISINDAKİ YAPILAŞMANIN PEYZAJ PATERNİ ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ* 

 
Impacts of Buılt-Up Development on Landscape Pattern Along the Coast of 

Erdemli  
 

Nil ÇELİK                                                    Hakan ALPHAN 
Peyzaj Mimarlığı  Anabilim Dalı                                 Peyzaj Mimarlığı  Anabilim Dalı 
   
ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze short term changes primarily resulting 
from built-up development on the coastal zone of Erdemli Town of Mersin Province 
(Turkey) using landscape pattern metrics. For this purpose, IKONOS and Quickbird 
images were classified and the changes were quantitatively analyzed using 
crosstabulation. Changes in landscape structure were assessed using calculated 
values of composition and configuration metrics that were based on the raster 
classification results. The information derived from the results of this study is 
expected to contribute regional and state –level efforts of environmental planning.  
Keywords: Landscape pattern, Mediterranean, IKONOS, Quickbird, change 

detection,  
 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Mersin İli, Erdemli İlçesi kıyı şeridinde ağırlıklı olarak 
ikinci konut yapılaşmasından kaynaklanan kısa dönemli değişimlerin peyzaj 
üzerindeki etkilerinin peyzaj patern metrikleri yardımı ile analiz edilmesidir. Bu 
amaçla yüksek yer çözünürlüğüne sahip 2003 ve 2010 yıllarına ait IKONOS ve 
Quickbird verileri sınıflanarak çapraz karşılaştırmalar yapılmış ve değişimler sayısal 
olarak analiz edilmiştir. Uydu görüntülerinin sınıflanmasından elde edilen raster 
haritalar kullanılarak kompozisyon ve konfigürasyon metrikleri sınıf ve peyzaj 
düzeyinde hesaplanmış ve peyzaj strüktüründeki değişimler ortaya konmuştur. 
İnsan-çevre etkileşimini gösteren metrik hesaplarının yorumlanmasından elde 
edilen bilginin ülkesel ve bölgesel ölçeklerde kaynak planlamasına katkı sağlaması 
beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Peyzaj paterni, Akdeniz, IKONOS, Quickbird, değişim tespiti,  
 
Giriş 

Kıyı alanları, zengin kaynak çeşitliliği nedeniyle insan etkinliklerinin 
yoğunlaştığı ve kaynak kullanım çelişkileri nedeniyle de etkili bir yönetime ihtiyaç 
duyan önemli alanlardır. Kıyı alanları tüm dünyada özellikle, tarım, endüstri, 
ulaşım, turizm ve şehirleşme açısından ilgi çekmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP) kapsamında kıyı alanları, karaların denizle buluştuğu, nehir 
ağızları, sulak alanlar ve resifler gibi doğal sistemleri de içeren alanlardır. Yukarıda 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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yapılan coğrafi tanımlara, idari bir bakış açısı eklendiğinde, kıyı bölgesi doğal 
kaynakları nedeniyle topluma ekonomik fayda yaratan mal ve hizmet dağılımına yol 
açan, dinamik yapısıyla günün getirdiği yenilik ile değişikliklere açık, stratejik önemi 
bulunan ve kamu yönetiminin tam kontrolünde kara ve denizin buluştuğu bölgeler 
olarak tanımlanabilir (Toprak ve ark., 2001). 

Kıyı alanlarındaki gelişme sürecinde insanın habitatlar üzerindeki artan 
etkisi doğaya uyumu olmayan arazi kullanımlarını ortaya çıkarmakta ve bu durum 
peyzaj paterninde değişimlere neden olmaktadır (Riebsame ve ark., 1994). Bu 
süreçte habitatlar ya değişmekte ve parçalılıkları artmakta, ya izole olmakta ya da 
tamamen yok olmaktadır (Andrén, 1994; Primack, 1998).  

Mersin-Silifke kıyı şeridi son 30 yılda yapılaşmadan kaynaklanan önemli 
gelişmelere sahne olmuştur. Kıyıdaki bu gelişmenin önemli sonuçlarından biri, 
sürekli canlı olan yapılaşma talebinin kıyıda yer alan nitelikli tarım alanlarının 
yerleşime açılmasına neden olmasıdır. Yapılaşmayı ve kentleşmeyi yönlendiren 
imar mevzuatının çevre koruma açısından yeterli içeriği olmaması ve tam 
uygulanamaması, sonradan telafisi mümkün olmayan çevre problemlerine özellikle; 
kıyı kesiminin aşırı betonlaşması ve kamu yararına kullanılamamasına, denizin 
artan bir şekilde kirlenmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır 
(Gürçınar ve Yüceer, 2000). 

Bu çalışmanın amacı, Mersin İli, Erdemli İlçesi kıyı şeridinde ağırlıklı olarak 
ikinci konut yapılaşmasından kaynaklanan kısa dönemli değişimlerin peyzaj 
üzerindeki etkilerinin değişimler olarak belirlenmesi ve bu değişimlerden 
kaynaklanan etkilerin peyzaj patern metrikleri yardımı ile ortaya konmasıdır. Bu 
amaçla yüksek yer çözünürlüğüne sahip 2003 ve 2010 yıllarına ait IKONOS ve 
Quickbird verileri kullanılmış; kompozisyon ve konfigürasyon metrikleri sınıf ve 
peyzaj düzeyinde hesaplanarak peyzaj ve değişim paternleri analiz edilmiştir. Bu 
analizlerden elde edilen bilginin ülkesel ve bölgesel ölçeklerde kaynak 
planlamasına katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
Materyal ve Metod  
Materyal 

Araştırma alanı Mersin İli Erdemli İlçesi kıyı şeridinde kıyı çizgisi ile 200 m 
yükseklik sınırı arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz 
kıyısındaki araştırma alanı, 36° 27' ve 36° 44' kuzey enlemleri ile 34° 07' ve 34° 27' 
doğu boylamları arasında bulunmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu 
 
Alan Kullanımları 

Araştırma alanındaki en yaygın arazi kullanımları, tarım ve kıyı bölgesinde 
yoğunlaşan ikinci konut yerleşimleridir. Sera alanları özellikle kıyı kesiminde geniş 
alanlara yayılmıştır. Vadi içlerinde ve yukarı kesimlere doğru narenciye ile 
karakterize edilen bağ-bahçe tarımı yaygındır. Araştırma alanının kıyı kesimi, 
özellikle 2000’lerle birlikte hızlı bir ikinci konut yapılaşmasına sahne olmuştur. 
Günümüzde de çok sayıda yeni konutun inşa edilmekte olduğu gözlemlenmiştir. 

Araştırma alanının yer aldığı kıyı alanında ayrıca ormanlık alanlar, yarı 
doğal karakterli makilik-fundalıklar, kayalık-taşlık alanlar ve kıyı kumulları ile doğal 
ve arkeolojik sitler bulunur (Anonymous, 2009).  

 
Kullanılan Veri Setleri ve Diğer Veriler 

Araştırmada kullanılan veri setlerinden biri, 2003 tarihli Ikonos verisidir. 24 
Eylül 1999’da fırlatılan Ikonos uydusu Geoeye tarafından çalıştırılan yüksek 
çözünürlüklü bir uydudur. Uydudan elde edilen veriler, 3.2 metre (nadir noktasında) 
yersel çözünürlükte Multispektral (çok bantlı), 0.82 metre (nadir noktasında) yersel 
çözünürlükte pankromatik (siyah-beyaz) bantlardan oluşmaktadır (Anonim, 2011). 
Araştırmada kullanılan veri setlerinden diğeri 2010 tarihli Quickbird verisidir. 2001 
yılında fırlatılan QuickBird, Digital Globe adlı özel bir ABD şirketi tarafından 
çalıştırılmaktadır. QuickBird verisinden, pankromatik band için 0.61 m'lik (nadir 
noktasında) çözünürlükte, multispekral bantlar için ise 2.5m'lik (nadir noktasında) 
çözünürlükte görüntüler elde edilmektedir (Anonim, 2011).  

 
Örnek Alanların Belirlenmesi 

Araştırma alanı içinde, araştırmada kullanılan Ikonos ve Quickbird 
çerçevelerinin her ikisi tarafından kaplanan ve kıyıdaki değişkenliği temsil 
edebileceği düşünülen 3 ayrı örnek peyzaj seçilmiştir. Bu yaklaşımla, söz konusu 
üç ayrı örnek alan birbirleri ile karşılaştırılarak peyzajın yersel heterojenitesinin 
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peyzaj strüktür özellikleri açısından değerlendirilmesi mümkün hale gelmiş, her 
örnek alanın zaman boyutundaki karşılaştırmalarına ek olarak, üçlü setlerin 
karşılaştırılması sayesinde araştırma alanının yersel değişkenliği, ilgili tarihler 
bakımından analiz edilebilmiştir. Araştırma alanı kıyısını temsil edecek şekilde her 
tarihe ait 3x3 km’lik alt peyzajlar seçilmiş ve analizler için hazırlanmıştır. 

 
Metod 

Araştırma yöntemi, yapılaşma nedeniyle kıyı peyzajının kalite özelliklerinde 
meydana gelen değişimlerin ortaya konması için bireysel tarihlerdeki (2003 ve 
2010) peyzaj özelliklerinin haritalanması ve değişime ait bilginin patern metrikleri ile 
analizi ve bu aşamalardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılarak birleştirilmesi ve 
kaynak yönetimi için önerilere dönüştürülmesi aşamalarından oluşmaktadır.  
Çalışmada patern metrikleri, peyzajdaki değişimi gösterebilmek ve peyzaj 
özelliklerini ifade edebilmek amacıyla hesaplanmıştır. İnsan çevre etkileşimini 
göstermesi bakımından önemli olan metrikler parça, sınıf ve peyzaj düzeyinde 
hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırmada sınıf ve peyzaj düzeylerinde 
değerlendirilen ve hesaplamalarda kullanılan alan-kenar, şekil, agregasyon 
(birleşme) ve çeşitlilik indisleri, alan-kenar, şekil ve agregasyon indislerinden elde 
edilen veriler yorumlanarak değerlendirilmiştir. Bu metrikler sınıf alanı (CA), toplam 
alanın yüzdesi (PLAND), en büyük yama indisi (LPI),toplam kenar (TE), kenar 
yoğunluğu (ED),  çevre-alan oranı (PARA), şekil indisi (SHAPE),  serpiştirme ve 
dizilim (IJI), eş komşuluklar oranı (PLADJ) gibi metriklerdir. 
 
Araştırma Bulguları 

Araştırmanın görüntülerin sınıflanması aşamasında değişim tespiti ve 
peyzaj strüktürü analizlerinde kullanılacak olan 2003 ve 2010 tarihlerine ait tematik 
haritaların üretilebilmesi için görüntüler, ekran üzerinden sayısallaştırılarak 
sınıflanmış ve sonrasında ayrıntılı değişimler ortaya konmuştur.  

Buna göre, 860.4 ha alan kaplayan örnek alan 1’de tarımsal nitelikli 38.5 
ha alan yapı alanlarına (111, 112, 121, 122) dönüşmüştür. Bu dönüşüm içinde 19.2 
ha ile meyve bahçelerinden (222) dönüşüm en üst düzeydedir. Seralardan (210) ve 
tarlalardan (211) dönüşüm ise sırasıyla 4.4 ve 14.9 ha olarak hesaplanmıştır. Alan 
1’de tarlalardan ve meyve bahçelerinden oluşan 11.2 ha’lık tarımsal nitelikli 
alandan yine aynı şekilde tarımsal nitelikli alan olan seralara dönüşüm olduğu 
görülmüştür. Meyve bahçelerinden 6.2 ha, tarlalardan ise 5.0 ha’lık dönüşüm 
olduğu görülmüştür. Sera ve meyve bahçelerinden tarım alanlarına olan dönüşüm 
sırasıyla 9.0 ha ve 14.6 ha olarak toplam 23.6 ha’dır. 29.5 ha’lık dönüşümün 
seralardan ve tarlalardan meyve bahçelerine doğru olduğu görülmüştür. Bu 
dönüşüm içerisinde 20.7 ha ile tarlalardan (211) meyve bahçelerine (222) olan 
dönüşüm en üst düzeydedir. Deniz ve okyanus sınıfına ait 0.6 ha’lık alan plaj ve 
kumul alanları sınıfına (331) dönüştürülmüştür. 4.3 ha’lık deniz ve okyanus 
alanından su yüzeylerine (512) dönüşmüştür. Plaj ve kumul alanından, deniz ve 
okyanus sınıfına (523) olan dönüşüm 1.0 ha olarak hesaplanmıştır. 
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Toplam olarak  850.2 ha alan kaplayan örnek alan 2’de seralar, tarlalar, 
meyve bahçeleri gibi tarımsal nitelikli alanlar ve plaj ve kumul alanlarından 15.6 ha 
alan yapı alanlarına dönüşmüştür. Bu dönüşüm içinde 11.9 ha ile meyve 
bahçelerinden (222) yapı alanlarına dönüşüm en üst düzeydedir. Seralardan (210), 
tarlalardan (211) ve kumul alanlarından (331) gerçekleşen dönüşüm ise sırasıyla 
0.3, 3.3 ve 0.1 ha olarak hesaplanmıştır. Tarla ve meyve bahçelerinden seralara 
gerçekleşen dönüşümlerin toplam 1.1 ha olduğu gözlemlenmiştir. Toplam 18.8 ha 
olarak hesaplanan dönüşümler içerisinde meyve bahçeleri ve seralardan tarlalara 
dönüşüm olmuştur. Alan 2’de seralardan ve tarlalardan meyve bahçelerine 42.2 
ha’lık dönüşüm olduğu görülmüştür. Bu dönüşüm içerisinde 42.1 ha ile tarlalardan 
meyve bahçelerine olan dönüşüm en üst düzeydedir. 

Toplam  893.8 ha alan kaplayan örnek alan 3’de tarımsal nitelikli 19.3 ha’lık 
alan yapı alanlarına dönüşmüştür. Bu dönüşüm içerisinde 14.4 ha’lık alan ile 
meyve bahçeleri (222) dönüşümün en üst düzeyde olduğu alandır. Meyve 
bahçelerinden sonra seralar ve tarlalardan olan dönüşüm sırasıyla 0.1 ve 4.8 ha 
dönüşüm olduğu görülmüştür. Tarlalardan ve meyve bahçelerinden sırasıyla 0.9 ve 
3.4 ha olmak üzere toplam 4.3 ha’lık alan seralara dönüşmüştür. Seralardan ve 
meyve bahçelerinden tarlalara dönüşüm ise sırasıyla 0.4 ve 29.8 ha olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca su yollarında 0.2 ha’lık alanın tarlalara ve 0.3 ha’lık alanda 
da meyve bahçelerine dönüşümün olduğu gözlemlenmiştir. Sera ve tarlalardan 
meyve bahçelerine olan dönüşüm 17.5 ha’dır. Bu dönüşüm içersinde 17.2 ha ile 
tarlalardan meyve bahçelerine olan dönüşümün miktarı daha yüksektir. Toplam 
alan da 6.1 ha’lık alan kaplayan Plaj ve kumul alanlarından deniz ve okyanuslara 
dönüşen toplam alan 0.1 ha olarak hesaplanmıştır. 

 
Sonuçlar 

Bu çalışmada, alan ve çevre, şekil, agregasyon ve çeşitlilik ifadesi için 
kullanılan peyzaj metrikleri ele alınmış ve son 30 yıldır turizm kaynaklı yapılaşma 
faaliyetlerine sahne olmuş bir kıyı bölgesindeki 3 örnek alanda karşılaştırmalar 
yapılmıştır. Çalışmada gösterilen yöntem, klasik bir kentleşme sürecinden farklı 
dinamikler ile yapılaşmış olan bir kıyı alanında meydana gelen değişimleri 
kompozisyon ve konfigürasyon özellikleri açısından değerlendirmiştir. Bu 
değerlendirme hem sınıflar düzeyinde, hem de her biri ayrı bir peyzaj olarak temsil 
edilmiş olan üç örnek alanın geneli düzeyinde yapılmıştır. 

Peyzaj metriklerinin kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken 
konulardan biri de yapılan analizler ve analizlerden elde edilen sonuçların 
yorumlanmasında kullanılan terminolojinin yerinde kullanılmasıdır. Örneğin 
“agregasyon”, kavramsal olarak çok sayıda farklı özellik içerir.  

Akdeniz kıyısında yer alan üç örnek alan birbiri ile de karşılaştırılmıştır. Bu 
seçimde, araştırmaya konu olan bölgede birbirine komşu olmayan ve içerdiği 
peyzaj özellikleri bakımından bölgeyi temsil edebilecek, eşit büyüklükte alanlar 
dikkate alınmıştır. Bu karşılaştırmadaki amaçlardan bir tanesi, peyzajdaki yersel 
değişkenliğin de ortaya konmasıdır. Peyzajdaki yersel değişkenliğin peyzaj indisleri 
yardımı ile ortaya konması için bölge belirli büyüklükteki alt peyzajlara (ör: gridler) 
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ayrılarak bu peyzajlar bazında analizler yapılabilir. Sonuçların birleştirilmesi ile 
bölge yersel ve zamansal değişim özellikleri bakımından bütünsel olarak 
değerlendirilebilir (Alphan ve Çelik, 2013). 
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MERSİN-MEZİTLİ’DE ANALİTİK HİYERARŞİ TEKNİĞİ İLE ALAN KULLANIM 
ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ* 

 
 Developing The Land Use Proposals For Mersin-Mezitli By Using Analytical 

Hıerarchy Technique 
 

Asuman AYSU                                                      Nuriye SAY 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                             Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, Mersin’in batısında yer alan merkez ilçe Mezitli’de kentleşmenin 
doğal faktörler üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve bu doğrultuda başta konut olmak 
üzere yeni kentsel kullanım alanlarına yönelik önerilerin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alan kullanım uygunluklarının belirlenmesi 
için çok faktörlü analiz yöntemi kullanılarak, konut alanlarıyla birlikte kentsel 
dokunun yakın çevresinde ağırlıklı bulunan tarım, orman ve turizm kullanımları için 
uygun alanlar önerilmiştir. Ölçütlerin belirlenmesi ve ağırlıklandırılmasında yetkili 
kurumlarda çalışan uzmanların görüşlerine dayanan analitik hiyerarşi tekniğinin 
bulguları dikkate alınmış, çalışmada yürütülen yöntem kapsamında CBS 
tekniklerinden yararlanılarak uygunluk haritaları oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Mersin, Mezitli, Analitik Hiyerarşi Tekniği (AHT), Çok Faktörlü  

Analiz 
ABSTRACT 
The main objective of this study is to determine the effects of the urbanisation on 
the natural factors in Mezitli, the central district which is located in the west part of 
Mersin, and accordingly, to develop their commendations for the use of new urban 
areas. For this purpose, to determine land use suitability, appropriate areas along 
with residential areas are recommended for densely tourism activities, forestry and 
agriculture surrounding the urban fabric by utilizing Multi-criteria Analysis. The 
techniques of analytic hierarchy findings based on opinion of the experts working 
for the accredited institution are considered to determine and weight of criteria. 
Subsequently, the land use suitability maps are created by utilizing the GIS 
techniques within the scope of the method applied. 
Keywords: Mersin, Mezitli, Analytical Hierarchy Process (AHP) Techniques, Multi-

Criteria Analysis 
 
ÖZET 

Geçtiğimiz yüzyıl içinde gerçekleşen kontrolsüz nüfus artısı, hızlanan 
sanayileşme ve beraberinde gelen plansız kentleşme birçok çevresel sorunlara 
neden olmuştur. Ülkelerin karşı karşıya kaldığı bu çevre sorunlarının temel 
nedenlerini, doğal kaynakların mekânsal boyutta değerlendirilmemesi ve 
sürdürülebilir doğal kaynak planlamalarının yapılmaması oluşturmaktadır. Sorunu 
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çözmeye yönelik yapılan projeler çoğu zaman kâğıt üzerinde kalmakta veya 
uygulama aşamasında, gerçek koşulları yansıtan modellemelerin 
oluşturulmamasından dolayı, yeni sorunlarla karşılaşılmasına yol açmaktadır 
(Küçükönder ve Karabulut, 2007). Kentlerde, farklı gereksinimler sonucu yapılan 
mekânsal planlama çalışmaları söz konusu bu sorunların giderilmesinde çoğu 
zaman yeterli olamamıştır. 

Çalışmada kullanılan Analitik Hiyerarşi Tekniği (AHT), karar verme 
sürecinde etkili olan kişi ve uzmanların alternatifleri ve bu alternatiflere yönelik 
seçim ölçütlerini belirleyebildiği ve önem sıralamalarını yapabildiği bir süreçtir.  
Myers ve Alpert (1968) tarafından ortaya atılmış ve Saaty (1977) tarafından bir 
model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale 
getirilmiştir. 

Araştırma alanı olarak seçilen Mersin iline bağlı Mezitli ilçesinde coğrafi 
konum, iklimsel özellikler, tarım, sanayi, ticaret ve ihracatın hızlı gelişimi, serbest 
bölge ilan edilmesi, liman şehri olması gibi etmenlere bağlı olarak nüfus artış hızı, 
göç ve hızlı kentleşme artmıştır. Bu nedenle kentsel yapıda önemli bir bozulma 
yaşanmıştır. Göçün yoğun yaşanmasının getirdiği yükü mevcut sistem 
kaldıramamakta, plansız-programsız yapılaşmadan dolayı da önemli sorunlar 
yaşanmaktadır (TMMOB, 2009). Yaşanan bu sorunlar doğal kaynakların ve alan 
kullanımlarının tahribine neden olmaktadır. 

Çalışmada, araştırma alanı olarak Mersin-Mezitli’ nin seçilmesinin en 
önemli nedenleri, Say ve Ark., (2011)’a göre, alanın çevresel koşulları ve mevcut 
sorunlar göz önüne alındığında aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
- Mersin, son on yılda konut artış oranı Antalya’dan sonra ikinci ilimizdir. Buna 
bağlı olarak mekânsal gelişimi de oldukça hızlı olmaktadır 
- Mezitli yerli turistler için önemli bir turizm merkezi durumundadır. 1970'lerde 
Mersin kent merkezinde başlayan ve özellikle yaz dönemlerinde kullanılan ikinci 
konutlar, günümüzde Silifke'ye kadar uzanan sahil kesimini tamamen kaplamıştır. 
Hassas kıyıların ve kıyı alanlarındaki verimli tarım topraklarının tahribatına neden 
olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 
- Son yıllarda kentin yüksek rakımlı bölgeleri, yayla turizmi açısında gelişme 
göstermektedir. Bu durum bölgedeki dağlık ve ormanlık alanların tahribatı 
olasılığını arttırmaktadır. 
- Artan nüfus ve göç hareketlerinin talep ettiği kentsel mekân ve sosyal yaşam, 
kent için hazırlanan planlarla çözümlenememiştir.  
- Kentte çarpık kentleşme sonucu bugün yaşanan sorunların hızla giderilmesi, 
doğal faktörlerle uyumlu, yeni konut alanlarının belirlenmesi gerekliliği vardır 

Yukarıda sıralanan gerekçeler doğrultusunda araştırma alanında, başta 
yeni konut alanları olmak üzere, alan kullanım kararlarının belirlenmesi önem 
kazanmaktadır. Bu çalışmada, çok ölçütlü alan uygunluk değerlendirmesi 
tekniklerinden biri olan AHT kullanılarak son yıllarda kentleşme adına önemli 
gelişmeler yaşanan Mersin Mezitli’de ileriye dönük alan kullanım planlamalarına bir 
altlık oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle 
alan kullanım ölçütleri belirlenmiş ve daha sonra çok ölçütlü analiz yöntemlerinden 
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biri olan AHT ile bu ölçütlerin ağırlıklandırması yapılmıştır. Sonuç olarak da elde 
edilen ölçüt derecelendirilmesine bağlı olarak alan kullanım önerileri sunulmuştur. 
Materyal ve Yöntem 
Materyal 

Bu çalışmanın yürütüldüğü Mezitli ilçesi Mersin’in merkez ilçelerinden biri 
olup kentin batısında bulunmaktadır. Doğusunda Yenişehir, batısında Çeşmeli 
kasabası, kuzeyinde Toros Dağları ve güneyinde Akdeniz bulunmaktadır (Şekil 1). 

Araştırma alanının fiziksel ve sosyo- kültürel yapısının belirlenmesi 
amacıyla kullanılan materyaller aşağıda sıralanmıştır. 
- 1/100000 ve 1/25000 ölçekli toprak haritaları,  
- Jeoloji haritası. 
- Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan MERSİN-O33-a4, MERSİN-O33-

d1 pafta nolu 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar. 
- 2009 yılında hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Planı 
- Alana ait 03.07.2010 tarihli 0,6m çözünürlükteki QuickBird uydu görüntüsü. 
- Sosyo-ekonomik veriler için başta TÜİK olmak üzere diğer kamu kurumlarına ait 

veriler. 
- Analitik hiyerarşi tekniğinin uygulanmasında ölçütlerin ağırlık puanlarının 

belirlenmesinde kullanılacak uzman ve karar vericiler ile yapılacak anket formları. 
Araştırmayla ilgili haritaların ve verilerin üretilmesi ve analizlerin uygulanması 
sırasında ArcGis 10 programından yararlanılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Araştırma alanının konumu 
 
Yöntem 

Çalışma genel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada “Veri 
Toplama ve Değerlendirme Ölçütlere Karar Verme” kapsamında; araştırma 
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alanının fiziki yapısı incelenmiştir. Bunun sonucunda alan kullanım kararlarını 
etkileyen ölçütlerin göz önüne alınmasıyla, alandaki mevcut koşullara bağlı olarak 
bu ölçütlerin hangilerinin değerlendirilmeye alınacağına karar verilmiştir.  

İkinci aşamada “Ölçüt Katmanlarının Oluşturulması ve Haritalanması“ 
kapsamında belirlenen ölçütler CBS teknikleriyle sayısallaştırılarak haritalanmıştır. 
Bu aşamada ArcGis 10 programı kullanılmıştır.  

Çalışmanın 3. Aşamasında, analitik hiyerarşi tekniği kullanılarak. “Seçilen 
Ölçütlerin ve Alt Ölçütlerin Puanlandırılması yapılmıştır”. 

Çalışmanın 4. ve son aşamasında “Toplam Uygunluk Puanlarına Göre 
Alan Kullanım Önerileri ” kapsamında 3. aşamada elde edilen değerlendirme 
sonuçlarına göre alan kullanım önerileri getirilmiştir. 

Seçilen değerlendirme ölçütleri ve bu ölçütlerin AHT ile 
ağırlıklandırılmasından sonra, çok ölçütlü uygunluk analizinin matematiksel 
yaklaşımından yararlanılarak toplam uygunluk puanları hesaplanmıştır. 

 
Araştırma Bulguları 
Toprak: Alanın toprak yapısı, “büyük toprak grupları” ve “arazi yetenek sınıfları” 
başlığı altında incelenmiştir. 

Araştıma alanı büyük toprak gruplarına göre değerlendirildiğinde 5 farklı 
grup saptanmıştır. Bu toprak grupları ve araştırma alanındaki kapladıkları alanlar 
Çizelge 1’ de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Araştırma alanında bulunan büyük toprak grupları 
Büyük Toprak Grupları Alanı (ha) Oran (%) 
Kahverengi Orman Toprakları 1 673 26.8 
Kırmızı Akdeniz Toprakları 1 417 22.7 
Regosol Topraklar 1 211 19.4 
Alüviyon Topraklar 1 181 18.9 
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları 768 12.3 
Toplam 6250 100 

 
Alanın arazi yetenek sınıfları değerlendirildiğinde ise alanda 6 adet toprak 

sınıfının bulunduğu saptanmıştır. Bu sınıfların araştıma alanında bulunma 
miktarları ve toplam alana oranları ise Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Araştıma alanı arazi yetenek sınıfları dağılımları 

Sınıf Alanı (ha) Oran  (%) 
I. Sınıf 2020 32,3 
II. Sınıf 725 11,6 
III. Sınıf 39 0,6 
IV. Sınıf 2190 35 
VI. Sınıf 418 6,7 
VII. Sınıf 858 13,7 
Toplam 6250 100 
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Hidroloji: Alanın en önemli su kaynağı Mezitli Deresi (Liparis Çayı) 
kuzeydekii tepelerden yağış ile beslenerek denize dökülmektedir.Alanın diğer su 
kaynağı 13,5 ha ve 108 km2 yağış havzası olan Tece Deresidir (Karabulut ve Ark., 
2007). 

Bitki Örtüsü: Akdeniz kıyı zonunda yer alan ve Toros Dağı eteklerine 
kadar uzanan araştırma alanındakibitki örtüsü, alçak kesimlerde yaz kuraklığına 
uyumlu (kserofit) sert yapraklı bitkiler, bodur bitki topluluklarından, yukarı 
kesimlerde ise herdemyeşil orman alanlarından oluşur.Kıyıdan itibaren 700–800 
metrelere kadar maki topluluğu görülmektedir (Mezitli Belediyesi, 2009). 

Eğim: Çalışma alanında, eğimli alanlar güneyden kuzeye giderek 
artmaktadır. Bu durum yerleşmelerin kıyı kesiminde ve doğu batı doğrultusundaki 
ulaşım aksı üzerinde doğrusal bir yapı oluşturmasına neden olmuştur.Kıyı 
kesiminde eğimi %5 ya da %5–10 değerlerinde oldukça düşük olup, yerleşme 
açısından bir eşik oluşturmamaktadır.  

Yükselti Kuşakları: Yükseltinin kıyıdan itibaren düzenli olarak arttığı 
Mezitli’de 700–800 m’den sonra dalgalı araziler gözlenmektedir. Dağ ve deniz 
arasında kalan kıyı şeridii batıya gittikçe daralmaktadır.  

Denizden 100 metreye kadar olan yükselti kuşaklarında kıyı ovaları 
tarımsal üretimin yapıldığı alanlar ve kentsel yerleşmeler ile bölgesel altyapı-ulaşım 
sistemleri yer almaktadır. 

  Dağlık bölgeye geçiş alanı niteliğindeki engebeli, eğimli,  yer yer vadiler 
ve derelerle bölünmüş olan 100–500 metreler arasındaki kuşakta ise, bahçe ve 
bağ tarımı yapılmakta, makilik alanlar ve ormanlar yer almaktadır. 

  500–900 metre arasındaki yükselti kuşağı,  genelde makiler ve ormanlarla 
örtülüdür (Mezitli Belediyesi, 2009). 

 
Alan Kullanımlarının Değerlendirilmesi 

Konut Dokusu: Mersin ilinin son 50 yılda nüfusunun 18 kat artması hızlı 
kentleşmeyi ve mekânsal büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Araştırma alanında 
toplam 59000 olan konut sayısının 20000 konutu yazlık amaçlı kullanılmaktadır 
(Mezitli Belediyesi 2009).Mezitli’ nin batı kıyısının kuzeyinde düşük yoğunluklu 
kırsal nitelikli konutlar bulunmaktadır. Alanın özellikle kıyı kesimlerinde konut 
alanlarında biçim ve yoğunluk açısından homojenitenin olmadığı söylenebilir. 

Ulaşım: 1970’lerde kıyı bandında başlayan yazlık konut yapımı son 
yıllarda daha da artmış, bunun yanında ova ve kıyı kesiminde yapılan ulaşım 
yolları geniş alanlar kaplamıştır. Araştırma alanının ortasından 14,5 km 
uzunluğunda D400 karayolu geçmektedir. Alanın kuzeyinde O51 Adana- Erdemli 
otoyolu ve bunu D400 karayoluna bağlayan 5 km uzunluğundaki kuyuluk otoyol 
bağlantısı bulunmaktadır. 

Tarım Alanları: Araştırma alanın üst kesimlerinin meyve bahçeleri, sulu 
tarım alanları, kuru tarım alanları ve seralar olmak üzere yoğun biçimde tarım 
arazileri ile kaplı olduğu görülmektedir. Alanın 3177 ha’lık tarım alanlarının önemli 
bir bölümünü narenciye bahçeleri oluştururken, 738 ha kuru tarım, 368 ha sulu 
tarım ve 27 ha sera alanları bulunmaktadır. 
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Alan Kullanım Önerileri İçin Uygunluk Analizi 
Kent, tarım alanlarıyla çevrelenmiş olup, araştırma alanında kent 

dokusundan daha fazla yer kaplamaktadır.  
Kentin imar planı kararları temelde konut ve tarım alanlarında değişimi 

öngörmektedir. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde yürütülen mekânsal 
uygunluk analizi için konut ve tarım sektörü dikkate alınmıştır. Ayrıca, konut alanları 
içerisinde değerlendirilen turizme bağlı yapılaşma daha çok kıyı kesimlerde 
gerçekleştiği için turizm sektörü de mekânsal uygunluk analizi uygulanan bir diğer 
sektör olarak seçilmiştir. Bunlara ek olarak araştırma alanında çok yoğun olarak 
bulunmasa da belediye mücavir alanı içerisinde ormanlık alanların olması ve bu 
alanların yazlık konut için tercih edilme oranının her geçen gün artması nedeniyle 
orman alanları için de uygunluk analizi çalışması yürütülmüştür. 

Ölçütlerin birbirlerine göre öneminin ifadesi olarak ağırlıklandırılmasında ve 
öncelik sıralarının belirlenmesinde“Temel Ölçütler” ve “Ölçütler” kategorisi için AHT 
kullanılmıştır. Ancak “Alt Ölçütlerin” sıralamasına Çukurova Üniversitesi’nde görev 
yapan konuyla ilgili uzmanlarca karar verilmiştir. Temel ölçütlere yönelik öncelik 
sırasının belirlenmesinde esasen karar vericilerin alan kullanım planlarına yönelik 
karar üretme ve karar onaylama sürecindeki genel yaklaşımlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Dolayısıyla, bu kategoride AHT ile belirlenen ağırlıklı öncelik 
değerlerinin mekânsal yansıması dikkate alınmamıştır. Bu aşamada “ölçütler” ve 
“alt ölçütler” kategorisinde yer alan ve daha çok alanın fiziki koşullarına ait verilerin 
ağırlıklı öncelikleri mekânsal olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, doğrusal 
kombinasyon modelinin CBS tekniği ile kullanılmasıyla toplam mekansal uygunluk 
düzeyi belirlenmiştir. 

 
Uygunluk Ölçütlerinin Değerlendirilmesi ve Uygunluk Haritası 

Konut alanlarının uygunluğunun belirlenmesinde seçilen ölçütlerin önem 
dereceleri Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehirleşme Daire Başkanlığı’nda 
görev yapan ve plan kararları üretme posizyonunda bulunan beş adet personele 
yapılan anketler ile belirlenmiştir.  

Tarım alanlarının uygunluk ölçütleri arazi yetenek sınıfı, eğim, erozyon, 
toprak derinliği, bitki örtüsü ve mevcut kullanımlar olarak belirlenmiş ve ikili 
karşılaştırma anketleri Mersin Tarım İl Müdürlüğünde görev yapan 5 personele 
yapılan anketler ile belirlenmiştir. 

Orman alanlarının uygunluk ölçütleri arazi yetenek sınıfı, eğim, erozyon, 
toprak derinliği, bitki örtüsü ve mevcut kullanımlar olarak belirlenmiş ve ikili 
karşılaştırma anketleri Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan 4 
personele uygulanmıştır. 

Turizm alanlarının uygunluk ölçütleri arazi yetenek sınıfı, denize yakınlık 
(1km), orman alanları,  mevcut kullanımlar ve eğim olarak belirlenmiş ve ikili 
karşılaştırma anketleri Mersin Turizm İl Müdürlüğünde görev yapan 3 personele 
uygulanmıştır. 

Yapılan anketler sonucunda ortaya çıkan uygunluk puanları ve Çukurova 
Üniversitesi personelince verilen alt ölçüt puanları CBS ortamında altlık haritalara 
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atanmış ve alan kullanımları için uygunluk haritaları ortaya çıkmıştır (Şekil 2, Şekil 
3, Şekil 4, Şekil 5). 

 

 
Şekil 2. Konut alanları uygunluk haritası 
 

 
Şekil 3. Tarım alanları uygunluk haritası 
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Şekil 4. Orman alanları uygunluk haritası 

 

 
Şekil 5. Turizm alanları uygunluk haritası 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada Mersin Mezitli’de imar planlarına altlık oluşturacak bir alan 
kullanım planlaması yapmak hedeflenmiştir. Bu kararların uygulanabilirliği için alan 
kullanım kararlarının oluşturulmasında yetki ve bilgi sahibi kurum yetkilileriyle 
yapılan ikili karşılaştırma anketleri sonucu görüşleri kararların oluşturulmasına dahil 
edilmiştir. Bu amaçla; belirlenen her bir sektör için çok ölçütlü uygunluk analizi 
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yürütülmüş ve her söktör için uygunluk haritaları ayrı ayrı olarak oluşturulmuş ve bir 
önceki bölümde sunulmuştur. Alanda tüm söktörlerin belirli bir uyum içerisinde 
planlanabilmesi için çok sektörlü ve çok ölçütlü bir analiz daha yapılması gereklidir. 
Bu amaçla; konut, tarım, orman ve turizm için ortaya çıkan uygunluk haritaları 
tekrar CBS tekniği yardımıyla çakıştırılmıştır. Ortaya çıkan haritada harita hücreleri 
içerisinde tek bir alan kullanımına uygun olanlar o alan kullanımına tahsis 
edilmiştir. Birden fazla alan kullanımı için uygun olan alanlarda ölçütlerin toplam 
ağırlık puanları dikkate alınmıştır. Şekil 5’ de verilen sektörlere ait uygunluk 
haritasına göre; mevcut konut dokusunun kuzeyinde önerilen yeni konut alanlarının 
batısı ve doğusunda kuzeye uzanan tarım koridorları önerilmiştir. Alanın 
doğusunda mevcut yoğun konut dokusuna yakın kesimler konut alanı olarak 
önerilmiştir. 

Mezitli’deki son yirmi yılda gelişen kıyıya paralel yayılmacı konutlaşma kısa 
sürede kontrol altına alınmalıdır. Bu nedenle başta tarım ve orman olmak üzere 
diğer sektörler konut alanının çevresinde kısıtlayıcı alan kullanımları olarak 
seçilmeli ve imar planlarıyla bu kararlar yönlendirilmelidir.  

Çalışma alanında, turizm sektörü için uygun alanlar, seçilen ölçütler 
doğrultusunda çok lokal olarak küçük mekanlar şeklinde ortaya çıkmış genel 
değerlendirme içinde çevresinde ağırlıklı olarak önerilen diğer sektörlere dahil 
edilmiştir. Mezitli’deki yapılaşmanın ağırlıklı olarak yerli turizm talepleri 
doğrultusunda geliştiği göz önüne alınırsa, bu çalışma kapsamında turizmin diğer 
sektörlerin yanında uygunluğunun düşük çıkması alandaki uzman görüşleriyle 
ilişkilendirilebilir. Belirlenen ölçütlerin uzmanlar tarafından birbirleriyle 
kıyaslanmasında esasen konut ve tarım sektörüyle ilgili ölçütlere ağırlık verildiği 
gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil 5. Sektörlere ait alan kullanım önerileri 
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Bu çalışmada, uzman ve karar verici kurum yetkililerinin görüşleri 
doğrultusunda bir takım alansal ölçütlere bağlı olarak; 
-Kent merkezinin yakın çevresindeki tarım alanlarının kentin dışında bir tampon 
bölge olarak korunması ve konut alanlarının belirli koridorlarla kent merkezinin 
kuzeyine eşik alanlara doğru yönlendirilmesi daha uygundur.  
-Kentin içinde ve çevresinde dağınık halde bulunan sanayi tesislerinin belirli 
alanlarda toplanması sağlanmalıdır. Kentin doğusunda verimli tarım alanları 
üzerinde gelişme gösteren sanayi alanları, kuzeyde bulunan III., IV. ve VI. sınıf 
topraklar üzerine kaydırılmalıdır. 

Buna ek olarak alanda planlama yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki öneriler 
de sunulabilir.  

 -İmar planlarını hazırlama ve uygulama aşamasında farklı sektörlere ait 
alan kullanım kararlarının üretilmesinde direk ya da doğrudan ilişkili diğer devlet 
kuruluşlarıyla ortak bir çalışma sağlanmalıdır. 
Mersin yükselti kuşaklarına bağlı olarak sahil bölgesi, eşik alanlar, dağlık bölgeler 
gibi değişken fiziki koşullara sahip alanlar ve yerleşim birimlerini içermektedir. Bu 
nedenle sağlıklı bir kentsel gelişme için alt kademe belediyeleri de içine alan havza 
planlaması, bölgedeki doğal kaynakların en doğru biçimde kullanılmasını 
sağlayacaktır ve diğer kent planları için de bir altlık oluşturacaktır. 
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ERDEMLİ (MERSİN) KIYISINDAKİ YAPILAŞMANIN ANALİZİ: DEĞİŞİM TESPİTİ 
VE GELECEK KESTİRİMLERİ* 

 
Analysıs of Buılt-Up Development on the Coast of Erdemli (Mersin) Change 

Detectıon and Future Projectıons 
 

Laden GÜVENSOY                                                 Hakan ALPHAN 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                                Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, (1) Mersin İli, Erdemli İlçesi kıyı kesiminde 1980’li 
yıllardan günümüze kadar olan dönem için uydu verilerine (1989, 1995, 2001 ve 
2007 tarihli SPOT verileri) dayalı değişim analizleri gerçekleştirmek, (2) Hücresel 
Özişleme (CA) temelli SLEUTH ve Markov modelleri kullanılarak, güncel kentsel 
gelişme eğilimleri ışığında gelecekteki kentsel büyümeyi tahmin etmek ve kaynak 
yönetimine ilişkin öneriler geliştirmektir. 
Anahtar Kelimeler: Markov zincir modeli, SLEUTH, SPOT, değişim tespiti, kentsel 

büyüme 
 
ABSTRACT 

The aims of this study are (1) to perform change detection that relies on 
satellite images (SPOT images of 1989, 1995, 2001 ve 2007) on the coast of 
Erdemli (Mersin) for the period from 1980’s to present and (2) predict future urban 
development in the light of current urbanization trends. Cellular Automata (CA) 
based SLEUTH and Markov models were used to project development for 2025. 
Landscape planning and management proposals were made based on the 
development projections produced during this study. 
Keywords: Markov chain model, SLEUTH, SPOT, change detection, urban growth 
 
GİRİŞ 

İnsan yerleşimleri doğal örtüyü etkilemiş ve bu yolla ekosistem yapısına ve 
fonksiyonlarına zarar vermiştir (Rafiee ve ark., 2009). Tarım, yerleşim ve altyapı 
çalışmaları gibi insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu peyzaj değişimleri, 
günümüzde en çok araştırılan ve tartışılan konu haline gelmiştir.  

Kentsel arazi örtüsü/alan kullanımı (AÖ/AK) değişiminin izlenmesi yerel 
otoriteler ve karar vericiler için önemli bir konudur. Uzaktan algılanmış verilere 
ulaşılabilirliğin kolaylaşması ve verilerdeki kalitenin artması ile yeni analitik teknikler 
geliştirilmiş ve bu da kent ekosistemlerindeki değişimlerin düşük maliyette sürekli 
olarak izlenmesini mümkün kılmıştır. Bu gelişme ile kentsel büyüme modelleri 
gelecekteki kentsel AÖ/AK değişimlerinin ve uzun dönemli kentsel büyümenin 
tahmininde etkili bir araç olmuştur (Xian ve Crane, 2005). Kentsel modelleme ve 
gelecek kestirimleri ile ilgili yapılan çalışmalar da bu sayede hız kazanmıştır. 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Kentsel büyümenin ortaya konması ve tahmininde yapı alanlarının gelişiminin 
izlenmesi önemli bir faktördür.1 

Geliştirilen dinamik kentsel modeller yapı alanlarında gelecekteki 
değişimlerin miktar, kalite ve konum bilgilerini ortaya koymaktadır. 

Buna göre yersel modelleme için ortaya konan yaklaşımlar: (1) Hücresel 
özişleme (CA) modelleri, (2) Yapay sinir ağları, (3) Çok ajanlı modeller, (4) 
İstatistiksel modeller ve (5) Fraktal modeller olarak sınıflanabilir. Modelleme 
yaklaşımının en önemli amacı karar destek sistemlerine ve karar alma süreçlerine 
yardımcı olmaktır. Modelleme sürecinde pek çok noktada Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) desteği önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, kentsel değişim tespiti ve gelişim kestirimleri ile ilgili 
olarak dijital verilere ve analiz yöntemlerine dayanan metodolojik bir yaklaşım 
sunarak, Mersin İli, Erdemli İlçesi kıyı kesiminde 1980’li yıllardan günümüze kadar 
olan yapı alanlarındaki değişimin analizi ve farklı gelişim modellerini (ör: SLEUTH 
ve Markov Zincir Modeli) kullanarak gelecekteki kentsel büyümenin tahmin 
edilmesidir. Uygulanacak olan iki yöntemle, öngörülen iki yapılaşma senaryosu 
ışığında gelecekteki kentsel büyüme tahmin edilmiş ve  kaynak yönetimine ilişkin 
öneriler sunulmuştur. Belirlenen amaçlar ışığında çalışma kapsamında, Erdemli 
İlçe’si sınırları içinde yer alan araştırma alanınındaki yapılaşma analiz edilerek, 
yapılaşmayla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde ortaya konmuştur. Yapılan 
deneysel çalışmalarda ve uygulamalarda, yapı alanlarının analizi ve ileriye yönelik 
kestrimlerinde, bölgesel ölçekte başarısı kanıtlanmış CA tabanlı SLEUTH modeli 
ve olasılığa dayalı istatistiksel bir yaklaşım olan Markov Zincir Modeli, çalışmanın 
metodolojisini oluşturmuştur. 

 
Materyal ve Metod 
Materyal 

Araştırma alanı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyısında yer alan Mersin İli 
Erdemli İlçesi kıyı şeridinde, 36° 27' ve 36° 44' kuzey enlemleri ile 34° 07' ve 34° 
27' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğusu Mersin, batısı Silifke, kuzeyi 
Karaman ve Konya, güneyi Akdeniz ile çevrilidir. Araştırma alanı sınırları, kıyı 
çizgisinden itibaren 200m yüksekliğe kadar olan alanı kaspsamaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu 
 

Araştırma alanı olarak seçilen kıyı bölgesi, deniz seviyesinden 200m 
yüksekliğe kadar olan alanları kapsamaktadır. Yükseklik gruplarının alandaki 
dağılımına bakıldığında, kıyıdaki alüvyal düzlüklerin doğuda daha geniş alanlar 
kapladığı, bu alüvyal düzlüklerin batı yönüne doğru daralarak devam ettiği 
görülmektedir. Uydu verileri ve saha çalışmalarıdan elde edilen bilgiler, çok katlı 
yerleşimlerin doğu kıyısındaki alüvyal arazide daha yoğun ve yaygın olduğunu 
göstermiştir. 

Erdemli İlçe’si 1980’lı yıllarla birlikte turizm ve rekreasyon aktvitelerini 
destekleyen karar ve politikalar nedeniyle özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kıyı 
turizminin yoğunlaşması, bölgedeki kıyı boyunca yapılaşmanın artmasına neden 
olmuş ve bu gelişme 2000’li yıllara kadar devam etmiştir. Daha sonraki dönemlerde 
yapılaşmanın eskiye göre yoğunluğunun azalmasına rağmen, devam eden 
gelişme, doğal kıyı peyzajını büyük ölçüde bozmuş ve günümüzde de bu gelişme 
kıyı ve diğer doğal alanları tehdit eder niteliktedir.  

Veriler: Çalışmada kullanılan çok bantlı veri setleri SPOT (1,3,4) ve 
LANDSAT (TM ve OLI) görüntülerinin yanısıra araştırma alanını kısmen kapsayan 
ve referans olarak başvurulan 1 m yer çözünürlüğünde IKONOS Pansharpened 
(2003), 0.6 m yer çözünürlüğünde QUICKBIRD Pansharpened (2009), 15-30m yer 
çözünürlüğünde görünür ve yakın kızılötesi çok bantlı ASTER (2005-2006) ve 30 
ve 15m yersel çözünürlüğünde LANDSAT 8 (2013) verilerinden yardımcı veri 
katmanları olarak yararlanılmıştır. Uydu verileri dışında, 1:25000 ölçekli topoğrafik 
haritalardan da yardımcı veri katmanları olarak yararlanılmıştır. Topoğrafik harita 
öncelikle taranıp, mozaik işlemi uygulandıktan sonra raster veri formatına çevrilmiş 
ve yükseklik bilgisini içeren sayısal yükseklik verileri üretilmiştir. Araştımada, temel 
veri setleri olarak kullanılan SPOT ve LANDSAT görüntülerine ait bilgiler Çizelge 
3.1’de verilmiştir. 
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Metot 
Çalışmanın ön hazırlık aşaması geniş bir literatür taramasından 

oluşmaktadır. Kullanılıcak veri setlerine karar verildikten sonra görüntülerin ön 
işlemesi yapılarak coğrafi olarak tutarlı veriler elde edilmiş ve görüntü 
zenginleştirme işlemi uygulanarak araştırma alanı peyzajının yüksek doğrulukta 
haritalanabilinmesi sağlanmıştır. İzlenen yöntem şemasında daha sonraki adımlar 
şu şekilde olmuştur: 

(a) Görüntü segmentasyonu ve eğitimli sınıflama yaklaşımı ile araştırma 
alanı peyzajı haritalanarak dört tarihe ait arazi örtüsü haritaları elde edilmiştir. 

(b) Sınıflama sonrası ikili yarşılaştırma yaklaşımı ile Erdemli kıyı şeridinin 
1989’dan günümüze kadar gerçekleşen değişimleri kalite ve miktar bakımından 
değerlendirilmiştir ve güncel değişim eğilimleri ortaya konmuştur. 

(c) Geleceğe yönelik gelişime kestirimleri için kullanılacak CA temelli 
Markov ve SLEUTH modellerin için gerekli veri katmanlı hazırlanmıştır. CA-Markov 
modeli için öncelikle dönüşüm olasılıkları, dönüşüm alanları ve koşullu olasılık 
haritaları ile ÇKA yardımıyla arazi örtüsü tiplerinin uygunluk haritaları üretilmiştir. 
SLEUTH modeli içinse yol ağları, kent katmanları, çıkarma katmanı, SYM’den elde 
edilen eğim ve tepe gölgesi katmanları üretilmiştir. 

(d) SLEUTH ve CA-Markov modelleri uygulanarak, araştırma alanının 2025 
yılı yapılaşma gelişimi iki yapılaşma gelişimi öngörüsü ışığında tahmin edilmiştir. 
 
Araştırma Bulguları 

Araştırma alanındaki arazi örtüsü tiplerinde 1989-2013 yılları arasında 
meydana gelen değişimler analiz edilmiştir. Yıllar arasında meydana gelen 
değişimlerin belirlenmesi çalışmanın ileriki aşamalarında uygulanacak olan gelecek 
kestirimi modellerine temel oluşturması açısından önemlidir. Güncel değişim 
eğilimleri ise senaryoların oluşturulmasın etkili olmuştur Araştırma alanındaki arazi 
örtüsü sınıflarının yıllara göre değişiminin grafiksel yorumu Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Araştırma alanındaki arazi örtüsü sınıflarının 1989-2013 yılları arasındaki 
alansal değişimleri 

 
Elde edilen sonuçlar yapı alanlarının iki kattan fazla arttığı görülmüştür. 

Alanda en geniş yer kaplayan tarım alanları ciddi bir artış göstermiştir. Makilikler 
ise giderek azalan bir eğilim göstermiştir. Sınırlı bir bölgede bulunan orman belirgin 
bir değişim gözlenmemişken çıplak alanların genelde artma eğiliminde olduğu 
ortaya konmuştur. Araştırma alanının doğu kıyısındaki ikinci konut olarak kullanılan 
yapı alanlarının 1989-2001 döneminde önemli bir artış göstererek geniş alanlara 
yayıldığı, buna karşılık Erdemli İlçe merkezindeki gelişimin özellikle 1995’den sonra 
gerçekleştiği görülmektedir. Tarım alanlarındaki gelişim ise 1989’dan sonra kıyıdaki 
alüvyal arazilerin daha kuzeyindeki eşik alanlar üzerinde yaygınlaşmaya devam 
etmiştir. Bu gelişim, araştırma alanının batısında, kıyıya yakın makilik alanlarda da 
çarpıcı bir şekilde gözlemlenmektedir. 

Araştırma alanında tarım alanları dışındaki yapılaşmamış alanlar makilikler 
ile genellikle bozulmuş makiden oluşan çıplak alanlardır. Araştırma alanı içinde yer 
alan ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün kuzeyinde bulunan tek 
orman varlığı sit statüsü altında korunduğundan “Orman” sınıfı için ayrıca bir 
koruma değeri oluşturulmamıştır. İlgili sit statüsü için atanan koruma değeri aynı 
zamanda buradaki orman varlığı için de geçerli olmuştur. Benzer şekilde, araştırma 
alanının içinde kalan makilik alanların önemli bir bölümü sit sınırları içinde 
kaldığından, sitler için senaryolarda öngörülen koruma düzeyleri sit sınırları içindeki 
maki alanlarına uygulanmış, sit sınırları dışında kalan maki alanları için ayrıca bir 
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yüzeyler

i
1989 424,41 8899,41 145,44 4655,41 769,41 484,36
1995 585,34 8842,42 144,63 4600,45 721,97 483,63
2001 828,45 10090,26 133,32 3078,49 764,51 483,41
2007 1027,99 9994,65 130,49 2876,94 871,3 477,07
2013 1170,89 10291,86 129,8 2601,44 708,21 476,24
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koruma düşünülmemiştir. Bu temel yaklaşımlar ışığında şekillendirilen Senaryo 1, 
arazi örtüsü özelliklerinden makilik alanlar ve çıplak alanlar için herhangi bir 
koruma getirmezken, tarım alanları için zayıf bir koruma öngörmektedir. Senaryo 2 
ise tarım alanları için daha güçlü bir koruma öngörmüştür (Alphan ve ark., 2014). 

Markov Zincir Analizi, geçmisten şimdiye olan gelişim dinamiklerini 
kullanarak gelecekteki bir tarihte AÖ/AK deseni için olasılıklar veya projeksiyonlar 
üreten bir yersel modelleme yaklaşımıdır.  

Genellikle mevcut eğilim dinamiklerini ve bilinen iki tarihteki AÖ/AK deseni 
değişimlerini kullanarak dönüşüm olasılıkları matrisi oluşturan model, buna göre 
tahminde bulunur (Sun ve ark., 2007). Bunun yanında Hücresel Özişlme  ve Çok 
Kriterli Analizler sayesinde potansiyel gelişim veya gelişime uygunluk haritaları 
oluşturularak gelişime müdahale edilebilir (Guan ve ark., 2011; Zhang ve ark., 
2011). Dönüşüm olasılıkları matirisi olarak adlandırılan, bir kategoriden diğerine 
dönüşüm olasılıklarını gösteren matriks, tanımlayıcı çıktılar ortaya koyması 
açısından önemlidir (Sun ve ark., 2007). 

CA-Markov modelinin uygulanabilmesi için öncelikle kestirim yapılacak 
döneme ilişkin dönüşüm olasılıkları ve alanlarının hesaplanması 
gerekmektedir.2013 yılı referans görüntüye göre model doğruluğu arttırılan Markov 
parametreleri, 2025 yılı hesaplamaları için kullanılmıştır ve sonuç haritaları elde 
edilmiştir. Arazi örtüsü sınıflarına göre sınırlayıcılar ve faktörler belirlenip fuzzy 
bulanık mantığına göre standar hale getirildikten sonra iki senaryoya göre CA 
Markov modeli uygulanmıştır. 

SLEUTH modeli hücresel bir model olup temelini CA’dan almaktadır. 
Kullanıcı tarafından belirlenen senaryolarla çalıştırılan model, geçmiş büyüme 
eğilimlerini modellemek ve buna göre ileriye yönelik projeksiyonlar üretmek için 
kullanılır. Modelleme sürecinde kullanıcı yönlendirmesine izin vermesi, kentsel 
büyüme dinamiklerini ortaya koyması ve farklı çevresel koşullara sahip 
senaryolarla farklı koruma düzeyleri sağlaması SLEUTH modelinin en önemli 
avantajlarıdır. 

SLEUTH Modeli, Clarke ve ark (1997) tarafından, Santa Barbara 
Üniversitesi, Amerika Ulusal Jeoloji Servisi (USGS) ve Amerika Ulusal Bilim 
Derneği (NSF) destekleriyle, İnsan Kaynaklı Alan Dönüşümü Projesi (HILT) 
kapsamında, kentleşmenin San Fransico’ya olan etkilerini geniş kapsamlı olarak 
ele almak, kentsel büyümenin modellenmesi ve bölgesel tahminlere dayalı 
projeksiyonlar ortaya koymak için geliştirilmiş bir modeldir. SLEUTH, tahmin 
yapabilmek için en az 4 tarihe ait kent katmanı bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Bunun 
yanında, coğrafi olarak tutarlı ve zaman içinde değişim göstermiş olan arazi örtüsü 
ve yol ağları bilgisi gerekmektedir. Ayrıca araştırma alanına ait SYM’nden elde 
edilen eğim ve tepe gölgesi bilgileri ile yapılaşmadan korunacak olan alanları 
gösteren çıkarma katmanı ile beraber toplam altı katman bilgisi, modeli çalıştırmak 
için gerekli olan girdi verilerini oluşturmaktadır. Gerekli girdi verileri hazırlandıktan 
sonra farklı iki senaryoya göre hazırlanan kentleşmeden korunacak alanları 
gösteren çıkarma katmanları ile SLEUTH modeli uygulanmıştır . 
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Tartışma veSonuçlar 

Turizm faaliyetleri, ekonomik etkenler, demografik yapı, barınma tercihleri, 
ulaşım ve planlama politikaları gibi pek çok etken nedeniyle kıyı ve kıyı gerisindeki 
yapı alanları hem fiziksel hemde sosyo-ekonomik olarak değişimleri tetiklemektedir. 
Özellikle, Akdeniz’in batısında yer alan Silifke-Mersin kıyı şeridi bu  değişimlerin 
çarpıcı sonuçlarına sahne olan önemli bir kıyı bölgesidir. Bu bölge içerisinde yer 
alan araştırma alanında (Erdemli İlçesi), kıyı boyunca yerleşmiş olan yapı 
alanlarında, turizm odaklı değişimlerin görüldüğü, kıyı gerisinin ise daha çok 
barınma ihtiyaçlarından dolayı değişim ve gelişim içerisinde olduğu göze 
çarpmaktadır. Araştırma alanının kıyı kesimi, 1980’lerden itibaren hızlı bir ikinci 
konut yapılaşmasına maruz kalmış ve bu durum günümüzde de görece daha az 
olmak kaydıyla devam etmektedir. Kıyı boyunca dar bir alanda gelişim gösteren 
bütüncül yapı bloklarının aksine, kıyı gerisinde tarım alanlarının hakim olduğu 
alanda, yapılaşmadaki parçalılık ve yapı alanlarının çok küçük yamalar şeklinde 
olması dikkat çekicidir. Aynı zamanda kıyıdaki alüviyal düzlüklerin doğuda daha 
geniş alanlar kapladığı, bu alüviyal düzlüklerin batı yönüne doğru daralarak devam 
ettiği görülmektedir. Arazi çalışmalarındaki gözlemler, bölgedeki çok katlı binaların 
alanın doğusunda ve bu alüvyal düzlüklerin üzerinde daha yoğun ve yaygın 
olduğunu göstermiştir.  

Ortaya çıkan sonuçlar alansal olarak değerlendirildiğinde, her iki senaryoda 
da 2013 yılına göre yapı alanları ve makilik arazi örtüsü tiplerinde önemli 
değişimler beklenmektedir. Alansal olarak her iki model sonuçlarında farklılık olsa 
da genel olarak benzer yersel gelişim sonuçları üretildiği söylenebilir. Ancak 
burada önemli olan beklenen gelişimlerin miktar yönünden örtüşmesi değil, harita 
üzerinde yersel olarak dağılımlarıdır. Her iki model için tahmin sonuçları 
incelendiğinde, senaryoların ışığında beklenen gelişimler yersel olarak benzerlik 
taşımaktadır.  

Gelişim beklentileri dikkate alındığında, doğudaki Arpaçbahşiş kıyısı, 
Kargıpınarı ve TEM otoyolu Çeşmeli bağlantısı, Erdemli kentsel yerleşiminin 
kuzeydoğusu, Kumkuyu ve Ayaş kıyısı ile, Kumkuyu ve Limonlu’nun yukarı 
kesimlerindeki gelişme beklentilerinin her iki model için her iki senaryoda da 
benzerlikler taşıdığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla 2025 yılı için öngörülen iki 
gelişim senaryosu ve beklenen gelişimin miktarları farklı olsa da, gelişimlerin yersel 
dağılımı ve yoğunlaştığı noktalar yukarıda bahsedilen lokasyonlarda olmuştur. 

Çalışma kapsamında, Erdemli İlçe’sinin, 2025 yılı için yapılaşma beklentisi 
iki gelişim senaryosu öngörüsüyle CA-Markov ve SLEUTH modelleri ile ortaya 
konmuştur. Çalışmada, Erdemli İlçe’si için miktar ve yersel dağılım yönünden 
ortaya konan gelişim beklentileri ve bu beklentilerin diğer arazi örtüsü tiplerine olan 
etkisi bölgenin gelişimine yönelik alınacak kararlara altlık oluşturabilecek sonuçlar 
üretmiştir. Kestirim modelleri ile alınacak kararların ileriki zamanlar için  sonuçlarını 
ve etkilerini önceden kestirebiliyor olmak, kararların olumlu ve olumsuz etkilerinin 
önceden değerlendirilebiliyor olması, karar vericiler için önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. Bu noktada geriye dönük değişim analizleri ve kestirim modelleri, 
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gelişim planlamalarında bölge için doğru ve etkili kararların alınmasına ve 
bölgedeki doğal kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması açısından önemli bir araçtır. 
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*ORGANİK BÖĞÜRTLEN FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE 
ARAŞTIRMALAR 

 
Studies on organic blackberry  seedling production 

 
Hakan MARAKOĞLU                                                    Nurgül F.TÜREMİŞ 
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı                                          Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışma 2009-2010 yılı yetiştirme döneminde Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Uygulama ve Araştırma arazisi ile Adana Valiliğine 
bağlı İsmailiye köyündeki İl Özel İdareye ait uygulama seralarında 
gerçekleştirilmiştir. Denemede Jumbo ve Chester Thornless böğürtlen çeşitleri 
kullanılmıştır.Deneme çelik ve fidan olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çelik 
aşamasında çelikler (1:1 oranında) perlit + çiftlik gübresi kompostu içeren viyollere 
dikilmiştir. Fidan aşamasında ise bitkiler (1:1:1 oranında) kum + toprak + çiftlik 
gübresi   ve (1:1:1 oranında) organik torf + perlit + organik çiftlik gübresinden 
oluşan tüplere şaşırtılmıştır.Bu çalışmada  Kontrol ve Bio-one, B5A, Bioneem 
bakterileri kullanılarak çelik ve fidanların büyüme parametreleri incelenmiştir. Çelik 
aşamasında çeliklerin dikiminden 3 ay sonra tutma oranı ve kuru madde miktarı 
hesaplanmış, fidan aşamasında ise sürgün sayısı, sürgün uzunluğu, gövde 
kalınlığı, yaprak alanı, fidanda kuru madde miktarı ve pazarlanabilir fidan %’si 
hesaplanmıştır.                                                                                                
Anahtar Kelimeler: Çiftlik gübresi, organik böğürtlen fidanı, Bio-one, B5A,           

Bioneem 
 
ABSTRACT 

This research was conducted in Research and Implementation Areas of 
Horticulture Department of Agriculture Faculty at Cukurova University and 
greenhouses of Adana Governorship during 2009-2010 growing season. Jumbo 
and Chester blackberry varieties were used in the experiment. 

The experiment was examined in two phases; cuttings and seedlings. 
Cuttings were planted in viols with perlite + farmyard manure (1:1 ratio) compost. 
Seedlings were transplanted into tubes with sand + soil + farmyard manure (1:1:1 
ratio) and organic peat + perlite + organic farm manure (1:1:1 ratio). 

In this study, effects of control, Bioone, B5A and Bionem bacteria on 
growth parameters of cuttings and seedlings was examined. In cutting phase, 
retention rate and the amount of dry matter were determined 3 months after 
planting. In seedlings, the number of shoots, shoot length, stem thickness, leaf 
area, dry matter content and marketable percent of young trees seedlings were 
analyzed.                                                                                                               
Key Words: Blackberry, Organic blackberry seedling, Bio-one, B5A, Bioneem 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Giriş 
Organik tarım; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal 

dengeyi yeniden korumaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini 
içermekte olup, esas itibariyle toprağın sürdürülebilir bir verimliliğe sahip olmasını 
sağlama, bitkinin direncini artırma, bitki korumada biyolojik yöntemleri de tavsiye 
eden, bütün bu olanakları kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden, üretimde 
miktar artışını değil, ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim sistemi 
olarak tanımlanmaktadır (Taşbaşlı ve ark, 2003). Kimyasal sentetik ilaç ve 
gübrelemeye dayalı geleneksel tarım uygulamaları ile yüksek oranda verim artışı 
sağlanırken, bunların aşırı kullanımı sonucu maliyet ve çevre kirliliği de gittikçe 
artmaktadır (Akman ve Kara, 2001). Üzümsü meyvelerden olan böğürtlen; Rosales 
takımının, Rosaceae familyasının Rosoideae alt familyasının, Rubus cinsine 
girmektedir. Rubus cinsi İdeabatus (ahududular) ve Eubatus (böğürtlenler) olmak 
üzere iki alt cinse ayrılmaktadır. Rubus fruticosus L. yani böğürtlen, Eubatus alt 
cinsi içerisinde incelenmektedir (Ağaoğlu, 1986). Böğürtlen, dik, yarı dik veya 
sarılıcı büyüme eğiliminde olup, çoğu çeşitler dikenli gövdelere sahiptir (Bobrowski 
ve ark, 1996). Böğürtlenlerde çelikle üretim yöntemi, çeliklerin kolayca sürmesi 
nedeniyle uygun bir yöntemdir. Çelikler bitkilerin yeni sürgünlerinden alınır. Çelikler 
10-15 cm uzunluğunda hazırlanıp, köklenme ortamına dikilirler(Bobrowski ve ark, 
1996). Üzümsü meyveler grubunda yer alan böğürtlenler kendilerine özgü renk, tat 
ve aroması ile taze tüketim yanında gıda endüstrisinde de çok çeşitli kullanım 
alanları vardır. Bu nedenle öteki meyveler arasında çok özel bir yere sahiptir. 
Ayrıca böğürtlenler bünyelerinde bulunan bazı pigmentler, fenoller, flavanlar, 
flavonoidler, vitamin ve liflerin diğer meyve türlerinden konsantrasyon bakımından 
çok yüksek oldukları belirtilmektedir (Pehluvan ve Güleryüz 2004). 
 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Uygulama ve Araştırma arazisi ile Adana Valiliğine bağlı İsmailiye köyündeki İl 
Özel İdareye ait uygulama seralarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
Jumbo ve Chester çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitler 2003 yılında yapılan 
adaptasyon çalışmasında 9 böğürtlen çeşidi arasında Çukurova bölgesi 
koşullarında en iyi sonucu veren çeşitler olarak bulunmuştur (Türemiş ve 
ark.,2003). 
 
Metot 

Deneme 2 aşamadan oluşmaktadır. 1-Çelik köklendirilmesi; Tesadüf 
parselleri deneme desenine göre yürütülen çalışma dikensiz 2 böğürtlen çeşidi ile 4 
yinelemeli her yinelemede de 60 çelik olarak kurulmuştur, uygulamalarda 3 bakteri 
içerikli ticari preparat (Bio-one,B5a,Bionem) ve kontrol uygulaması olarak da su 
kullanılmıştır. Çelik köklendirilmesinde organik böğürtlen bitkilerinin kış dinlenme 
dönemindeki sürgünleri (Floricane) kullanılmıştır. Çelik köklendirilmesi aşamasında 
B5A ve Bionem gübresi 2 hafta arayla 2 kez topraktan 1 kez de yapraktan 
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uygulanmıştır. Bio-one gübresi sadece 1 kez topraktan uygulanmıştır. Kurşun 
kalem kalınlığında 2’şer göz içeren çelikler 1:1 oranında perlit+çiftlik gübresi 
kompostu içeren viyollere dikildikten sonra sulandırılmış bakteri solüsyonu ile 
muamele edilmiştir. 2-Fidan üretimi; 3 aylık köklenme aşamasından sonra tüplere 
şaşırtılan köklü çeliklerde farklı 2 ortam kullanılmıştır. Bu ortamlar; 1.Ortam 1:1:1 
oranında Kum+Toprak+Çiftlik gübresinden, 2.Ortam 1:1:1 oranında Organik 
torf+Perlit+Organik çiftlik gübresi kompostu’ndan (Ekoflora) oluşturulmuştur. 3 
yineleme olarak kurulan fidan üretimi aşamasında her yinelemede 20 köklü çelik 
kullanılmıştır. Bu denemede yine köklenmeyi uyarmak amacıyla organik tarımda 
ruhsat ve sertifika almış 3 farklı bakteri içerikli preparat kullanılmıştır. Fidan 
yetiştirme aşamasında B5A ve Bionem gübresi 2 hafta arayla 2 kez topraktan 1 
kez de yapraktan uygulanmıştır. Bio-one gübresi sadece 1 kez topraktan 
uygulanmıştır. 
 
Yapılan Ölçüm ve Analizler 

Köklenen çeliklerde Yapılan Ölçüm ve Analizler; 1-Çeliklerde tutma oranı: 
uygulama ve çelik dikiminden 3 ay sonra canlı köklü çelikler ve kuru çelikler 
sayılarak tutma oranı % olarak hesaplanmıştır. 2-Köklenen çelikte kuru madde 
miktarı: her yinelemeden köklenen 5 çelikte, köklenen çeliğin ağırlıkları alınmıştır, 
daha sonra 65 ºC etüvde 48 saat kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları alınıp (Kuru 
Ağırlık/Yaş Ağırlık) X 100 formülüne göre hesaplanmıştır (Türemiş, 1988). 
 
Fidanlarda yapılan ölçüm ve analizler; tüplere şaşırtılan fidanlarda 1, 2, 3 ay 
sonra büyüme ve gelişmeyi izlemek üzere; 1-Sürgün sayısı, 2-Sürgün uzunluğu 
(Cetvel ile cm olarak), 3-Gövde kalınlığı; Toprak yüzeyinden 5 cm yukarıdan 
kumpas ile belirlenmiştir. 4-Yaprak alanı ölçümü söküm sırasında  (taşınabilir licor 
marka LI-3000 A model alan ölçüm cihazıyla) yapılmıştır, 5- 3. ayın sonunda 
bunlara ilave olarak yine her yinelemeden 5 fidanda yaş ve kuru ağırlıkları alınarak 
(Kuru Ağırlık/Yaş Ağırlık)X 100 formülüne göre hesaplanmıştır. 6-Pazarlanabilir 
fidan %’si hesaplanmıştır (Tutan Fidan Sayısı/Toplam Fidan Sayısı) X 100 
formülüne göre hesaplanmıştır. 7-Jump paket programına tabi tutularak istatistiksel 
analizleri yapılmış, ortalamalar LSD testine göre %5 önem düzeyinde 
karşılaştırılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 Jumbo ve Chester Thornless çeşitlerinden alınan çelik örneklerinin tutma 
oranlarının hesaplanmasında canlılığını köklenme aşamasına kadar koruyan 
çeliklerin sayısı, köklendirmek üzere viyollere konulan tüm çelikler içinde 
belirlenmiş, tutma oranlarının %’si buna göre hesaplanmıştır. 
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Şekil 1. Jumbo ve Chester Thornless çeliklerinde tutma oranları (%) 

 
Jumbo ve Chester Thornless çeşitlerinin çeliklerinde yapılan gözlemler 

sonucunda Jumbo çeşidinin Chester Thornless çeşidine göre tutma oranının  daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Erdoğan ve ark. (2006), dut çeliklerinin 
köklendirilmesi üzerine yaptıkları çalışmada, farklı konsantrasyonlarda IBA’nın dut 
tiplerinin çeliklerinin köklenmesi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak IBA 
ile muamele edilen çeliklerin kontrole göre daha yüksek oranda köklendiklerini 
tespit etmişlerdir. Bu çalışmada organik gübrelerin köklenme üzerine etkisi 
incelendiğinde en iyi sonucun Bio-one organik gübresinden elde edildiği tespit 
edilmiştir. Bio-one içerisindeki oksin üreten bakterilerin böğürtlen bitkisinde 
köklenmeyi teşvik ettiği düşünülmektedir. Bakteri gübrelerinin çelik köklerine 
uygulanmasının etkileri karşılaştırıldığında Bio-one uygulamasının en iyi sonucu 
verdiği görülmüştür. Bunun nedeni ise Bio-one içerisindeki bakterilerden biri olan 
Azotobacter Vinelandi’nin atmosferdeki serbest azotu toprağa bağladığı 
düşünülmektedir. Her iki çeşitte de Bionem ve B5A uygulamaları kontrolden daha 
geride bir gelişme göstermiştir. Jumbo ve Chester Thornless çeşitlerinde köklenme 
sağlandıktan sonra her yinelemede 5 çeliğin yaş ağırlıkları alınmıştır. Daha sonra 
65 ºC etüvde 48 saat kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları alınmıştır. Jumbo 
çeliklerinde kuru madde miktarı açısından uygulamalar arasında istatiksel açıdan 
fark önemli bulunmuş, Bio-one (%32,36), B5a (%32,56) ve Kontrol (%32,59) 
uygulamaları en yüksek kuru madde ile aynı istatistik gruba girerken en düşük kuru 
madde Bionem (%27,87) uygulamasından alınmıştır. Nikpeyma (2003), değişik 
pistacia yoz ve çöğürlerinde farklı uygulamaların kök kuru ağırlığı üzerine etkileri 
konusunda yaptığı çalışmada tohumlarını katlamalı ve katlamasız olarak ekmiş; 
değişik dozlarda GA3 uygulamıştır. Araştırıcı çalışma sonunda katlamasız olarak 
doğrudan tüplerde ve bahçe koşullarında yetiştirilen bitkilerin kök kuru ağırlıklarının 
daha iyi olduğunu bildirmiştir. Yaptığımız çalışmada da organik gübreler olan Bio-
one, B5A, Bionemin içerisindeki oksin üreten bakterilerin kök oluşumuna olumlu 
etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Chester Thornless çeşidinde uygulamalar 
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arasındaki fark önemli bulunmuş, en yüksek değer B5A (%27,83) uygulamasından 
alınmış bunu sırası ile Kontrol (%25,39) uygulaması izlerken en düşük değer ise 
Bio-one (%20,28) uygulamasından elde edilmiştir. 2000-2001 yıllarında 
Slovenya’da Tojnko ve ark. tarafından yürütülen bir çalışmada; bazı ticari organik 
gübreler ile standart mineral gübrelerin Golden Delicious elma çeşidinde kök 
sistemi ve gelişimi üzerine etkileri kıyaslanmıştır. En iyi sonuç; kök sistemi 
gelişiminde, verim ve meyve kalitesinde olumlu artışlara neden olan ticari organik 
gübre uygulamalarından elde edilmiş, yapılan bu çalışmada en iyi kök gelişimi Bio-
one uygulamasından elde edilmiş olup içerisindeki oksin üreten bakterilerden 
kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Jumbo çeşidinin fidanlarında sürgün sayısına 
bakıldığında ortamlar arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın 
(1,53 ad.) 1. ortamdan (1,23 ad.) daha yüksek değer aldığı görülmüştür. Gübreler 
arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, sürgün sayısı açısından en 
yüksek değer Bio-one (1,84 ad.) uygulamasından alınırken bunu sırası ile B5A 
(1,41 ad.) uygulaması izlemiş en düşük değer ise Kontrol (1,12 ad.) 
uygulamasından elde edilmiştir. Gübre x Ortam interaksiyonunda Bio-one’nın 2. 
ortamı (2,22 ad.) en yüksek değer alırken bunu sırası ile B5A’nın 2. ortamı (1,54 
ad.) izlemiş, en düşük değeri ise Kontrol’ün 1. ortamından (1,03 ad.) elde edilmiştir. 
Chester Thornless çeşidinin fidanlarında sürgün sayısına bakıldığında ortamlar 
arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortam (1,03 ad.) en yüksek 
değer alırken 1. ortam (0,00 ad.) bunun gerisinde kalmıştır. Gübreler arasında 
istatistiksel açıdan fark bulunamamıştır. Gübre x ortam interaksiyonunda 
istatistiksel açıdan fark bulunamamıştır. Fidan gelişiminde çelikler köklü olmasına 
rağmen fidan torbalarına aktarıldıktan sonra gübre uygulamalarında gelişme 
gözlenmemiştir.  

Aslantaş ve ark. 2006 ve 2007 yıllarında Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi Müdürlüğünde yapılan çalışmada 
bazı bakteri ırklarının çilekte fide üretimi üzerine etkilerine bakmış ve bitkilerdeki 
kardeş sayısı, bitki başına kol sayısı, kol uzunluğu, kol kalınlığı, bir koldaki fide 
sayısı, bitki başına fide sayısı, fide kalitesi ve kullanılabilir fide oranı bakımından 
bakteri uygulamalarının kontrole göre çok önemli artışlar sağlandığı belirlenmiştir. 
Çalışmada ise Bio-one içerisindeki Clostridium pasteurianum’un bakterisinin 
topraktaki organik maddeleri humusa çevirmesi ve oksin üretmesinden dolayı 
sürgün sayısında önemli bir artış olduğu düşünülmektedir. Jumbo çeşidinde sürgün 
uzunluğuna ilişkin ortamlar arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. 
ortam (57,99 cm)  yüksek değer alırken 1. ortam (42,10 cm)   daha düşük değer 
almıştır. Yine çizelge 4,7’nin incelenmesinden, uygulamalar arasında da 
istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, sürgün uzunluğu açısından en yüksek 
değer Bio-one (68,43 cm) uygulamasından alınırken bunu sırası ile B5A (47,73 cm) 
uygulaması izlemiş, en düşük değer Bionem (40,03 cm) uygulamasından elde 
edilmiştir. Gübre x Ortam interaksiyonunda Bio-one (84,94 cm) uygulaması en 
yüksek değeri alırken, bunu sırası ile B5A’nın 2.ortamı (52,91 b) ve Bio-one’nın 
1.ortamı (51,91 cm) izlemiş en düşük değer ise Kontrol’ün 1. ortamından (36,07 
cm) elde edilmiştir. Chester Thornless çeşidinde sürgün uzunluğu bakıldığında 
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ortamlar arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortam (23,82 cm) en 
yüksek değer alırken 1. ortamın (0,00 cm) ise en düşük değer aldığı tespit 
edilmiştir. Gübreler arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, sürgün 
uzunluğu açısından en yüksek değer B5A (14,03 cm) uygulamasından alınırken 
bunu sırası ile Bio-one (12,90 cm) uygulaması izlemiş, en düşük değer ise Bionem 
(9,51 cm) uygulamasından elde edilmiştir. Gübre x Ortam interaksiyonunda B5A  
(28,05 cm) uygulaması en yüksek değer alırken bunu sırası ile Bio-one (25,80 cm) 
uygulaması izlemiş, en düşük değeri ise Bionem (19,03 cm) uygulamasından elde 
edilmiştir. Jumbo çeşidinin gövde kalınlığına bakıldığında ortamlar arasında 
istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın (3,49 mm) 1. ortamdan (2,80 
mm) daha yüksek değer aldığı tespit edilmiştir. Yine Çizelge incelendiğinde 
gübreler arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, gövde kalınlığı 
açısından en yüksek değer Bio-one (3,93 mm) uygulamasından alınırken bunu 
sırası ile B5A (3,16 mm) uygulaması izlemiş, Bionem (2,75 mm) ve kontrol (2,73 
mm) uygulamaları ise en düşük gövde kalınlığı ile aynı istatistik gruba girmiştir. 
Gübre x Ortam interaksiyonunda Bio-one uygulamasının 2. ortamı (4,53 mm) en 
yüksek değer alırken bunu sırası ile B5A uygulamasının 2. ortamı (3,37 mm) ve 
Bio-one uygulamasının 1. ortamı (3,33 mm) ve izlemiş, en düşük değeri ise kontrol 
uygulamasının 1. ortamından (2,31 mm) elde edilmiştir.2004-2005 yıllarında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde ÇELİK 
tarafından yürüten bu çalışmada Kuzey orijinli yüksek çalı Maviyemiş (Vaccinium 
corymbosum L.) yeşil çeliklerinin köklenmesi üzerine farklı ortamların etkilerini 
incelemiştir. Çeliklere 1000 ppm IBA uygulaması yapıldıktan sonra 25°C’lik alttan 
ısıtma sıcaklığına sahip tavalardaki dere kumu (K), torf (T), perlit (P) ile eşit 
oranlarda karıştırılmış K+T, K+P, T+P ve K+T+P köklendirme ortamlarına 
dikilmiştir. Denemede en yüksek köklenme oranı yıllara göre sırasıyla %92.22 ve % 
97.78 ile T+P ortamından elde edilmiştir. Her iki yılda da en düşük değer K+T+P 
uygulamasından alınmıştır. Yaptığımız çalışmada gövde kalınlığı açısından en 
yüksek değeri Torf+Perlit+Organik Çiftlik gübresi ortamından alınmıştır. . Chester 
Thornless çeşidinde gövde kalınlığına bakıldığında  ortamlar arasında istatistiksel 
açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın (1,94 mm)  1. ortamdan (0,00 mm) daha 
yüksek değer aldığı tespit edilmiştir. Gübreler arasında istatistiksel açıdan fark 
önemli bulunmuş, gövde kalınlığı açısından en yüksek değer Bio-one (1,03 mm) ve 
kontrol (1,00 mm)  uygulamalarından alınırken, en düşük değeri ise B5A (0,93 mm) 
ve Bionem (0,92 mm) uygulamalarından alınmıştır. Gübre x Ortam 
interaksiyonunda Bio-one (2,06 mm) ve kontrol (2,00 mm) uygulamaları en yüksek 
gövde kalınlığı ile aynı istatistik gruba girerken en düşük değeri ise B5A (1,85 mm) 
ve Bionem (1,84 mm) uygulamalarından alınmıştır.  

(2008), Kalyoncu ve ark. tarafından yapılmış olan bir çalışmada Konya 
yöresinde doğal olarak yetişen bir Gilaburu (Viburnum opulus L.) ağacından alınan 
yeşil uç çelikleri kullanılmıştır. Bu çeliklere; sisleme, perlit+torf köklendirme 
ortamında, üç farklı hormon Indol Butirik Asit (IBA), Indol Asetik Asit (IAA) ve 
Naftalen Asetik Asit (NAA), Kontrol dahil dört farklı hormon dozunun (0, 250, 500 
ve 1000 ppm) köklenme üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, uygulamaların 
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tümünde köklenme elde edilmiştir. Hormonlar arasında çelik çapında en yüksek 
etki IBA dan, en düşük etki ise NAA’dan elde edilmiştir. Jumbo çeşidinin yaprak 
alanına bakıldığında ortamlar arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. 
ortamın (50,21 cm²/bitki) 1. ortamdan (25,30 cm²/bitki) daha yüksek değer aldığı 
görülmüştür. Gübreler arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, yaprak 
alanı açısından en yüksek değer Bio-one (56,37 cm²/bitki) uygulamasından 
alınırken bunu sırası ile Bionem (38,90 cm²/bitki) uygulaması izlemiş ve en düşük 
değer ise kontrol (22,24 cm²/bitki) uygulamasından alınmıştır. Yine Çizelge 
incelendiğinde Gübre x Ortam interaksiyonun da istatistiksel açıdan fark önemli 
bulunmamıştır. Chester Thornless çeşidinde yaprak alanına bakıldığında ortamlar 
arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın (37,70 cm²/bitki) 1. 
ortamdan (0,00 cm²/bitki) daha yüksek değer aldığı görülmüştür. Gübreler arasında 
istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, yaprak alanı açısından en yüksek değer 
Bio-one (28,31 cm²/bitki) uygulamasından alınırken bunu sırası ile B5A (19,71 
cm²/bitki) uygulaması izlemiş ve en düşük değer ise kontrol (12,94 cm²/bitki) 
uygulamasından alınmıştır. Gübre x Ortam interaksiyonunda Bio-one (56,61 
cm²/bitki) uygulaması en yüksek değeri alırken bunu sırası ile B5A (39,52 cm²/bitki) 
uygulaması izlemiş, Bionem (28,80 cm²/bitki) ve kontrol (25,87 cm²/bitki) 
uygulamaları ise en düşük değer ile aynı istatistik grubuna girmiştir. Jumbo ve 
Chester Thornless çeşitlerindeki fidanlarda 3.ayın sonunda her yinelemeden 5 
fidanın yaş ve kuru ağırlıkları alınmıştır. Daha sonra 65 ºC etüvde 48 saat 
kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları alınmıştır. Jumbo fidanlarda kuru madde 
miktarına bakıldığında ortamlar arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 
2. ortamın (17,11 g/bitki) 1. ortamdan (14,20 g/bitki) daha yüksek değer aldığı 
tespit edilmiştir. Yine Çizelge incelendiğinde gübreler arasında istatistiksel açıdan 
fark önemli bulunmuş olup, kuru madde açısından en yüksek değer Bio-one (18,09 
g/bitki) ve B5A (16,78 g/bitki) uygulamalarından alınırken, en düşük değer ise 
Bionem (14,53 g/bitki) ve kontrol (13,22 g/bitki) uygulamalarından alınmıştır. Gübre 
x Ortam interaksiyonunda Bio-one uygulamasının 2. ortamı (23,25 g/bitki) en 
yüksek değer alırken bunu sırası ile B5A uygulamasının 1.ortamı (17,10 g/bitki) 
izlemiş, kontrol uygulamasının 1. ortamı (11,60 g/bitki) ise en düşük değeri almıştır. 
Chester Thornless fidanlarında kuru madde miktarına bakıldığında ortamlar 
arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın (11,20 g/bitki) 1. 
ortamdan (0,00 g/bitki) daha yüksek değer aldığı görülmüştür. Gübreler arasında 
istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, kuru madde açısından en yüksek değer 
Bio-one (6,51 g/bitki) uygulamasından alınırken, Bionem (5,26 g/bitki), B5A (5,24 
g/bitki) ve kontrol (5,39 g/bitki) uygulamaları en düşük değer ile aynı istatistik 
grubunda yer almaktadır. Gübre x Ortam interaksiyonunda Bio-one uygulamasının 
2. ortamı (13,01 g/bitki) en yüksek değer alırken, bunu sırasıyla Bionem (10,52 
g/bitki),B5A (10,47 g/bitki) takip etmiş, kontrol (10,78 g/bitki) uygulaması ise en 
düşük değeri almıştır. Jumbo çeşidinde  pazarlanabilir fidan %’sine bakıldığında 
ortamlar arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın (% 73,33) 1. 
ortamdan (% 47,50) daha yüksek değer aldığı görülmüştür. Gübreler arasında 
istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuş, pazarlanabilir fidan %’si açısından en 
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yüksek değer Bionem (% 75,00) ve B5A (% 71,67) uygulamalarından alınırken, 
Bio-one (% 51,67 ) ve kontrol (% 43,33) uygulamaları en düşük değer ile aynı 
istatistik grubunda yer almaktadır. Yine Çizelge incelendiğinde Gübre x Ortam 
interaksiyonun da istatistiksel açıdan fark önemli bulunmamıştır. Chester Thornless 
çeşidinde pazarlanabilir fidan %’sine bakıldığında ortamlar arasında istatistiksel 
açıdan fark önemli bulunmuş, 2. ortamın (% 81,09) 1. ortamdan (% 0,00) daha 
yüksek değer aldığı görülmüştür. Gübreler arasında istatistiksel açıdan fark önemli 
bulunmuş, pazarlanabilir fidan %’si açısından en yüksek değer B5A (% 45,24) 
uygulamasından alınırken bunu sırası ile Bionem (41,67 AB) ve Bio-one (% 40,28) 
uygulamaları izlemiş, kontrol (% 35,00) uygulaması ise düşük değeri almıştır. 
Gübre x Ortam interaksiyonunda B5A uygulamasının 2. ortamı (% 90,48) en 
yüksek değer alırken bunu sırası ile  Bionem’in 2.ortam (%83,33) uygulaması 
izlemiş, kontrol uygulamasının 2.ortamı (% 70,00) ise en düşük değeri almıştır. 
 
Sonuç 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Uygulama ve 
Araştırma arazisi ile  Adana Valiliğine  bağlı İsmailiye köyündeki  İl Özel İdaresine 
ait uygulama seralarında gerçekleştirilen bu çalışmada yaygın olarak kullanılan iki 
dikensiz böğürtlen çeşidi (Jumbo ve Chester Thornless) kullanılmıştır. Çalışmada 
mikrobiyal kaynaklı organik sertifikalı gübreler (B5A, Bionem, Bio-one) ile farklı 
ortamlarda organik böğürtlen fidanı yetiştiriciliği araştırılmıştır.  
 Denemede her iki çeşitte de çelik ve fidan aşamalarının sonuçları 
alınmıştır. Jumbo çeşidinin çeliklerinin Chester Thornless çeşidinin çeliklerine göre 
tutma oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her iki çeşitte de en iyi sonuç 
Bio-one gübresinden alınmıştır. Çeliklerde kuru madde miktarında Jumbo 
çeşidinde en iyi sonuç sırasıyle Bio-one, B5A ve kontrol uygulamalarından 
alınırken Chester Thornless çeşidinde en iyi sonuç B5A uygulamasından alınmıştır.  
 Çelik köklendirme aşamasında Jumbo çeşidinin Chester Thornless 
çeşidine göre performansının daha iyi olduğu, gübre uygulamalarından alınan 
sonuçlara göre de genelde Bio-one gübresinin en iyi sonucu verdiği tespit 
edilmiştir. Fidanlarda  sürgün sayılarını karşılaştırdığımızda Jumbo çeşidinin 1. ve 
2. ortamlarında en iyi sonuç Bio-one uygulamasından alınmıştır. Chester Thornless 
çeşidinde ise 1. ve  2. Ortamları arasında  istatistiksel açıdan önemli fark olmadığı 
görülmüştür. Sürgün sayısında en iyi sonuç Jumbo ve Chester Thornless çeşidinin 
2. Ortamından elde edilmiştir. Jumbo ve Chester Thornless çeşitlerinde sürgün 
sayısında ortamlar arasında en iyi sonuç 2. ortamlardan alınmıştır. Fidanlarda 
yapılan sürgün uzunluğu çalışmasında Jumbo çeşidinin 1. ve 2. ortamlarında en iyi 
sonuç Bio-one uygulamasından alınmıştır. Chester Thornless çeşidinde ise çelikler 
ince olduğundan 1.ortamda bitkiler gelişememiştir. 2. ortamda ise en iyi sonuç B5A 
uygulamasından alınmıştır. Jumbo ve Chester Thornless çeşitlerinde sürgün 
uzunluğunda Jumbo çeşidinin 2.ortamındaki Bio-one uygulamasıyla en iyi sonuca 
ulaşılmıştır. Jumbo ve Chester Thornless çeşitlerinde sürgün sayısının ortamları 
arasında en iyi sonuç 2. ortamlardan alınmıştır. Fidanlarda yapılan gövde kalınlığı 
çalışmasında Jumbo çeşidinin 1. ve 2. ortamlarında en iyi sonuç Bio-one 
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uygulamasından alınmıştır. Chester Thornless çeşidinde ise çelikler ince 
olduğundan 1.ortamda bitkiler gelişememiştir. 2. ortamda ise en iyi sonuç Bio-one 
ve kontrol uygulamasından alınmıştır. Fidanlarda yapılan yaprak alanı ve kuru 
madde miktarı ölçümlerinde Jumbo çeşidinin 1. ve 2. ortamlarında en iyi sonuç Bio-
one uygulamasından alınmıştır. Chester Thornless çeşidinde ise çelikler ince 
olduğundan 1.ortamda bitkiler gelişememiştir. 2. ortamında ise en iyi sonuç Bio-
one uygulamasından alınmıştır. Fidanlarda yapılan ölçümlerde Jumbo çeşidinin 
Chester Thornless çeşidine göre daha iyi sonuç verdiği, gübre uygulamalarında ise 
Bio-one gübresinin diğer gübrelere göre iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Ortamlar 
arasında karşılaştırma yapıldığında 2.ortamda fidan gelişiminin daha iyi olduğu 
gözlenmiştir. 

Bundan sonra yapılacak olan organik fidan yetiştiriciliğinde Bio-one 
gübresinin diğer gübrelere göre öncelikli olarak önerilebilir. 
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MİKRONİZE-BENTONİTLİ-KÜKÜRT İLE BUNA EKLENMİŞ DEMİR (Fe) VE 
ÇİNKO (Zn) MİKRO ELEMENTLERİNİN ORGANİK DOMATES 
YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI* 

 
Effıcıencıes of Mıkronızed-Bentonıte-Sulfur and Its Derıvatıves Wıth Iron (Fe) and 

Zınc (Zn) on Organıcally Grown Greenhouse Tomato 
 

Nazmi CEMALOĞLU                                                   H.Yıldız.DAŞGAN 
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı                                        Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 
 
ÖZET         
            Bu çalışmada, serada organik domates yetiştiriciliğinde, toprağa uygulanan 
beş farklı ürünün; 1) Mikronize bentonitli-kükürt, 2) Geleneksel toz kükürt, 3) 
Mikronize-bentonitli kükürt+demir (Fe), 4) Mikronize-bentonitli kükürt+çinko (Zn), 5) 
Mikronize-bentonitli kükürt+demir (Fe)+çinko (Zn) ve uygulama yapılmayan 
kontrolün; bitkilerde büyüme, verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. 
Ayrıca toprak pH’sı ve Fe ile Zn içerikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Denemede 
bitki boyu, yaprak sayısı, salkım sayısı, gövde çapı bitkide toplam yeşil aksam 
ağırlığı, meyvede ağırlık, çap, boy, hacim gibi fiziksel özellikler ve meyve suyunda 
çözülebilir kuru madde (SÇKM), titre edilebilir toplam asitlik, vitamin C, meyvede 
pH ve EC gibi bazı kimyasal özellikler, bitkilerde makro ve mikro mineral maddeler, 
ayrıca toprakta pH ve EC, Fe, Zn, Mn, Cu mikro-element konsantrasyonları 
incelenmiştir. Bitki büyüme parametreleri, toplam verim, meyve kalite özellikleri, 
yaprakta besin maddeleri konsantrasyonları bakımından uygulamalar arasında 
istatistiki yönden önemli farklar belirlenmemiştir. Sadece Nisan ayında yapılan 
analizde yaprakta Fe değerleri bentonitli-mikronize-kükürt uygulamalarında daha 
yüksek bulunmuştur. Sera toprağında başlangıç pH değeri 7.80 iken, bütün 
uygulamalarda toprak pH değerlerinde 5 ay gibi bir sürede (Şubat-Haziran) 0.16 ile 
0.36 birim düşmeler meydana gelmiştir. Bu denemede, domates bitkilerinin organik 
beslenmesi için katı ve sıvı organik gübrelerin kullanımı toprak pH’sının düşmesine 
neden olmuştur. Bu nedenle, hiç kükürt uygulaması yapılmayan kontrol 
parsellerinde bile pH düşmesi kaydedilmiştir. Bu durum, denemede kullanılan 
kükürt ürünlerinin 5 ay gibi bir sürede pH düşürme etkinliğinin ortaya çıkarılmasını 
ve birbirleri ile karşılaştırılmasını maskelemiştir. Toprak Zn konsantrasyon 
değerleri, Zn içeren bentonitli-mikronize-kükürt uygulamalarında yüksek 
bulunurken, Fe içeren uygulamalarda belirgin bir farklılık dikkat çekmemiştir.  
Anahtar Kelimeler: Solanum lycopersicum, organik seracılık, mikronize-bentonitli-

kükürt, toprak pH  
 
ABSTRACT          
 In organic tomato growing in greenhouse five different sulfur product, which 
applied to soil, have been investigated. The sulfur products were: 1) Micronized-

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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bentonite-sulfur, 2) Traditional granular sulfur, 3) Micronized-bentonite-sulfur+iron 
(Fe), 4) Micronized-bentonite-sulfur+zinc (Zn), 5) Micronized-bentonite-sulfur+iron 
(Fe)+zinc (Zn) and without any application control. The effects of the treatments on 
plant growth, yield and fruit quality properties of tomato crop, also soil pH, soil Fe 
and Zn concentrations and plant nutrient concentrations of the tomato plants were 
investigated.  The following parameters; plant height, leaf number, cluster number, 
stem diameter, shoot fresh and dry weights, leaf area, fruit physical properties like 
weight, diameter, height, volume, fruit chemical properties like total soluble solids 
in (Brix ), titratable total acidity, vitamin C, fruit pH and macro and micro mineral 
concentrations in leaves, and also soil pH, EC, Fe, Zn, Mn, Cu concentrations  
were examined. In plant growth parameters, total yield, fruit quality characteristics, 
leaf nutrient concentrations, the significant differences in terms of applications have 
not been determined. Only in April, leaf Fe concentrations of micronized- bentonite-
sulfur application were higher. While initial pH 7.80 in greenhouse soil, in all 
applications, such as soil pH values over a period of 5 months (February to June) 
0.16 and 0.36 unit falls occurred. pH desreases were recorded even in the control 
plots which sulfur was not applied. In this experiment intensitive usage of solid and 
liquid organic fertilizers for organic nurition of tomato plants may led to pH drop in 
soil. There for, pH lowering efficiencies of bentonite-micronized sulfur and granular 
sulfur applications were masked. While soil concentrations of Zn was found high in 
Zn included bentonite-micronized sulfur applications, a in-significant 
differences were recorded in Fe included applications. 
Key Words: Solanum lycopersicum, organic greenhouse, micronized-sulfur with 

bentonite, soil pH 
 
Giriş 
  Kükürt; toprakta organik formda karbona bağlı ve sülfat esterleri olarak, 
ayrıca bitkilerin direk kullanabildikleri sülfat (SO4

-2) formunda bulunur. Organik 
kükürt bileşikleri, bitkinin hemen kullanımına uygun olmamasına rağmen 
mineralizasyon yolu ile bitkiye kükürt sağlamada potansiyel olarak bulunurlar. 
Ayrıca atmosferdeki SO2 de bitkilerin ihtiyacını karşılayabilecekleri bir kükürt 
kaynağıdır. Fakat son yıllarda atmosfere SO2 salınımı artmakla birlikte yeterli 
kükürtlü gübre uygulaması yapılmadığından tarımsal üretimde kükürt 
noksanlığından kaynaklanan kayıplar yaşanmaktadır. İyi bir ürün kalitesi ve yüksek 
verim elde etmek için bitkinin ihtiyacına uygun miktarda ve formda kükürt 
gübrelemesi yapılması gerekmektedir (Kaymak, 2011). 

Organik tarım; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal 
dengeyi yeniden korumaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini 
içermekte olup, esas itibariyle toprağın sürdürülebilir bir verimliliğe sahip olmasını 
sağlama, bitkinin direncini artırma, bitki korumada biyolojik yöntemleri de tavsiye 
eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden, 
üretimde miktar artışını değil ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim 
sistemi olarak tanımlanmaktadır. Kısaca, organik tarım yanlış uygulamalar sonucu 
bozulan ekolojik dengenin bilinçli tarım teknikleri ve doğal girdiler kullanılarak 
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yeniden tesisini ve sürdürülebilir bir agro-ekosisteme geri dönülmesini amaçlar 
(Taşbaşlı, 2003). 
  Geleneksel olarak eskiden beri süre gelen kükürtlü gübre uygulamasında 
kükürt kaynağı olarak toz kükürt kullanılırken, günümüzde yeni teknoloji ile üretilen 
ve çok küçük partikül çaplarına sahip kükürt parçacıklarından oluşturulan ve 
bentonit kiline emdirilen mikronize kükürt bilinçli üreticiler tarafından tercih 
edilmektedir. Bu çalışmasında, serada organik domates yetiştiriciliğinde, toprağa 
uygulanan mikronize-bentonitli kükürtün, geleneksel toz kükürt ile karşılaştırılması 
ayrıca mikronize-bentonitli kükürt ve demir, mikronize-bentonitli kükürt ve çinko 
beraber kombinasyonlar şeklinde kullanıldığında toprak ve bitkide besin maddesi 
etkinliği, toprak pH ve EC’si üzerine etkileri, bitkilerde büyüme, verim ve ürün 
kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. 
. 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Araştırma ve Uygulama alanında bulunan 360 m2 alana sahip plastik örtülü bir 
serada 2013 erken ilkbahar yetiştiricilik döneminde gerçekleştirilmiştir. 
 
Metot 

Deneme tohumları firmadan temin edilmiştir ve fideler Bahçe Bitkileri 
Bölümü fidelik serasında organik yöntemlerle üretilmiştir. Firmadan temin edilen 
tohumlar 27 Aralık 2012’de  torf:perlit (1:1) karışımına viyollere ekilmiştir ve cam 
örtülü fidelik serasında ısıtılarak domates fideleri beş yapraklı büyüklüğe ulaşana 
kadar yetiştirilmiştir . Birim alana kullanılacak kükürt dozları, deneme başlamadan 
önce alınan toprak örneği analizine göre toprak tekstürü, başlangıç pH’sı, kireç 
içeriği, serada domates bitkisinin talepleri ve üretici firmaların önerileri de dikkate 
alınarak; 1 numaralı uygulama “Geleneksel toz kükürt” için 150 kg/da ve diğer 2, 3, 
4 ve 5 numaralı uygulamalar “Mikronize-bentonitli-kükürt ve türevleri” için ise 50 
kg/da (%10 bentonit + %90 kükürt) olarak belirlenmiştir. 

1) Geleneksel toz kükürt (%100 S) (TS),2) Mikronize-bentonitli kükürt 
Agrisul 90® (%90 S ve %10 Bentonit) tek başına (BS),3) Mikronize-bentonitli 
kükürt demir içeren (%87 S, %10 Bentonit, %3 Fe) (BS+Fe), Bu uygulama ile 
toprağa; 1.5 kg/da demir (Fe) eklenmiştir.4) Mikronize-bentonitli kükürt çinko 
içeren, (%87 S, %10 S, %3 Zn) (BS+Zn), Bu uygulama ile toprağa; 1.5 kg/da çinko 
(Zn) eklenmiştir. 5) Mikronize-bentonitli kükürt demir ve çinko beraber içeren (%86 
S, %10 bentonit, %2 Fe, %2 Zn) (BS+Fe+Zn), Bu uygulama ile toprağa; 1 kg/da 
demir (Fe) ve 1 kg/da çinko (Zn) eklenmiştir. 6) Kontrol (topraktan hiç uygulama 
yapılmayan).      

Buna göre fide dikimiyle aynı gün 16 Şubat 2013’de sera toprağına 
deneme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Domates fideleri 16 Şubat 2013 tarihinde 
uygulamalara göre dikilmiştir ( 16 bitki x 24 parsel = 384 adet toplam bitki). 
Denemede bloklar ve bitki sıraları kuzey-güney yönünde oluşturulmuştur. Serada 
bitki yoğunluğu 3333 bitki/da olarak belirlenmiş ve çift sıralı dikim sisteminde sıra 
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arası ve üzeri mesafeler 100cmx50cmx40cm olacak şekilde planlanmıştır. Bu 
durumda parsel büyüklüğü 4.8 m2 olmuştur. Domates bitkileri tek gövdeli 
budanarak ipe alınıp yetiştirilmiştir. Yan dallar oluşmaması için her hafta koltuk 
sürgünü budaması yapılmıştır. Çalışmada topraktan yapılan farklı kükürt 
uygulamaları yanında, domates bitkilerinin beslenmesi için tüm uygulamalarda eşit 
olarak azotlu, fosforlu, potasyumlu ve kalsiyumlu organik tarım için geliştirilen 
gübreler kullanılmıştır. Bu organik bitki besin kaynakları, piyasada satılan ve 
kolayca bulunabilecek materyallerden seçilmiştir. Bitkilerde tepe budaması 10 
salkım üzerinden 29.05.2013 tarihinde yapılmıştır. Tozlanma ve döllenmeye 
yardım amacıyla bombus arısı (Bombus terrestris) kullanılmıştır. Deneme 
parsellerinin kurulu olduğu serada  yetiştiricilik dönemi süresinde (Mart-Haziran) 
günlük olarak anlık sıcaklık, nem ve yine günlük olarak maksimum ve minimum 
sıcaklık ve nem değerleri kayıt edilmiştir. 

 
Yapılan Ölçüm ve Analizler 

Bitki büyüme parametreleri; bitki boyu (cm), yaprak sayısı (adet / bitki), 
salkım sayısı (adet/bitki), bitki gövde çapı (mm), yaprak alanı (cm2/bitki), yaprak 
taze (g/bitki) ve kuru ağırlıkları (g/bitki); yaprak örneklemelerinden makro ve mikro 
besin analizleri; meyvede ortalama meyve ağırlığı (g), meyve boyu (mm), meyve 
çapı (mm), meyve hacmi (cm3), meyve Eti Kalınlığı (mm), meyve suyunda suda 
çözünebilir kuru madde içeriği SÇKM (%), meyve suyunda titre edilebilir toplam asit 
miktarı (%), meyve suyunda pH içeriği, meyve suyunda EC ölçümü(ms/cm), meyve 
suyunda C vitamin (L-Askorbik Asit) içeriği (mg/100g), meyvede kuru madde 
üretimi (%) ile topraktan pH,EC değerleri ile Fe ve Zn elementleri miktarları 
değerlendirilmiştir. Deneme sonunda elde edilen veriler JUMP paket programına 
tabi tutularak istatistiksel analizleri yapılmış ve ortalamalar LSD testine göre 
karşılaştırılmıştır. 

 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Yapılan tüm ölçümlerde Mikronize bentonitli Kükürt + Demir (Fe) + Çinko 
(Zn) uygulamasının kısmen kontrol ve toz kükürde göre daha uzun boylu bitkiler 
oluşturduğu belirlenmiştir. En düşük bitki boyu ise toz kükürt ve kontrol 
uygulamalarında görülmektedir. 

Bitki boyu ölçümleri yapılan aynı tarihlerde domates bitkileri üzerindeki 
yapraklarda sayılarak kaydedilmiştir. Yapılan ölçümlerde yaprak sayısı bakımında 
uygulamalar arasında istatistiksel olarak belirgin bir fark meydana gelmemiştir. 
Tüm uygulamalarda benzer sayıda yaprak oluşumu belirlenmiştir. 

Bitki boyu ve yaprak sayısı ölçülen aynı bitkiler üzerindeki meyveli veya 
çiçek açmış haldeki salkımlar sayılarak kaydedilmiştir. Salkım sayısı bakımında 
istatistiksel olarak belirgin bir fark meydana gelmemiştir. Tüm uygulamalarda 
benzer sayıda salkım oluşumu gerçekleşmiştir. 

Bitki büyümesinin izlenmesi için işaretlenen 10 bitkide ana gövde üzerinde 
gövde çapı ölçümleri birinci meyve salkımının hemen altından yapılmıştır. Ana 
gövde çapı bakımından belirgin farklar görülmemiştir.  
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Denemede farklı uygulamalar ile yetiştirilen domates bitkilerinin koltuk 
sürgünleri her hafta budandığında, alt yaprakların budaması yapıldığında budama 
artıkları tartılmıştır. Deneme tamamlandığında domates bitkileri kök boğazı 
seviyesinden kesilerek tüm yeşil aksam (yapraklar + gövde) kısmı tartılarak 
kaydedilmiştir. Ayrıca örnekleme yapılarak yaprakların yaprak alan verileri de 
kaydedilmiştir. Bitki toplam yeşil aksam taze ağırlığı açısından uygulamalar 
arasında fark bulunmamıştır. Bitki toplam yaprak alanı bakımından uygulamalar 
arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Buna göre sırasıyla BS+Zn ve BS+Fe+Zn 
uygulamaları en yüksek yaprak alanını oluşturmuştur, arkalarından TS uygulaması 
gelirken en düşük yaprak alanı kontrol ve BS bitkilerinde görülmüştür. 
 
Çizelge 1. Bitki büyüme parametreleri ölçüm değerleri 

Kontrol:hiç uygulama yapılmayan, TS: Toz Kükürt, BS: Bentonitli Kükürt, BS+Fe: Bentonitli Kükürt + 
Demir (Fe), BS+Zn: Bentonitli Kükürt  + Çinko (Zn), BS+Fe+Zn: Bentonitli Kükürt + Demir (Fe) + Çinko 
(Zn), Ö.D. : Önemli Değil 
 

Mayıs ayında domates meyveleri olgunlaşmıştır. İlk hasat 14.05.2013 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra her hafta düzenli meyve hasatları 
başlamış ve toplamda 11 meyve hasadı yapılmıştır. 01.07.2013 tarihinde 
gerçekleştirilen son hasat ile deneme sona erdirilmiştir. Hasat edilen meyvelerde 
tartım yapılarak ağırlıkları ve sayıları kaydedilmiştir. Çizelge 2.’de birim alana (m2) 
düşen verim miktarı ve meyve sayısı sunulmuştur. Çizelgede de görüldüğü gibi 
istatistiksel olarak verim açısından herhangi bir fark oluşmamıştır. Bu durum meyve 
sayısı açısından da benzer olmuştur. Meyve sayısı açısından da bütün 
uygulamalarda ve kontrolde istatistiksel olarak bir fark belirlenmemiştir.Yaraş ve 
Daşgan (2012) yaptıkları çalışmada, 15 kg/da mikronize-bentonitli-kükürt, 200 
kg/da leonardit ve hiçbir şey kullanılmayan kontrol uygulamalarıyla konvansiyonel 
sera domates yetiştiriciliğinde, en yüksek verim kükürt uygulanan parselde olurken 
en az verim kontrol parselinde olmuştur. Mikronize bentonitli kükürt uygulanan 
bitkilerden hiçbir uygulama yapılmayan kontrol bitkilerine göre % 23 verim artışı 

 
 

Uygulamalar 

 
Bitki 
boyu 
(cm) 

 
Yaprak 
sayısı 

(adet/bitki) 

 
Salkım 
sayısı 

(adet/bitki) 

Bitki 
gövde 
çapı 
(mm) 

Yeşil 
aksam 
taze 

ağırlığı 
(g/bitki) 

 
Yaprak 
alanı 

(cm2/bitki) 

Kontrol 152 
bc 

25.6 7.8 15.0 1796 14935 c 

TS 150 c 25.8 7.7 15.9 1775 19493 ab 
BS 157 a 25.8 8.0 16.2 1613 14690 c 
BS+Fe 158 a 25.7 7.9 16.2 1681 17360 b 
BS+Zn 156 

ab 
25.7 7.9 16.1 1688 19859 a 

BS+Fe+Zn 159 a 25.2 8.0 15.8 1754 19762 a 
LSD0.050 3.945 Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 7113 
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sağlanırken, leonardit uygulanan parsellerden kontrole göre % 18 verim artışı elde 
edilmiştir. 
 
Çizelge 2. Toplam verim ve toplam meyve sayısı 

Kontrol:hiç uygulama yapılmayan, TS: Toz Kükürt, BS: Bentonitli Kükürt, BS+Fe: Bentonitli Kükürt + 
Demir (Fe), BS+Zn: Bentonitli Kükürt  + Çinko (Zn), BS+Fe+Zn: Bentonitli Kükürt + Demir (Fe) + Çinko 
(Zn), Ö.D. : Önemli Değil 
 

24.05.2013 tarihindeki hasatta her tekerrürden 10 meyve alınarak 
pomolojik analizleri yapılmıştır. Meyveler teker teker ± 0.5 g duyarlılıktaki elektronik 
bir terazi ile tartılıp ortalamaları alınmıştır. Bütün uygulamalarda istatistiksel olarak 
farklılık bulunmamıştır. 

25 Mayıs tarihindeki hasatta aynı meyvelerde ekvatoral bölgenin çapı ± 0.1 
mm duyarlılıktaki dijital bir kompasla ölçülüp ortalamaları alınmıştır. Çizelge 3.’de 
meyve çapı ölçümleri verilmektedir. Uygulamalar arasında belirgin bir farklılık 
oluşmamıştır. 

Ağırlık ve çap ölçülen aynı meyvelerde çiçek çukuru ile sap çukuru 
arasındaki mesafe ± 0.1 mm duyarlılıktaki dijital bir kompas ile ölçülüp ortalamaları 
alınmıştır. Meyve analizde meyve boyları ölçülmüştür ve bütün uygulamalar 
arasında istatistiksel olarak fark görülmemiştir. 

Pomolojik meyve analizinde ölçülen hacim değerleri farklı uygulamaların 
meyve hacmi üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. 

Domates meyve suyundaki suda çözünebilir kuru madde oranı (brix) 
ölçümleri gözlenmektedir. Uygulamaların meyve suyunda SÇKM üzerine etkisi 
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Bununla birlikte SÇKM/Asitlik oranına 
bakılmıştır. Mikronize-bentonitli kükürt demir (Fe) + çinko (Zn) uygulamalarında 
SÇKM/Asit oranı 15.07 ile kontrole ve diğer uygulamalara göre önemli 
bulunmuştur. 

Serada organik yöntemlerle yetiştirilen domates meyvelerinde toplam asit 
miktarı bakımından uygulamaların etkisi her ne kadar istatistik olarak farklı da 
bulunsa gerçekte aralarındaki farklılık az bulunmuştur. 

Domates meyvelerinde C vitamini içerikleri verilmektedir. Çizelgede de 
görüldüğü gibi düşük  C vitamini kontrol bitkilerinde 18 mg/100g. en yüksek ise 22 
mg/100g  ile Mikronize-bentonitli-kükürt uygulamalarında elde edilmiştir.  
 

 Verim Meyve Sayısı 
Uygulamalar (kg/m2) (kg/bitki)  (adet/m2)  (adet/bitki) 
Kontrol 17.80   5.35 140.99 42.34 
TS 18.04   5.42 141.35 42.45 
BS 17.99   5.40 131.86 39.60 
BS+Fe 17.85   5.36 132.08 39.66 
BS+Zn 17.81   5.35 136.09 40.87 
BS+ Fe+Zn 18.03   5.41 138.59 41.62 
LSD0.05 Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
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Çizelge 3. Pomolojik meyve analizleri 

Kontrol:hiç uygulama yapılmayan, TS: Toz Kükürt, BS: Bentonitli Kükürt, BS+Fe: Bentonitli Kükürt + 
Demir (Fe), BS+Zn: Bentonitli Kükürt  + Çinko (Zn), BS+Fe+Zn: Bentonitli Kükürt + Demir (Fe) + Çinko 
(Zn), Ö.D. : Önemli Değil 
 

Domates yapraklarındaki azot konsantrasyonları Khjeldal yöntemine göre 
yaş yakma ile belirlenmiştir. Çizelge 4.’de yaprakta ölçülen azot değerleri 
sunulmaktadır. Farklı kükürt ve türevlerinin uygulandığı denemede domates 
bitkilerinin azot beslenmesi üzerine uygulamaların belirgin öne çıkan bir farklı etkisi 
olduğu görülmemiştir. Winsor ve Adams (1987)’nin çalışmasına göre bitkilerin azot 
bakımından yeterli beslendiği söylenebilir. 

Bitkide beslenmenin izlenmesi ve denemede yetiştirilen domateslerin 
beslenme durumlarını ortaya koymak için; yaprak örneği alınmıştır. Yaprakta 
bulunan P konsantrasyonları sarı renk yöntemine göre spektrofotometre ile 
belirlenmiştir. Çizelge 4.’de yapraklarda ölçülen fosfor değerleri gözlenmektedir. 
Yapılan analizde uygulamaların belirgin bir etkisi görülmemiştir. Jones ve ark. 
(1991)’a göre deneme bitkilerinin fosfor bakımından genellikle % 0.25 ile % 0.75 
arasında ve fosfor bakımından yeterli beslendiği söylenebilir. Ayrıca deneme 
süresince domates bitkilerinin yapraklarında fosfor eksikliği semptomları ile 
karşılaşılmamıştır. 

Çizelge 4.’de yaprakta ölçülen potasyum değerleri sunulmaktadır. Deneme 
süresince yapılan analizde K beslenmesi açısından uygulamaların önemsiz olduğu 
tesbit edilmiştir. Bergmann  (1992)’a göre sera domates bitkilerinin yaprak 
analizinde potasyum miktarını % 3.00 ile % 6.00 arasında ise bitkilerin potasyum 
bakımından yeterli beslendiği bildirilmektedir. Bergman (1992)’a göre K elementi 
açısından yeterli beslenmiştir. 

Deneme bitkilerinde aynı tarihlerde mikro besin maddeleri analizleri de 
yapılmıştır. En yüksek Fe mikronize-bentonitli kükürt uygulamasında 128.0 ppm ve 
en düşük ise kontrol uygulamasında 85.8 ppm olarak belirlenmiştir. Winsor ve 
Adams (1987)’a göre sera domateslerinde yeterli demir ile beslenme durumunda 
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Kontrol 177 71 b 54 179 4.23 13 c 0.34 18 d 
TS 169 71 b 53 159 4.45 14 ab 0.32 19 c-d 
BS 162 69 b 53 168 4.35 13 bc 0.34 22 a 
BS+Fe 171 81 a 54 173 4.40 13 bc 0.34 20 b 
BS+Zn 177 70 b 53 175 4.30 13 bc 0.32 20 bc 
BS+ 
Fe+Zn 

169 74 b 53 178 4.62 15 a 0.31 20 bc 

LSD0.050 Ö.D. 5.67 Ö.D. Ö.D. Ö.D. 1.28 Ö.D. 1.19 
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yaprak demir (Fe) değerleri alt ve üst sınırları 50 ppm ile 200 ppm arasında 
bildirilmektedir. Winsor ve Adams (1987)’ye göre yeterli Fe ile beslenmiştir. 

Çizelge 4.’de çinko değerleri sunulmuştur. Yapılan analizde uygulamalar 
arasında istatistiksel olarak bir fark belirlenmemiştir. Anonymous (2004)’a göre 
sera domateslerinde yeterli çinko ile beslenme durumunda yaprak çinko değerleri 
alt ve üst sınırları 20 ppm ile 250 ppm arasında bildirilmektedir. Buna göre, Zn 
değerlerinin yeterli olduğu söylenebilir. 

 
Çizelge 4. Yaprak element analizleri. 
Uygulamalar N (%) P (%) K (%) Fe (ppm) Zn ppm) 

Kontrol 4.1 0.29 3.4 85.8 c 26.25 
TS 4.1 0.29 3.2 88.2 bc 24.75 
BS 3.6 0.26 3.1 128.0 a 25.75 
BS+Fe 4.0 0.24 3.3 118.0 ab 25.25 
BS+Zn 4.0 0.23 3.1 108.5 a-c 26.00 
BS+ Fe+Zn 3.9 0.24 3.0 102.8 a-c 28.75 
LSD0.050 Ö.D. Ö.D. Ö.D. 30.133 Ö.D. 

Kontrol:hiç uygulama yapılmayan, TS: Toz Kükürt, BS: Bentonitli Kükürt, BS+Fe: Bentonitli Kükürt + 
Demir (Fe), BS+Zn: Bentonitli Kükürt  + Çinko (Zn), BS+Fe+Zn: Bentonitli Kükürt + Demir (Fe) + Çinko 
(Zn), Ö.D. : Önemli Değil 
 

Çizelge 5.’de de görüleceği üzere başlangıç pH değerine göre bütün 
uygulamalarda pH düşüşleri gerçekleşmiştir. Çizelge 5.’de sunulan verilere göre; 
mikronize bentonitli kükürt uygulamasında ortalama pH düşmesi başlangıca göre 
0.18 birim olarak gerçekleşmiştir. Mikronize bentonitli kükürt + demir (Fe) 
uygulamasında, Mikronize bentonitli kükürt + çinko (Zn) ve Mikronize bentonitli 
kükürt + demir (Fe) + çinko (Zn) uygulamalarında başlangıç pH değeri olan 7.8’e 
göre sırasıyla 0.22 birim, 0.20 birim ve 0.30 birim düşmeler belirlenmiştir. En fazla 
pH düşme oranı, mikronize-kükürt ve türevlerinin üç katı olarak dekara 150 kg gibi 
yüksek doz kullanılan toz kükürt uygulamasında ortalama olarak 0.34 birim olarak 
belirlenmiştir. Hiç kükürt uygulaması yapılmayan kontrol parsellerinde bile ortalama 
olarak başlangıç pH’ sına göre 0.16 birimlik bir pH düşmesi kaydedilmiştir. Kontrol 
parsellerinde bile 5 aylık deneme süresince toprak pH değerinin başlangıçtaki 7.8’ 
den ortalama olarak 0.16 birim inerek 7.64’e düşmesi domates bitkilerinin 
beslenmesi için taban gübresi olarak dekara 250 kg çiftlik gübresi ve deneme 
süresince her hafta damlamadan sıvı organik gübrelerin (hümik ve fülvik asitli) 
verilmesine bağlanabilir. 

Ölçümde en yüksek 4.25 ppm olarak toz kükürt uygulamasında görülürken, 
en düşük 2.12 ppm  ile mikronize bentonitli kükürt uygulaması olarak tespit 
edilmiştir. Lindsay ve Norwell (1978) tarafından toprakta ideal alınabilir demir (Fe) 
elementi miktarının 2.5 ppm ile 4.5 ppm arası olması gerektiği bildirilmiştir. Bu 
çalışmanın Lindsay ve Norwell (1978)’e ölçümde yeterli düzeyde alınabilir demir 
elementi bulunduğu söylenebilir. 
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Deneme serasında farklı uygulamaların toprakta çinko (Zn) elementi 
üzerine etkisini ortaya koymak için aynı tarihde yapılan Zn analiz sonuçları Çizelge 
5.’de sunulmaktadır. Çizelgede en yüksek Zn değerleri Mikronize bentonitli kükürt + 
çinko (Zn) ve Mikronize bentonitli kükürt + Fe+Zn uygulamalarında gözlenirken en 
düşük değerler kontrol ve toz kükürt uygulamalarında tespit edilmiştir. FAO (1990) 
tarafından toprakta ideal alınabilir çinko (Zn) elementi miktarının 0.7 ppm ile 2.4 
ppm arası olması gerektiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın FAO (1990)’e göre yeterli 
düzeyde alınabilir çinko elementi bulunduğu söylenebilirken, (Zn) ekli 
uygulamalarda fazla Zn ortaya çıktığı görülmektedir.  

 
Çizelge 5. Toprak analiz değerleri. 

Kontrol:hiç uygulama yapılmayan, TS: Toz Kükürt, BS: Bentonitli Kükürt, BS+Fe: Bentonitli Kükürt + 
Demir (Fe), BS+Zn: Bentonitli Kükürt  + Çinko (Zn), BS+Fe+Zn: Bentonitli Kükürt + Demir (Fe) + Çinko 
(Zn), Ö.D. : Önemli Değil 
 
Tartışma ve Sonuçlar  

Bitki büyüme parametreleri, toplam verim, meyve kalite özellikleri, yaprakta 
besin maddeleri konsantrasyonları bakımından uygulamalar arasında önemli 
farklar belirlenmemiştir. Sadece Nisan analizinde yaprakta Fe değerleri bentonitli-
mikronize-kükürt uygulamalarında daha yüksek bulunmuştur. Toprak Zn 
konsantrasyon değerleri, Zn içeren bentonitli-mikronize-kükürt uygulamalarında 
yüksek bulunurken, Fe içeren uygulamalarda belirgin bir farklılık dikkat 
çekmemiştir.  

Sera toprağında başlangıç pH değeri 7.80 iken bütün uygulamalarda 
toprak pH değerlerinde düşmeler meydana gelmiştir. Hiç kükürt uygulaması 
yapılmayan kontrol parsellerinde de pH düşmesi kaydedilmiştir. Kontrol 
parsellerinde deneme süresince toprak pH değerinin başlangıçtaki 7.8’ den 
aşağıya inmesi domates bitkilerinin beslenmesi için taban gübresi olarak dekara 
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Kontrol 7.64 0.16 0.00 3.86 2.80  b 
TS 7.46 0.34 -2.36 4.25 2.34  b 
BS 7.62 0.18 -0.27 2.12 3.67  b 
BS+Fe 7.58 0.22 -0.79 2.69 2.78  b 
BS+Zn 7.60 0.20 -0.52 2.83 17.85  a 
BS+ Fe+Zn 7.50 0.30 -1.83 2.53 17.09  a 
LSD0.050    Ö.D. 1.826 
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250 kg çiftlik gübresi ve deneme süresince her hafta damlamadan sıvı organik-
hayvan gübrelerinin verilmesine ve ayrıca deneme öncesi yeşil gübre olarak fiğ 
ekilmesi ve toprağa karıştırılması ile yine organik madde artışına bağlanmaktadır. 
Bu denemede, domates bitkilerinin organik beslenmesi için kullanılan katı ve sıvı 
organik gübrelerin yoğun kullanımı da toprak pH’sında düşüşlere yol açmıştır. Bu 
durum, deneme uygulamaları olan bentonitli-mikronize-kükürt ve toz kükürt 
uygulamalarının pH düşürme etkinliğinin tam olarak ortaya çıkmasını 
maskelemiştir. Ayrıca deneme süresinin kısa oluşu ve kükürt uygulamalarının 
dikimle aynı anda yapılması, toprak hazırlığı sırasında erken uygulanamaması gibi 
nedenler de etkili olmuştur.  

Bu deneme ile ulaşılan sonuçlara göre organik içerikli bitki besleme 
ürünlerinin pH düşürücü niteliği olması nedeniyle, toprak pH’sını düşürmedeki 
etkinliklerinin karşılaştırılmak istendiği kükürt ürünleri aralarındaki farklılığın belirgin 
olarak görülememesine neden olmuştur. Sonuç olarak önerimiz bu uygulamanın 
pH farkının daha net ortaya konabilmesi sınırlı organik gübre kullanmalı veya hiç 
kullanmamalıdır. Toprağa kükürt uygulamaları dikimden birkaç ay önce yapılmalı 
ve kükürt ürünleri toprağa çok iyi karıştırılarak, sulanmalıdır. Böylece, toz veya 
mercimek şeklindeki kükürt ürünleri toprakta çok iyi erimelidir. Bu deneme 2. yılda 
da yapılan öneriler ve gözlemler dikkatte alınarak “çakılı deneme” şeklinde tekrar 
edilmektedir. 
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LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDEN (LAB) TANNAZ ÜRETİMİ* 
 

Tannase Productıon Of Lactıc Acıd Bacterıa    
 

Selçuk ULUSOY 
Biyoteknoloji Anabilim Dalı 

Sadık DİNÇER 
Biyoteknoloji Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis 
bakterilerinden tannaz enzimi izolasyonu ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Bu bakterilerin tannaz enzimi üretimi tannik asitli besiyerinde 35oC’de 72 saatlik 
inkübasyondan sonra mikroorganizmaların etrafında oluşan şeffaf zonlarla 
saptanmıştır. L. plantarum ve L.brevis bakterisi tarafından üretilen tannaz 
enziminin SDS-PAGE analizinde molekül ağırlıkları 76.9 kDa ve 120.9 kDa olarak 
belirlenmiştir. Sırasıyla L. plantarum ekstraselüler enzim optimum aktivitesini 45oC 
ve pH 6.0, L.brevis ekstraselüler enzim optimum aktivitesini 65oC ve pH 8.0’de 
göstermiştir. L.plantarum ekstraselüler enzimi 90oC’de 5 dakika süreyle aktivitesini 
%78 koruyabilmiştir. L. plantarum ekstraselüler enzim aktivitesi, ZnCl2 (%105) 
oranında artış göstermiştir. L. brevis bakterisinden izole edilen tannaz enzimi 
90oC’de 10 dakika süreyle aktivitesini %92 koruyabilmiştir. L. brevis tannaz enzim 
aktivitesi CaCl2 (%135) HgCl2 (%134) NiCl2  (%106) ile önemli düzeyde artış 
göstermiştir. Bu sonuçlara göre, Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis 
tannaz enzimi sahip olduğu karakteristik özelliklerden dolayı endüstriyel alanda 
kullanımının uygun olduğu önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler : Lactobacillus sp., tannaz, tannik asit, zimogram 
 
ABSTRACT 

In this study, the tannase enzyme from Lactobacillus plantarum and 
Lactobacillus brevis bacteria were produced and characterized. Tannase 
production of these bacteria were determined by production of clear zones around 
the colonies on the tannic acid containing medium, after 72 hours incubation at 
35oC. Molecular weight of tannase from L.plantarum was estimated as 76.9 kDa on 
SDS-PAGE. The optimum activity of L.plantarum  extracellular enzyme was 
emerged at 45oC, pH 6.0 respectively. Extracellular enzyme from L.plantarum was 
78% stable for 5 minutes at 90oC. L.plantarum extracellular enzyme activity 
significantly stimulated with ZnCl2 (105%). Molecular weight of phytase from 
Lactobacillus brevis was detected as 120.9 kDa on SDS-PAGE. The optimum 
acitivity L.brevis extracellular enzyme was exhibited at 65oC, pH 8.0.Extracellular 
enzyme from L.brevis was 92% stable for 10 minutes at 90oC. L.brevis extracellular 
enzyme activity significantly stimulated with CaCl2 (%135) HgCl2 (%134) NiCl2  
(%106). As a result, it is seen that due to the characteristic features of the L. 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-6 
 

110 

plantarum and L.brevis bacteria extracellular tannase enzyme they can be 
proposed that they are convenient to be used in Industrial area. 
Key Words : Lactobacillus sp., tannse, tannic acid, zymogram 

 
Giriş 

Tanenler bitkilerde doğal olarak bulunan polifenollerdir. Tanenler polifenolik 
bileşikler olup, kolza, bakla, çay ve sorgum gibi bitkilerden elde edilen, açık sarı-
kahverengi toz, pul ya da süngersi bir kütle halindeki biçimsiz (amorf) maddelere 
verilen addır (Aguilar ve ark., 2007). Tanenler genellikle bitkilerin kök, odun, kabuk, 
yaprak ve meyvelerinde bulunur. Tanenler bitkilerin ikinci metabolik ürünleridir. 
Yani bitki metabolizmasında ligninden sonra ikinci metabolik ürün olarak düşünülür 
(Mueller-Harvey et al., 1999). Tanenler kimyasal açıdan, hidroliz olabilen tanenler 
ve kondense tanenler olmak üzere iki ana grupta incelenir (Niehaus and Gross, 
1997). 
 
Tannaz enzimi (Tannin Acyl Hydrolase E.C. 3.1.1.20) 

Tannaz enzimi taninin biyodegresyonda büyük önem taşıyan bakteri, 
fungal kökenli bir enzim olup; besin, gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılan 
enzimlerdendir (Scalbert, 1991). Mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu tanini 
parçalayan tannaz enzimine az yada çok sahiptir. Aspergillus sp. en etkili ve ticari 
tannaz aktivitesine sahip olandır. Fungal tannazlar en etkili olanıdır. Bununla 
birlikte bakteriyel tannazlarda aynı derecede etkili olabilir (Deschamps et al., 1983).  
Tannaz enziminin endüstriyel kullanımına bakıldığında Soğuk çay ürünleri Çay + 4 
oC de depolandığı zaman çayın üzerinde krem yada köpük adı verilen istenmeyen 
bir yapının uzaklaştırılmasında oluşmaktadır (Powell et al., 1993).Bira ve şarap 
sanayinde acı ve buruk bir tat veren flavonların, taninlerin uzaklaştırılmasında, 
Tıpta ve ilaç endüstrisinde bir tanin bileşiği olan gallik asitin eldesinde tannaz 
enzimi kullanılmaktadır (Giovanelli, 1989). 
 
Laktik asit bakterileri 

Doğada çok yaygın olarak bulunduğu bilinen laktik asit sütte 
fermantasyona ve koagülasyona yol açan bakteriler olarak isimlendirilmişdir. Bu 
bakterilerin günümüzde besin fermantasyonunda starter kültürler olarak kullanımı 
oldukça yaygındır (Di Cagno ve ark., 2008;). Laktik asit bakterileri,  bazı gıdaların 
üretim ve olgunlaştırılmasında, bazı rekombinant proteinlerin ve endüstriyel 
hammaddelerin üretilmesinde (biyolojik olarak parçalanabilen plastik gibi) önemli 
rol oynamaları nedeni ile biyoteknolojide büyük önem taşımaktadırlar (Sugimoto et 
al., 2008).   
 
Materyal ve Metot 
Materyal  

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Biyoloji 
bölümü bakteriyoloji laboratuvarında daha önce izole edilmiş olan Lactobacillus 
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plantarum  ve Lactobacillus brevis bakterileri kullanılmıştır. İzole edilmiş laktik asit 
bakterilerini aktifleştirmek için MRS Broth, tannaz pozitif organizmaların izolasyonu 
amacıyla da MRS/Tanen-Agar Besiyeri %2-3 agar-%1 w/v tannik asit) 
kullanılmıştır. (Osawa. R., ve Walsh. T. P., 1993; Kumar ve ark., 2010 ). 
 
Enzim Aktivitesi İçin Kullanılan Çözeltiler 
  Enzim aktivitesi için kullanılan substratı hazırlanması için 100 mL 0,2 M 
Sodyum asetat-asetik asit çözeltisine 0,5 gr tanik asit (%0,5) eklenmiş ve pH 5.5’e 
ayarlanmıştır (Kumar ve ark., 2010). SDS-Triethanolamine solüsyonu; 1 gr SDS 
(%1 w/v)  ve 5mL triethanolamine (% 5 v/v) çözeltisi 100 ml distile suda çözülerek 
hazırlanmıştır (Mondal ve ark., 2009). Reaksiyonu Durdurmak için; 0,1 gr BSA 
(Sığır serum albümin % 0,1 w/v) ve 0,1 gr NaCI (%1 w/v) tartılarak 100 mL suya 
tamamlanarak hazırlanmıştır (Mondal ve ark., 2001). Boyama Çözeltisi ise; 0,01 M 
FeCI3   0,01 N HCI içeren distile su içerisinde çözülerek hazırlanır (Mondal ve ark., 
2001). pH Aktivitesi İçin Kullanılan Tamponlar ve (SDS-PAGE) Elektroforezi İçin  
Kullanılan Çözeltiler standart metodlara göre hazırlanmıştır(Bollag ve ark, 1996; 
Temizkan ve Arda, 2008). 
 
Metot  
Agar plaklarda tannaz enzim testi 

Bir gece boyunca inkübe edilmiş bakterilerden tanen/agarlı besiyerine 
nokta ekim yapılmış ve 35oC’de 48-96 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyondan sonra 
etrafında şeffaf zon  oluşturup, FeCI3 ile boyama yapılarak tannaz pozitif olup 
olmadıkları belirlenmiş(Kumar ve ark., 2010). 
 
Tannaz enzimi izolasyonu ve aktivite tayini  

Bakteriler MRS Broth + %0,1 tanen + %0,2 glikoz içeren sıvı besiyerlerinde 
48 saat inoküle edilip 9000 rpm de çöktürülüp süpernatantları alınmıştır. 
Süpernatant %70-80 oranında amonyum sülfat ile karıştırıcı üzerinde buz içinde 
proteinleri çöktürülmüştür. Çöktürülen örnek kendi tamponunda 2 gece diyaliz 
edilerek enzim saflaştırılmıştır. İzole edilen enzim örneğinden tannaz aktivitesi 
tayin edilirken, reaksiyon, 0.3 mL % 0.5‟lik tannik asit çözeltisi (0.2 M pH 5.0 asetat 
tamponunda) ve 0.05 mL ortamdan alınan örneğin vorteks ile karıştırılarak 40oC su 
banyosunda 30 dk inkübasyonu ile gerçekleştirilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda 
0.3 mL 1 mg/mL BSA çözeltisi (0.2 M pH 5.0 asetat tampon ile hazırlanmış 0.17 M 
NaCl çözeltisinde) eklenerek reaksiyon sonlandırılmıştır. BSA eklenmesi ile tannik 
asit BSA’ya bağlanır ve birlikte çökerler. BSA çözeltisinin eklenmesinden sonra 
tüpler vorteks ile karıştılıp, 5000xg’de (6240 rpm) 5 dk santrifüjlenmiştir. Santrifüj 
sonrası üst sıvı atılmış, BSA-tannik asit kompleksi içeren pellete 3 mL % 1’lik SDS 
çözeltisi (% 5’lik trietanolamin çözeltisinde) eklenerek pellet iyice çözünene kadar 
karıştırılmıştır. Son olarak tüpe 1 ml 0,01 M FeCI3 eklenmiştir. Tannik asit FeCl3 ile 
kahverengi renk oluşturmaktadır. 15 dk renk oluşumunun kararlı hale gelmesi için 
oda koşullarında beklenilmiş, örnekler kör yada blank’e karşı (içinde tanen olmayan 
tampon kullanılarak) 530 nm’de spektrofotometrede (UV-1800 Shimadzu 
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Spektrofotometre) ölçülmüş ve aktivite hesabı yapılmıştır (Mondal et al., 2001; 
Kumar ve ark., 2010).   

Enzimin optimum aktivite gösterdiği pH değerinin saptanması için Sitrat 
(pH 3.0-5.8), Tris-Maleat (pH 6.2-7.4), Tris (pH 7.6-9.0) ve Karbonat-Bikarbonat 
(pH 9.2-10.7) tamponları kullanılarak farklı pH değerlerine sahip (pH 3.0-10.7) ve 
içerisinde % 0,5 tanen substrat çözeltisi hazırlanmıştır. 

Enzimin optimum aktivite gösterdiği sıcaklığın saptanması için 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ve 120ºC’lik sıcaklıklar seçilmiştir. Aktivite tayinleri için 
20-80ºC aralığındaki denemeler su banyosunda, 90-120ºC’deki denemeler yağ 
banyosunda yapılmıştır. 

Termal (sıcaklık) stabilitelerinin saptanması için enzim 80-90-100oC 
sıcaklıklarda 0-5-10-15-20-25-30 dakika ön inkübasyona bırakılmışlardır. Ön 
inkübasyon uygulamasından sonra optimum aktivitenin görüldüğü sıcaklıkta 15 
dakika inkübasyon gerçekleştirilmiştir. İnkübasyon sonunda aktivite tayini 
yapılmıştır.  

Enzim inhibitörü olarak EDTA, metal iyonları olarak MgCl2, CuCl2, CoCl2, 
HgCl2, NiCl2, MnCl2, CaCl2, FeCl2 ve ZnCl2 stok çözeltileri hazırlanarak 
kullanılmıştır. Enzim ve çözelti karışımının son konsantrasyonu 1 mM (1 μL çözelti 
ve 99 μL enzim) ve 5 mM (5 μL çözelti ve 95 μL enzim) olacak şekilde 
hazırlandıktan sonra 1 saat 37oC’de ön inkübasyon işlemi gerçekleştirilmiştir (Quan 
ve ark, 2002). 

Tannaz  enziminin moleküler ağırlığının saptanması amacıyla %10’luk 
SDS-PAGE kullanılmıştır. %12 konsantrasyonda ayırma jeli ve %5 
konsantrasyonda yükleme jeli hazırlanmıştır. 
  
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Katı Besiyerinde Tannaz Aktivitesinin Belirlenmesi 
Tannaz pozitif organizmaların  % 1.5 tanen/agarlı katı besi yerine, bir gün önce sıvı 
besi yerinde üretilmiş bakteri süspansiyonlarından mikropipet yardımıyla alınarak 
besiyerinin ortasına damlatılarak bir miktar kuruması ardından da 350C de 72-96 
saat inkübasyona bırakılmıştır. Daha sonra besi yerleri daha önceden hazırlanmış 
0,01 M FeCI3  ile boyanarak boyama öncesi ve sonrası fotoğraflanmıştır. 
 

 
Şekil 1. L. brevis ve L. plantarum suşlarının boyamadan önceki görünümü 
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Şekil 2. L. brevis ve L. plantarum suşlarının boyamadan sonraki görünümü 
 
Tannaz enzim aktivitesi  

1 Unite tannaz aktivitesi 48 saat sıvı MRS Broth/%0.5 w/v tanik asit içieren 
150-200 rpm çalkalamada, 40 oC, pH 5.5’da bir dakikada 1 L hacimde 1 μmol 
tannik asiti hidroliz eden enzim miktarı olarak tanımlanan eşitlik (3.2) yardımıyla 
hesaplanmıştır. 

Lactobacillus plantarum ekstraselüler enzim aktivitesi 63,58 U/L, 
Lactobacillus brevis ekstraselüler enzim aktivitesi 139,88 U/L olarak 
spektrofotometrik ölçümler sonucunda belirlenmiştir.  
L.plantarum ve L.brevis Tannaz Enziminin Optimum pH Aralığı 

 Lactobacillus plantarum  suşuna ait ekstraselüler tannaz enzimi Bu 
bakteriden üretilen ekstraselüler tannaz enziminin en yüksek aktiviteye pH 6.0’de 
(%100) Tris-Maleat tamponunda sahip olduğu saptanmıştır. 
 

 
 
 

                           
  
 
 
 
 
 
 
  
 

                                      pH 
Şekil 3. L.plantarum Suşundan Elde Edilen Ekstraselüler Tannaz Enziminin 
            Optimum pH’sı 
 
Lactobacillus brevis üretilen ekstrasellüler tannaz enziminin en yüksek aktiviteye 
pH 8.0’de (%100) Tris tamponunda sahip olduğu saptanmıştır. 
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pH 
Şekil 4. L.brevis Suşundan Elde Edilen Ekstraselüler Tannaz Enziminin 
            Optimum pH’sı 
 
Lactobacillus plantarum  ve L.brevis Enziminin Optimum Sıcaklık Aralığı 

Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis suşlarından elde edilen 
ekstraselüler  enzimin optimum sıcaklığını saptamak amacıyla 30-120oC sıcaklık 
aralığında aktivite analizleri yapılmıştır. Analizler için kullanılan substrat optimum 
aktivitenin gerçekleştiği pH 6.0 Tris-Maleat ve pH 8.0 Tris tamponundan 
hazırlanmış ve 15 dakika inkübasyon gerçekleştirilerek relatif aktivite değeri 
saptanmıştır. Lactobacillus plantarum ekstraselüler enziminin optimum aktivite 
gösterdiği sıcaklık değeri 45oC olarak bulunmuştur. 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İnkübasyon Sıcaklığı (oC) 
Şekil 5. L.plantarum Suşundan Elde Edilen Ekstraselüler Tannaz Enziminin 

  Optimum Aktivite Gösterdiği Sıcaklık Değeri 
 
 
Lactobacillus brevis ekstraselüler enziminin optimum aktivite gösterdiği sıcaklık 
değeri 65oC olarakbulunmuştur. 
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                                 İnkübasyon Sıcaklığı (oC) 
Şekil 6. L.Brevis Suşundan Elde Edilen Ekstraselüler Tannaz Enziminin 
            Optimum Aktivite Gösterdiği Sıcaklık Değeri 

 
Iwamoto ve ark (2011), Tannaz enzimi sentezleyen L.plantarum ATCC 

14917 suşunuhn optimum sıcaklığının 40oC olduğunu bildirmiştir. Sabu ve ark 
2005, Ekstra selüler olarak tanin asil hidrolaz enzimi üreten Aspergillus niger ATCC 
16620’in 40 oC optimum olduğunu saptamışlardır. 
 
Lactobacillus plantarum ve L.brevis Enziminin Termal Stabilitesine Ait 
Bulgular 

Lactobacillus plantarum ekstraselüler tannaz enziminin termal stabilitesi 
elde edilen veriler dikkate alındığında bütün sıcaklık değerlerinde 0-30 dakikalık ön 
inkübasyon süresi boyunca ortalama %66,4 değerinde enzim aktivitesi 
göstermiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ön İnkübasyon Süresi 
Şekil 7. L.plantarum Ekstraselüler Tannaz Enziminin Termal Stabilitesi 
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Lactobacillus brevis  Ekstraselüler Tannaz Enziminin Termal Stabilitesi 
elde edilen veriler dikkate alındığında bütün sıcaklık değerlerinde 0-30 dakikalık ön 
inkübasyon süresi boyunca (ortalama %83,4) birbirine yakın değerlerde enzim 
aktivitesi elde edilmesi enzimin daha termostabil olduğunu göstermiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

     Ön İnkübasyon Süresi 
Şekil 8. L.brevis Ekstraselüler Tannaz Enziminin Termal Stabilitesi 
 
Lactobacillus plantarum ve L.brevis Tannaz Enzimi Üzerine İnhibitör ve         
Divalent Katyonların Etkisi 

Lactobacillus plantarum  ekstraselüler tannaz enzimi, 1 mM  EDTA % 54, 5 
mM olduğu durumda ise enzimin %63 CaCl2’de %71 ve %92, HgCl2’de %61 ve 
%87, MnCl2’de %73, ve %84, ZnCl2’de %105, ve %84,, MgCl2’de %78 ve %96, 
NiCl2’de her iki konsantrasyon için %84, CuCl2’de %64 ve %70, CoCl2’de %79 ve 
%77, FeCl2’de %95 ve %57,oranında enzim aktivitesini koruduğu saptanmıştır 
oranında aktivitesine koruduğu görülmüştür.  

Lactobacillus brevis ekstraaselüler tannaz enzimi, enzim-kimyasal madde 
karışımının 1mM olduğu konsantrasyonda EDTA’da %84,1, MnCl2’de %92 
ZnCl2’de %95, MgCl2’de %90, FeCl2 %64, CuCl2’de %79, CoCl2 %70, HgCl2’de 
%134, CaCl2’de %135, NiCl2’de %106   oranında ve 5mM olduğu konsantrasyonda 
’da EDTA’de %131, ZnCl2 %84, MgCl2’de %65, FeCl2’de %35, CuCl2’de %79, 
CoCl2’de %94  oranında aktivitesini koruduğu görülmüştür. 

Sabu ve ark (2005), Ekstra selüler olarak tanin asil hidrolaz enzimi üreten 
Aspergillus niger ATCC 16620 Tannaz aktivitesi enzimi aktivitesi Zn2+, Mn2+, Cu2+, 
Ca2+, Mg2+ ve Fe2+ varlığında inhibe olduğu gösterilmiştir. Sadece K+ iyonları 
enzimi aktive ettiğini bildirmişlerdir. 
Enzimin SDS-PAGE ve Zimogram Analizine Ait Bulgular 
Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis enziminin %10’luk SDS-PAGE 
sistemi kullanılarak yapılan analiz sonucu elde edilen protein bandları şekil 4.9’da 
gösterilmiştir. Zimogram analizi sonucunda, Lactobacillus plantarum tannaz enzimi 
76,90 kDa ve Lactobacillus brevis enzimlerinin moleküler ağırlığı 120,09 kDa olan 
protein bantları eldeedilmiştir. 
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Şekil 9. L.plantarum ve L.brevis suşlarının Tannaz enziminin SDS-PAGE ve    
Zimogram Sonucu( M: Protein marker, 1: L.plantarum tannaz protein,  2: 
L.brevis tannaz protein) 

Sonuç ve Öneriler 
Biyoteknolojinin hızlı adımlarla ilerlemesi, ürün çıktılarının fazlalığı ve 

ekonomik değeri nedenleriyle biyoteknolojik endüstriyel enzimler üzerine yapılan 
çalışmalar önemini giderek arttırmaktadır. Yaşadığımız zaman diliminde kullanılan 
birçok endüstriyel enzim kökeni mikroorganizma kaynaklıdır (Demanin ve Solomon, 
1981). Çalışmada elde ettiğimiz veriler sonucunda fermente gıda ürünlerinden izole 
edilen Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis tannaz enziminin sahip 
olduğu karakteristik özellikleri ile endüstriyel alanda kullanılması ve ekonomik 
açıdan değerlendirilmesi önerilebilir. 
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ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE SORUN OLAN 
ALTERNARİA TÜRLERİNİN İZALASYONLARİ,MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER 

KARAKTERİZASYONLARI 
 

Isolation, Morphological and Moleculer Chararacterization of Alternaria Species 
Affecting Some  Crops Grown in ÇUKUROVA Region 

 
PINAR POLAT                                                                 Mukaddes KAYIM 
Biyoteknoloji Anabilim Dalı                                              Biyoteknoloji  Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Çukurova Bölgesi’nde yetiştiriciliği yapılan bazı kültür bitkilerinde meyve 
çürüklüğü ve kahverengi lekelere, yapraklarda ise konsantrik halkalar şeklinde 
genişleyen koyu siyah ve kahverengi lekelere neden olan Alternaria türlerinin 
karakterizasyonlarını belirlemek amacı ile 2010-2012 yılları arasında farklı 
bölgelerden Alternaria ile infekteli olduğundan şüphe edilen bitki örnekleri 
toplanmıştır. Biber, domates, patlıcan, hıyar, turunçgil ve nar bitkilerinin infekteli 
dokularından Alternaria izolatları in vitro koşullarında 100 mg/l streptomisin içeren 
PDA ortamı üzerinde saflaştırılmıştır. Alternaria izolatları PDA besi ortamında alt 
kültüre alınarak zeytuni yeşil, grimsi miselli koloni gelişimleri göstermiş ve 
mikroskobik yapıları incelenmiştir. Alternaria spp. izolatlarının sıvı kültür filtratı 
toksinleri in vitro koşullarında farklı bitki yapraklarında testlenmiş ve en şiddetli 
toksin etkisi, sırasıyla domates ve Fremont meyvelerinden saflaştırılan A. solani ve 
A. alternata f.sp. citri izolatlarında gözlenmiştir. Toksine karşı en duyarlı konukçu 
bitki ise patlıcan yaprağı olmuştur. Alternaria izolatlarının genomik DNA’larından 
rDNA’ya ait ITS/5.8S bölgelerinin DNA fragmenti PCR ile yaklaşık 620 bç 
büyüklüğünde çoğaltılmış ve MspI ve HaeIII restriksiyon endonükleaz enzimi ile 
kesilerek tüm izolatlarda iki farklı uzunlukta (480 ve 140 bç) DNA polimorfizmi elde 
edilmiştir. ITS/5.8S dizi analizleri izolatlar arasında % 98 ve % 99 oranında 
homoloji göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Alternaria spp., ITS/5.8S, PCR, RFLP, Toksin 

 
ABSTRACT* 
           In this study, during 2010-2012 suspicious plant samples infected with 
Alternaria spp. showing fruit rot with dark black and brown leaf spot, and concentric 
lesion with brown and black spot from different infected crops in Çukurova region 
were collected. Alternaria spp. were isolated from infected leaf tissues and fruits of 
pepper, tomato, eggplant, cucumber, citrus and pomegranate and sub-cultured on 
PDA medium with supplemented 100 mg/l streptomycin. Micelle was grown with 
dark olive green and grey color. Morphology of micelle and spores were checked 
under a light microscope with different magnitude. Liquid culture of Alternaria spp. 
isolates and toxins were tested on different plant leaves and all tested plants have 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSC. Thesis 
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been shown severe lesions to toxins of A. solani and A. alternate f.sp. citri isolated 
from tomato fruit and “Fremont” mandarin. The most sensitive host plant to toxins 
was eggplant leaf. ITS/5.8S DNA region was amplified approximately 620 bp from 
all Alternaria spp. isolates and 2 different DNA bands (480 and 140 bp) were 
obtained from all ITS/5.8S region by digestion of MspI and HaeIII RE. ITS/5.8S 
DNA sequences were homogenous in all isolates with 98 and 99 % ratio. 
Key Words: Alternaria spp., ITS/5.8S, PCR, RFLP, Toxin 
 
Giriş          

    Alternaria cinsi az veya çok koyu pigmentli, konidiyoforlar üzerinde zincir 
şeklinde spor oluşturan eşeyli üreme dönemi bilinmeyen Deuteromycetes sınıfı 
funguslardandır. Dünyada yaklaşık 100 kadar türü bulunan bu patojen, hububat, 
süs bitkileri, yağlık tohumlu bitkiler, sebzeler ve meyve ağaçları olmak üzere birçok 
kültür bitkisini infekte ederek ekonomik düzeyde zarar vermektedir (Ellis, 1971, 
1976; Joly, 1964; Simmons, 1992; Strandberg, 1992; Rotem, 1994).  
            Bu cinsin bir çok türü saprofitik olarak toprakta, ölü bitki artıklarında veya 
ölmekte olan bitki dokularında bulunmaktadır. Ayrıca, mikotoksin ve benzer bazı 
bileşikler üreterek hasat sonrası tarımsal ürünlerin besin değerini bozmakta, kalite 
ve ürün kaybına neden olmaktadır. Diğer taraftan Alternaria cinsinin bazı türleri 
bağışıklık sistemi bozuk hastalarda insan patojeni olarak da ortaya çıkmaktadır. 
               Alternaria cinsi A. tenuis türü ile ilk olarak Nees tarafından 1816 yılında 
tanılanmıştır (Nees, 1816-1817). Bu cinsin karakteristik özellikleri boyuna ve enine 
bölmeli gittikçe incelen uç hücreleri ile birlikte çok hücreli, koyu renkli zincir şeklinde 
sporlar üretmesidir.  

Alternaria hastalığı, genellikle yapraklarda yanıklık ve nekrotik lekeler 
şeklinde görünür. Alternaria türleri; sebze fidelerinde çökertene, gövde, yumru ve 
meyve çürüklüklerine neden olur. Ayrıca meyve türlerinde özellikle portakal, limon, 
elma ve narda meyve içi çürüklüğüne, vişne ve kirazlarda meyve çürüklüğüne, 
turunçgil, nar, elma, soğan ve hıyarlarda meyve ve yaprak lekelerine, domates ve 
patateslerde erken yanıklığa neden olurlar. Genellikle çürümüş doku ve yaprak 
leke simptomları karakteristik olarak; hedef tahtası benzeri konsantrik halkalar 
şeklinde, genişleyen koyu siyah ve kahverengi lekeler şeklinde oluşmaktadır. 

Alternaria gibi eşeyli üreme evresi bilinmeyen funguslarda klasik 
sınıflandırma anomorfik özellikler dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu durumda 
fungusun sınıflandırılması tamamen morfolojik gözleme dayalı olduğu için hata 
yapma olasılığı da artmaktadır. Funguslarda fenotipe dayalı birçok hatalı 
sınıflandırma mevcuttur (Reynolds ve Taylor, 1992). Bu tür karışıklıkları önlemede 
günümüzde moleküler yöntemler ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Bitki hastalıklarını 
kontrol altına almada sınırlayıcı faktörlerin başında, hastalık etmenlerinin hızlı, 
doğru ve güvenilir metotlarla teşhis ve tanılamasının yapılamamasıdır. Geleneksel 
yolla bitki patojenlerini teşhis etme ve tanılamada kullanılan metod, kültüre bağlı 
morfolojik özelliklerin belirlenmesidir. Ancak kültüre alınan organizmanın kültürde 
gelişme yeteneğine bağlı kalınması, laboratuvar çalışmalarının fazla zaman alması 
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ve yoğun taksonomi bilgisine ihtiyaç duyulması bu metodun başlıca sınırlayıcı 
faktörleri olup, hastalıkları kontrol altına alma çalışmalarını geciktirebilmektedir.  

Moleküler teknikler bu olumsuz koşulların aşılmasında, özellikle PCR 
temelli tekniklerin kullanılması durumunda büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Genelde moleküler teknikler hızlı, spesifik, hassas ve daha güvenilir olup, özel 
taksonomi uzmanına gereksinim duyulmadan kolaylıkla yorumlanabilir. Dahası bu 
teknikler kültüre alınamayan mikroorganizmaların da teşhisine olanak 
sağladığından avantajlı sayılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Çukurova Bölgesi’nde yetiştirilen sebze, meyve ve 
tarla bitkilerinde sorun olan Alternaria türlerini saptamak için ile öncelikle Alternaria 
izolatlarının koleksiyonlarını oluşturmak, morfolojik yapılarını mikroskobik olarak 
incelemek ve tür teşhislerini gerçekleştirmektir. Tür teşhislerinde moleküler 
analizlerin belirlenmesi ve morfolojik yapılarla karşılaştırılması için ITS primerlerinin 
kullanılması da amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metod 
Materyal  

Çalışma 2011-2012 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Bitki Koruma Bölümü, Biyoteknoloji laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 
Çukurova’da farklı yerlerde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan sebze bitkileri ve 
meyve ağaçlarından Alternaria sp. hastalık etmeni ile bulaşık olduğundan şüphe 
edilen sebze bitki doku ve meyve örnekleri ile sırasıyla Alternaria alternata f. citri ve 
A. alternata ile infekteli olduğu bilinen turunçgil ve nar ağaçlarının simptomlu 
yaprak, sürgün, ve meyve örnekleri alınarak çalışma yürütülmüştür. Alternaraia 
izolatlarının morfolojik ve kültürel özelliklerine göre tanılama çalışmalarında PDA ve 
MUA besi ortamları ve streptomisin antibiyotiği kullanılmıştır. Moleküler DNA 
analizinde kullanılan DNeasy bitki kiti (Qiagen, U.S.A.), PCR analizi için ITS4 ve 
ITS5 primerleri kullanılmıştır. ITS4 ve ITS5 primerleri ile 18 S, ITS1, 5.8 S ve ITS2 
bölgelerini içeren rDNA kısmı elde edilen PCR ürünlerinin saflaştırılmasında, 
Qiagen jel ekstraksiyon kiti kullanılmıştır. Elde edilen DNA bantlarında polimorfizm 
oluşturmak amacı ile MspI ve HaeIII restriksiyon endonükleaz enzimleri 
kullanılmıştır. 
 
Metod 
Örneklerin Alınması ve İzolasyon çalışmaları 
 Hastalık etmeni ile bulaşık olduğu şüphe edilen sebze bitkilerinden ve 
ağaçların simptomlu yaprak ve meyvelerinden örnek alma işlemine 2010 Haziran 
ayı içerisinde başlanmış olup, 2012 Kasım ayına kadar devam edilmiştir. Alternaria 
ile bulaşık bitkilerin ya tamamı, ya da infekteli bitkilerin yaprak, sap, meyve gibi 
dokularından 5’er örnek alınmak üzere seçilmiş ve kodlanarak örnekleme kapları 
içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Alternaria türleri ile infekteli olduğu veya 
olabileceğinden şüphe edilen hastalıklı bitki örneklerinin, yarısı infekteli yarısı 
sağlam dokudan olacak şekilde 2-10 mm büyüklüğünde doku parçaları kesilmiştir. 
Kesilen bu doku parçaları, yüzey dezenfeksiyonu için hazırlanan % 70’lik etil 
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alkolde 10-30 saniye bekletildikten sonra birer dakika olmak üzere iki kez steril 
suda yıkanmıştır. Yüzey dezenfeksiyon iyonu için %1’lik NaOHCl’de 1-2 dak. 
bekletildikten sonra, 3 kez steril sudan geçirilmiş, steril kurutma kağıtlarında 
kurutulduktan sonra önceden hazırlanmış PDA veya MUA ortamlarını içeren petri 
kaplarına ekimleri yapılmıştır ve bu kültürlerden saf Alternaria izolatları elde 
edilmiştir. 
 
Patojenite Çalışmaları 
1. Spor Süspansiyonu İle Patojenite Testi 

PDA ortamı üzerinde geliştirilmiş 10 günlük Alternaria kültürlerinden 106 
konidi/ml su içeren 50 ml’lik inokulum süspansiyonu hazırlanmıştır. 
 Açık alan sebze bitkilerinden ve meyve ağaçlarından elde edilen Alternaria 
türleri, izole edildikleri bitki türlerinde aynı simptomun oluşturulması için patojenite 
testi uygulanmıştır. Her izolat için % 0.1 tween-20 içeren 50 ml sıvı fungus kültürü, 
kontrol içinde % 0.1 tween-20 içeren 50 ml steril saf su kullanılmıştır. Sıvı fungus 
kültüründen 50-100 µl alınarak, standart metodlar uygulanarak steril edilmiş ve 
iğne ile yaralandırılmış meyve ve yapraklara inokule edilmiştir. İnokulasyonu 
takiben yüksek nisbi nem koşulunu sağlamak için meyveler steril macenta 
kutularına yerleştirilmiş ve iklim odasında inkübe edilmiştir. İnokulasyondan bir 
hafta sonra patojen infeksiyonu değerlendirilmiştir.  
 
2. Toksinli Kültür Filtratı İle Patojenite Testi 

Bir litre saf su içerisinde hazırlanan toksin üretimi sıvı solüsyondan 50’şer 
ml alınarak 250 ml’lik cam erlenmayerler içerisine hazırlanmış ve 121 °C’de çalışan 
otoklavda 20 dak. steril edilmiştir. Soğutulduktan sonra sıvı solüsyonlara fungus 
stoklarından bir disk parçası ilave edilerek 3 gün kontrollü iklim odasında 16 saat 
ışık 8 saat karanlıkta inkübe edilmiştir. Fungus hifleri geliştikten sonra 110 rpm’de 
çalışan horizontal çalkalayıcı üzerine alınmıştır. Çalkalayıcı üzerinde hem miseller 
daha çok gelişmiş hem de hafif renkli saydam görünüşlü toksinli kültür filtratı elde 
edilmiştir. Elde edilen kültür filtratlarından daha önceden %1 sodyum hipoklorit ile 
steril edilmiş yapraklar  ve meyveler üzerine en az 100 µl toksinli kültür filtratı 
enjekte edilmiştir. Değerlendirmeler 48-60 saat sonra simptomatolojik gözleme 
dayalı olarak yapılmış ve resimleri dijital fotoğraf makinası ile görüntülenmiştir. 
 
Moleküler Çalışmalar 
DNA İzolasyonu 
 Elde edilen saf fungus kültürlerinden DNA izolasyonu DNeasy plant kiti 
(Qiagen, U.S.A.) ile firmanın önerdiği protokol dikkate alınarak yapılmıştır.  
 
PCR Analizi 
 Alternaria izolatlarını biribirinden ayırt etmek ve tür teşhislerini yapabilmek 
için  nüklear rDNA'nın  ITS/5,8S gen bölgelerine spesifik primer çiftleri ( ITS5/ITS4) 
kullanılarak PCR analizi ile çoğaltılmıştır. PCR analizi her bir örnek için toplam 25 
µl hacimde gerçekleştirilmiş olup, PCR kokteyli 10 µM primerler, 200 µM dNTP 
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(Fermantas), 2 mM MgCl2, 1/10 hacim 10X tampon çözelti, 2 µl patojen DNA'sı, 1 
ünite Taq polimeraz (Fermantas) ve 25 µl'ye tamamlayacak kadar sQH2O 
içermektedir. PCR sentez ürünü için başlangıçta 95 °C'de 2 dak. ve sonraki 35 
döngü için 94 °C'de 50 s, 55 °C'de 50 s, 72 °C'de 1,5 dak ve son bitiş döngüsü 72 
°C'de 10 dak. olarak ayarlanmıştır (Ristaino ve ark., 1998). 
 
Agaroz Jel Elekroforez 
 PCR ürünleri TAE tampon çözeltisi ile %1,5 agaroz jelde (TipI, Sigma) 50 
Volt, 3 saat elektroforez ile elde edilmiştir. Fakat  ITS bölgesinin Restriksiyon 
endonükleaz enzimi ile kesilerek elde edilen DNA fragmentlerini görüntülemek için 
%2’lik agaroz jelde 50 Volt, 3 saat elektroforez ile elde edilmiştir. 
 
PCR Ürünün Restriksiyon Endonükleaz Enzimleri ile Kesilmesi 
 Agaroz jelden Gel Extraction kiti (Qiagen, U.S.A.) ile saflaştırılan ITS 
bölgelerine ait DNA fragmenti, HaeIII ve MspI restriksiyon endonükleaz enzimleri 
ile kesilmiştir. 

 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Hastalıklı Bitki Örneklerinden Patojen İzalasyonu 

 Alternaria patojeni ile bulaşık farklı bitki örnekleri Çukurova’da farklı tarım 
alanlarında sörvey yapılarak toplanmıştır. Alternaria etmeni ile bulaşık olduğundan 
şüphe edilen hastalıklı domates, biber, patlıcan ve hıyar sebze bitki örnekleri 
Adana (Merkez, Pozantı, Karaisalı, Misis) ili açık alanlarda sebze yetiştiriciliği 
yapılan tarım alanlarından özellikle konsantrik halkalı leke veya kahveden siyaha 
kadar değişen farklı şekillerde nekrozlu doku gösteren yaprak ve meyve örnekleri 
patojen izolasyonu için toplanmıştır. Alternaria alternata (Fr.) Keisl. ve A. alternata 
f. sp. citri ile infekteli olduğu bilinen nar  ve turunçgil meyve gruplarında ise Adana 
(Merkez, Misis, Kozan) ve Mersin (Merkez ve Tarsus) illeri meyve bahçelerinden 
simptomlu bitki materyalleri toplanmıştır. 

Alternaria spp. ile enfekteli olduğu tespit edilmiş bitki örneklerinin yaprak ve  
meyvelerinden yapılan izolasyonlarda 10 gün içinde streptomisinli PDA besi 
yerinde zeytin yeşili, havai hifli koyu grimsi ve siyaha yakın renklerde koloniler 
gelişmiştir  Alternaria patojeni dışında farklı saprofitlerin gelişimini engellemek için 
MUA besi yeri kullanılmıştır.  

Patojenite çalışmalarında, sörveyler esnasında Alternaria türleri ile bulaşık 
olduğundan şüphe edilen sebze ve meyve bahçelerinden laboratuvara getirilen 
meyve ve yaprak örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucunda  30 farklı Alternaria 
spp. izolatı elde edilmiştir. Ancak 6 farklı bitki türü olması nedeni ile her bitkiden bir 
izolat alınarak patojenite çalışması yürütülmüştür. Patojenite testi için PDA besi 
ortamında geliştirilen 10 günlük misellerden elde edilen spor kültürü (106 hücre/ml) 
kullanılmıştır. Alternaria sporları konukçu sebze ve meyve bitki yapraklarına ve 
meyvelerine, ayrıca elma disklerine de uygulanmıştır. Sonuçları inokulasyondan 6 
gün sonra alınmıştır. 
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Patojenite sonuçlarına göre domates, hıyar ve biber yapraklarında fungal 
gelişim gözlenmiştir. Hıyar yaprağında fungal gelişim çok yavaş gözlenirken, 
domates ve biberde daha şiddetli gözlenmiştir. Diğer taraftan “Hicaz” nar, hibrit 
patlıcan ve “Minneola” tangerin yapraklarında fungus inokulasyonu ve gelişimi 
gözlenmemiştir.  

Yapraklarda fungus gelişiminin gözlenmemesi fungus sporunun bitki 
dokusuna penetrasyon yapmadığını göstermektedir. Nar, hıyar ve patlıcan 
yapraklarından saflaştırılan izolatlar yapraklarda patojenik iken meyve dokusundan 
saflaştırılan domates, biber ve turunçgil izolatları yapraklarda patojenik 
bulunmamıştır. Ancak meyve dokularına spor inokulasyonu yapıldığında hızla 
hifsel gelişim göstermişlerdir. Bu durum, konukçu dokuda patojen etmen tarafından 
algılanan sinyal moleküllerin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak nar, hıyar 
ve patlıcan izolatı yapraktan izole edilmesine rağmen yaprak dokusunda patojenik 
reaksiyon göstermemiştir. Bu durum nar da hastalık etmeni özellikle yaprak 
uçlarından başlayan simptom gelişimi gösterdiğinden patojen etmenin özellikle 
hidadotlardan infeksiyon yaptığı izlenimi vermektedir  
 
Alternaria Cinsi Fungusların Kültürel ve Mikroskobik Morfolojilerine Göre 
Tanılama Çalışmaları 

Farklı kültür bitkilerinden izole edilen ve saflaştırılan Alternaria alternata, A. 
alternata f. sp. citri, ve Alternaria spp. izolatlarının PDA besi ortamında gelişen 
koloni desenleri ve renkleri daha önceki literatürlerde verilenlerle benzer miseller 
oluşturmuştur. Buna göre PDA besi ortamında 1- zeytuni yeşil grimsi, 2- ortası 
koyu gri kenarları beyaz hifli, 3-koyu gri havai miselli ve 4- siyaha yakın renkte 
koloni desenleri gözlenmiştir. Özellikle nar ağacı yaprak ve meyvelerinden 
saflaştırılan A. alternata izolatları 3 ve 4 numaralı koloni desenlerini oluşturmuştur. 
“Nova” ve “Fremont” mandarininden izole edilen A. altrenata sp. citri izolatları  1 ve 
2 nolu koloni desenlerini oluşturmuştur. Domates ve patlıcan 2 ve 3 nolu, biber 4 
nolu, hıyar ise 3 nolu koloni desenlerini oluşturmuşlardır. Koloni desenleri ilk 
izolasyona göre 2. ve 3. alt kültür çalışmalarında kenarları beyaz halkalı misellerle 
çevrili ve daha çok havai miselli olmuştur. Dolayısı ile konukçu bitkiye ve patojen 
etmenin türüne göre koloni deseni sabit bulunmamıştır. Aynı türler farklı renklerde 
koloni desenleri oluşturabilmektedir. Ancak bu tez kapsamında bu etmenin farklı 
türlerine ait farklı patotipleri üzerinde çalışılmadığı için aynı patotiplere ait izolatların 
farklı koloni deseni oluşturabileceğini ifade etmek doğru olmayabilir. Aynı Alternaria 
türleri veya alt türleri farklı toksinler oluşturduklarından çok az da olsa kültür 
ortamlarına toksin salgıladıklarından benzer toksin oluşturanlar aynı renkte benzer 
koloni desenleri de verebilirler. 
 
Ribozomal DNA  (rDNA)’da Transkripsiyon Olmayan Ara Bölgelerin (ITS/5.8S) 
PCR İle Çoğaltılması 

Altı farklı Alternaria spp. izolatından elde edilen genomik DNA'lar ITS 
primer çiftlerinden, sens ITS5 ve antisens ITS4 kullanılarak polimeraz zincir 
reaksiyonu ile fungal patojen izolatlarına spesifik olan 18S ve 28S ribozomal DNA 
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arasında bulunan 5,8S rDNA’yı da kapsayan ITS1 ve ITS2 bölgesine ait DNA 
çoğaltılmıştır. ITS5/ITS4 primer çiftleri ile elde edilen DNA fragmentleri tüm 
Alternaria izolatlarında yaklaşık 620 bç olarak saptanmıştır. Kontrol amacı ile 
kullanılan turunçgilden izole edilen Phytophthora citrophthora’dan 900 bç DNA 
fragmenti, kayısı izolatı Phytophthora spp.’den  yaklaşık 1000 bç DNA fragmenti 
sentezlenmiştir. Dolayısı ile iki farklı fungus cinsinde rDNA bölgelerinin DNA 
fragment uzunlukları arasında da ciddi bir nükleotid uzunluğu farklılığı olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. Nitekim bu konuda farklı Alternaria türlerinin rDNA genlerine ait 
ITS1 ve ITS2 ile 5.8S dizilerinin sentezlendiği çalışmalarda 570-600 bç 
büyüklüğünde DNA fragmentlerinin sentezlendiği bildirilmiştir (McKay ve ark., 
1999; Pryor ve Gilberstson, 2000; Udayashankaar ve ark., 2012).  

Bu çalışmada Alternaria spp. izolatlarının 620 bç gibi bir DNA fragment 
uzunluğu vermesi, ITS5 primerinin başlangıç noktasının rDNA’da ITS bölgeleri 
dışında yer alan 18S gen dizisinden başlamasıdır. Aynı şekilde geri (rivörs) primer 
olarak kullanılan ITS4 primerin rDNA’da ITS gen bölgesi dışında yer alan 28S gen 
bölgesinden başlatılmasıdır. Bu kısımlardan yaklaşık 160 bç uzunluğunda fazladan 
gen sentezlenmesi ile toplam 620 bç gibi bir DNA fragment uzunluğu vermektedir. 
Gerçekte ITS1 160 bç, 5.8S 160 bç ve ITS2 bölgesi 160 bç olup, ITS/5.8S 
toplamda yaklaşık 480 bç uzunluğundadır. Dolayısı ile bu çalışmada 18S rRNA’dan 
60 bç ve 28S rRNA’dan da 80 bç fazladan sentezlenmiştir. 

Alternaria türlerine ait izolatlardan çoğaltılan rDNA ITS/5.8S bölgelerinin 
DNA fragment uzunluğu (2-9 arası örnekler)  biribirine çok yakın ortalama 620 bç 
büyüklükte sentezlenmiştir. Dolayısı ile Alternaria’nın farklı türleri arasında DNA 
uzunluğu açısından önemli bir fark ortaya çıkmamıştır. Ancak Phytophthora türleri 
ile ITS bölgelerinin büyüklüğü arasında oldukça belirgin bir farklılık gözlenmiştir. 
Nitekim bu okunamayan bölgelerin gen dizileri patojenlerin aynı cins fakat farklı 
türlerinde genellikle benzer uzunlukta olup, nükleotid dizilimindeki homojenlikleri % 
95-100 gibi oldukça yüksek seviyede olup, çok az nükleotid farklılığı 
içermektedirler.(McKay ve ark., 1999; Pattanamahakul ve Strange 1999; Pryor ve 
Gilberstson, 2000; Pryor ve Michailides, 2001; Udayashankaar ve ark., 2012). 

 
PCR İle Çoğaltılmış Transkripsiyon olmayan Ara bölgelerin Restriksiyon 
Fragment Uzunluk Polimorfizm Analizleri 

Altı farklı Alternaria spp. (A. solani, A. solani-avirulent, A. alternata, 
Alternaria spp., Alternaria alternata, A. alternata f.sp. citri)  ITS/5.8S bölgelerine ait 
DNA fragmentlerinin MspI ve HaeIII restriksiyon endonükleaz enzimi ile 
kesildiğinde sadece iki farklı büyüklükte (480 bç ve 140 bç) DNA bantları 
oluşturmuşlardır. Her iki enzimin 5'-3' kesim yönü farklı olmakla birlikte birincisi 
(MspI) DNA üzerinde nükleotid bazları yapışkan uç olarak keserken diğeri (HaeIII) 
küt uç olarak kesmektedir. Tüm Alternaria türlerine ait izolatlar aynı büyüklükte 
DNA fragmentleri verdiğinden türler arasında DNA polimorfizmi oluşturmamışlardır. 
Bu durumda, Alternaria izolatları arasındaki DNA polimorfizmine göre tür ayırımına 
gidilmesi mümkün olmamıştır.  
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Sonuçlar ve Öneriler 
Alternaria spp. türleri kültür bitkilerinde meyve çürüklüklerine, kara lekelere 

ve yapraklarda kahverengiden siyaha kadar değişen lekelenmelere, sebzelerde 
erken ve geç yanıklık hastalıklarına neden olmaktadır. Bazı endüstri bitkilerinde 
kapsül ve tohuma kadar ilerleyerek de tohum kökenli hastalık etmenleri arasına 
girmektedir. Ayrıca etmen meyve üzerinde taşınarak depo sonrası hastalıklar 
içerisinde yer almaktadır. Günümüzde etmenin tanılanması, morfolojik özelliklerin 
mikroskobik olarak incelenmesi esasına dayanmaktadır.  

Etmen cins düzeyinde kolaylıkla mikroskop altında el bombasına benzer 
spor yapılarının gözlenmesi ile tanılanmaktadır. Ancak tür düzeyinde tanılama A. 
solani gibi büyük spor oluşturan türler hariç oldukça zor görünmektedir. Aynı 
şekilde konukçuya özelleşen alt türleri de artmaktadır. Etmenin tür veya alt tür 
düzeyinde saptanması kimyasal mücadele açısından çok önemli olmayabilir ancak 
konukçuya özelleşmesi alternatif çeşit veya genotiplerin kullanımını gündeme 
getirmesi oldukça önem arz etmektedir. Diğer taraftan etmenin konukçuya özel alt 
tür veya daha şiddetli yeni bir patotipinin ortaya çıkması kimyasal mücadele 
programının da yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 

Çukurova Bölgesi’nde turunçgillerde kahverengi leke hastalığı etmeni A. 
alternata f.sp. citri 1992 yılında rapor edildikten 15 yıl sonra nar yetiştiriciliğinin 
artması ile narda  A. alternata etmeni çok ciddi ekonomik bir hastalık etmeni 
olmuştur. Her iki etmende A. alternata olarak bilinmektedir. Yine bu bölgede badem 
ve erik gibi sert çekirdekli meyve yapraklarında da benzer simptomlar görülmeye 
başlanmıştır. Diğer taraftan sebze bitkilerinde A. solani etmenin varlığı çok daha 
önceden bilinmektedir.  

Bu çalışmada farklı kültür bitkilerinde sorun olan Alternaria spp. izolatlarını 
saflaştırarak mikroskobik morfolojileri incelenmiş, kültür filtratları ile elde edilen 
toksinlerine karşı konukçu bitkilerin tepkisi incelenmiştir. Alternaria spp. izolatları 
arasındaki farklılıkları saptayabilmek amacı ile de ITS/5.8S rDNA fragmentlerinin 
RE bandları ve DNA dizi analizleri karşılaştırılmıştır.  

Alternaria türleri mikroskopta dikkatli gözlem yapıldığında farklı spor 
morfolojisi göstermektedir. Ancak burada incelenen tür ve izolatlar çok az sayıda 
olduğu için birbirinden çok az farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Aynı benzer morfoloji 
gösteren, farklı türlerde mevcuttur. Özelikle A. solani ve A brassicace birbirine spor 
yapısı büyüklüğü ile çok benzerdir. Diğer taraftan A. alternata türleri mikroskobik 
olarak farklılıklar göstermelerine rağmen aynı tür içerisinde bulunmaktadır. Dolayısı 
ile konukçu türlere özelleşme durumlarının mutlaka incelenmesi gerekmektedir. 
Alternaria türleri genel ve konukçuya özel toksinler de üretmektedirler. Bu toksinler 
açısından da izolatların değerlendirilmesi gerekebilir.  

Moleküler tanılama açısından ITS/5.8S rDNA gen dizileme veya 
restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi Alternaria türlerini belirleme açısından 
uygun olmadığı,  bu çalışma ile anlaşılmıştır. Moleküler tanılama veya soy ağacı 
oluşturmada bitki patojeni fungusların mitokondriyal küçük alt birim rDNA, beta 
tubilin, gliseraldehit-3-fosfat dehidrogenaz (gpd), alerjen ve toksin genlerinin DNA 
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dizileri de kullanılmaktadır. Bunlardan Allerjen genlerin türler arasında daha fazla 
varyasyon gösterdiği yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 
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ANTEPFISTIĞINDA SİİRT X BAĞYOLU F1 POPULASYONU KULLANILARAK 
SSR MARKÖRLERI İLE GENETİK HARİTALAMA* 

 
Genetıc Mappıng in Pıstachıo Usıng Siirt X Bağyolu Populatıon by Ssr Markers  

 
Meryem Aylin AKYÜZ                         Salih KAFKAS  
Biyoteknoloji Anabilim Dalı            Biyoteknoloji Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada SSR markör tekniği kullanılarak antepfıstığının genetik 
bağlantı haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. ‘Siirt’ x ‘Bağyolu’ çeşitleri 
arasındaki melezlemeye ait 89 F1 bitkisi ile ‘double pseudo-testcross’ haritalama 
metodu uygulanarak iki ayrı genetik bağlantı haritası oluşturulmuştur. Bu 
araştırmada açılım gösteren 105 SSR primer çiftinden 129 markör haritalanmıştır. 
‘Siirt’ çeşidi genetik haritası 70 SSR markörü içermiş ve her bir bağlantı grubu 
başına düşen ortalama markör sayısı 4.6 adet olmuştur. ‘Bağyolu’ genotipi genetik 
haritası toplamda 85 SSR markörü içermiş ve her bir bağlantı grubu başına düşen 
ortalama markör sayısı 5.6 adet olmuştur. ‘Siirt’ genetik haritası toplamda 15 
bağlantı grubunda 671 cM uzunluğa ve 9.5 cM ortalama markör yoğunluğuna sahip 
olurken, ‘Bağyolu’ genetik haritası ise toplamda 761.2 cM uzunluğa ve 8.9 cM 
ortalama markör yoğunluğuna sahip olmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmada 
antepfıstığının SSR markörleri ile yapılan ilk genetik bağlantı haritası 
oluşturulmuştur. Bundan sonra yapılacak olan antepfıstığı genetik haritalama 
çalışmalarında daha fazla genom içeriğine sahip daha yüksek yoğunluklu doymuş 
genetik haritalar elde etmek için daha fazla sayıda açılım gösteren dominant ve 
kodominant markörler kullanılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, SSR, Genetik haritalama, Mikrosatellit 
 
ABSTRACT 

This study aimed to construct genetic linkage map of pistachio using SSR 
molecular marker technique. Two separate genetic linkage maps were constructed 
by applying the strategy of ‘doublepseudo-testcross’ having 89 F1 progenies 
derived from a cross between ‘Siirt’ cultivar and ‘Bağyolu’ genotype. In this 
research, 129 SSR markers were mapped from 105 segregated SSR primer pairs. 
In ‘Siirt’ genetic map, a total of 70 SSR markers were mapped, and average 
marker number per linkage group was 4.6. A total of 85 markers were mapped in 
the genetic map of ‘Bağyolu’ genotype, and average marker number per linkage 
group was 5.6. ‘Siirt’ genetic map had 15 linkage groups spanning 671 cM length 
with a mean marker density of 9.5 cM, whereas ‘Bağyolu’ genetic map had 761.2 
cM length with a mean marker density of 8.9 cM. As a result, the first of genetic 
linkage map of pistachio by SSR markers was constructed in this study. In the 
future mapping studies in pistachio, more dominant and co-dominant markers 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi- Ms Theses 
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should be used to obtain beter genome coverage with highly dense and saturated 
maps. 
Keywords: Pistachio, SSR, Genetic mapping, Microsatellite 
 
Giriş 

Pistacia cinsi Anacardiaceae familyasının bir üyesi olup içerisinde on 
birden fazla tür bulunmaktadır (Kafkas, 2006a). Antepfıstığının (Pistacia vera L.) ilk 
olarak Etiler döneminde Güney Anadolu'da kültüre alınıp yetiştirildiği ve kral 
sofralarına girecek kadar kaliteli kültür çeşitlerinin üretildiği bilinmektedir (Anonim, 
2001). 

Türkiye’de yaklaşık 66 milyon yabani Pistacia ağacı bulunmaktadır (Kuru 
ve Özsabuncuoğlu, 1990). Türkiye’de en fazla rastlanılan başlıca yabani Pistacia 
türleri; P. terebinthus, P. eurycarpa, P. khinjuk, P. palaestina, P. atlantica ve P. 
lentiscus’dur (Kafkas, 2006b). 

Ülkemizde 56 ilimizde antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gaziantep, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Mardin ve Diyarbakır illerinde 
ekonomik olarak yetiştirilmektedir. Üretimimizin %94’ünü Güneydoğu Anadolu 
bölgesi karşılamaktadır (Tunalıoğlu, 2003). 

FAO’nun verilerine göre İran’ın üretim miktarı 2009 yılında 255.000 ton 
iken 2010 yılında 446.647 tona, ABD’nin üretim miktarı 175.088 ton iken, 2010 
yılında 236.775 tona, Türkiye’nin üretimi 81.795 ton iken, 2010 yılında 128.000 
tona yükselmiştir. Suriye’nin üretim miktarı 2010 yılında 57.500 ton olup Çin’in ise 
48.700 tondur. Dünya’da en önemli üretici ülkeler sırasıyla İran (%47), ABD (%25), 
Türkiye (%13), Suriye (%6) ve Çin’dir (%5). Dünyada antepfıstığı üretim miktarı 
2009 yılında 572.946 ton iken, 2010 yılında %60 oranında artarak 944.347 tona 
yükselmiştir (FAO, 2010). 

Türkiye’de sadece P. vera türünün kültürü ve ticareti yapılmaktadır. Bu tür 
içerisinde de Türkiye’de yaygın olarak ‘Siirt’, ‘Kırmızı’, ‘Uzun’, ‘Halebi’ ve ‘Ohadi’ 
çeşitlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunlardan ‘Uzun’, ‘Kırmızı’ ve ‘Halebi’ 
çeşitleri uzun daneli, iç renginin koyu yeşil olması ve olağanüstü tat ve 
aromasından dolayı özellikle tatlı ve pasta yapımı ile çikolata ve şekerleme 
sanayisinde tercih edilmektedir. Diğer ‘Siirt’ ve ‘Ohadi’ çeşitlerinin ise, çıtlaklık 
oranları yüksek, yuvarlak daneli ve iri olması nedeniyle özellikle çerezlik olarak 
tercih edilmesine neden olmaktadır (Anonim, 2001). 

Bugüne kadar elde edilen çeşitler daha çok doğal seleksiyonla ortaya 
çıkmıştır. Melezleme yoluyla antepfıstığı çeşit ıslahı çalışmaları oldukça sınırlıdır. 
(Kafkas, 2006b). Antepfıstığının dioik çiçek yapısına sahip olması ve gençlik 
kısırlığı döneminin uzun olması nedeniyle ıslah çalışmaları oldukça uzun yıllar 
almaktadır. Meyve ile ilgili karakterler çalışıldığında dioik bitki türlerinde önemli 
zorluklar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Öteki sert kabuklu meyvelerde olduğu gibi 
antepfıstığında da meyvenin yenilen kısmı tohumu olduğundan, meyve eldesi için 
tozlanma ve döllenme zorunludur. Döllenmeyen çiçekler dökülür veya bunlardan içi 
boş (fıs) meyveler meydana gelir. Ancak günümüz teknolojisi ile bu zorlukların 
üstesinden gelinebilmektedir. Bu durum moleküler markör tekniklerinden, 
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moleküler ıslahtan faydalanılarak mümkün olabilir. Antepfıstığında değişik meyve 
özellikleri ile ilgili (meyve iriliği, çıtlama, iç randımanı gibi) markörlerin belirlenmesi 
durumunda antepfıstığının ıslah süresinin kısaltılması ve ıslah programında daha 
fazla bitki ile çalışılabilmesini mümkün kılacaktır. Bu durum verim ve meyve 
özellikleri mevcut çeşitlerden daha iyi olan çeşitleri ıslah etme şansını arttırmış 
olacaktır. Moleküler bitki ıslahında, genetik haritaların oluşturulması için, 
populasyon bireylerinde karakterler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında %100’e 
yakın güvenilirlikle değişik markör sistemleri kullanılmaktadır. DNA markör 
teknikleri birbirleriyle karşılaştırıldığında, RFLP ve SSR markörlerinin kodominant 
ve bilgi içeriklerinin çok yüksek olması bu markör sistemlerinin genetik haritalama 
çalışmalarında daha avantajlı duruma getirmektedir.  

Bu çalışma kapsamında, ‘Siirt’ çeşidi ile ‘Bağyolu’ genotipi arasında tür içi 
melezleme sonucu oluşturulan F1 populasyonu kullanılarak, SSR markörleri ile 
antepfıstığının ilk defa genetik haritasının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metod  

Bu çalışmada TÜBİTAK-TOGTAG 2721 Nolu proje kapsamında 
oluşturulan ‘Siirt’ x ‘Bağyolu’ melez kombinasyonuna ait 89 adet F1 bitkisi ile 
ebeveynler materyal olarak kullanılmıştır. Söz konusu melezlemeler 2002 ve 2003 
yıllarında yapılmış olup 2004 yılı ilkbaharında ise Gaziantep Antepfıstığı Araştırma 
Enstitüsü’nde bahçe kurulmuştur.Çalışma kapsamında kullanılan SSR primer 
çiftlerinin yararlanıldığı kaynaklar ve primer çifti sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Genetik haritalama çalışmasında yararlanılan kaynaklar ve kullanılan 

SSR primerlerinin sayıları  

No Araştırıcılar Kısaltmalar 
Test Edilen SSR 

Primer Çifti Sayısı 

1 Ahmad ve ark. (2003) PVSSR 14 

2 Zaloğlu (2008) CUPVSSR 59 

3 Albaladejo ve ark. (2008) Pislen 8 

4 Arabnezhad ve ark. (2011) PKAT  27 

5 Kafkas ve ark.(2012) CUPVSSR 109 

TOPLAM  217 
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Ebeveynler ile 89 F1 bitkisinden alınan yaprak örnekleri, liyofilizatör 
cihazında liyofilize edildikten sonra, DNA ekstraksiyonu için antepfıstığında 
uygulanmakta olan Doyle ve Doyle (1987)’nin geliştirdiği ve Kafkas ve ark. (2006) 
tarafından modifiye edilen CTAB yöntemi kullanılmıştır. SSR primerler çiftlerinin 
yapışma sıcaklıklarının saptanması ve amplifikasyon durumunun belirlenmesi için 
gradient PCR uygulaması yapılmıştır. Gradient PCR sonucunda DNA’ya yapışma 
sıcaklığı tespit edilen primerler ilk olarak ebeveynler ile 12 F1 bireyde açılım 
gösterme bakımından taranmış daha sonra açılım gösteren primerler 89 bireyden 
oluşan melez populasyonunda belirlenip, PCR ürünlerinin elektroforezi ABI 3130xl 
otomatik baz dizileme ünitesinde (kapiler elektroforez) yapılmıştır. SSR 
analizlerinin düşük maliyetle kapiler elektroforezde yapılabilmesi için primerlerin 5’ 
uçlarına M13 üniversal (5`-TGTAAAACGACGGCCAGT-3`) baz dizisi eklenmiş 
(Schuelke, 2000) ve SSR analizlerinde M13 primerinin 5’ ucu 4 farklı (6-FAM, VIC, 
NED, PET) boya ile etiketlenip kullanılmıştır. SSR PCR reaksiyonu 12.5 ml 
hazırlanmıştır. PCR reaksiyonu, 75 mM Tris-HCl, pH:8.8, 20 mM (NH4)2SO4, 2.0 
mM MgCl2, %0.01 Tween 20, 200 uM dNTP, 10 nM 5’ ucunda floresan etiketli M13 
üniversal primeri eklenmiş ileri primer, 200 nM geri primer, 200 nM 6-FAM, VIC, 
NED, PET ile işaretlenmiş M13 üniversal primer, 0.6 ünite Hot-StartTaq DNA 
Polimeraz, 10 ng DNA içermektedir. PCR döngü koşulları, ön 94 ºC 1dk, 30 
döngü 94  ºC 30 sn,  56 ºC 45 sn,  72  ºC 1 dk,  10 döngü 94  ºC 30 sn,  56 
ºC 45 sn,  72  ºC 1 dk, son uzama safhas ında 72 ºC 5 dk ve bek leme 
safhas ı  4  ºC sonsuz şek l inde uygulanm ış t ır  ABI 3130xl genetik analizör 
cihazında elektroforezi yapılan örnekler değerlendirilip, primerlerin allelleri ile allel 
büyüklüklerinin saptanması için GeneMapper 4.0 (Applied Biosystem) paket 
programı kullanılmıştır. Genetik bağlantı gruplarının oluşturulmasında Joinmap 4.1 
(Van Ooijen, 2011) bilgisayar paket programı kullanılmıştır. SSR markörleri 
kullanılarak ‘double pseudo-testcross’ haritalama metodu (Grattapaglia ve 
Sederoff, 1994; Weeden ve ark., 1994) ile her bir ebeveyn için ayrı bir genetik 
bağlantı haritası olmak üzere 2 genetik harita oluşturulmuştur. Bağlantı gruplarının 
uzunlukları ve rekombinasyon birimi centiMorgan (cM) olarak Kosambi (1944)’ye 
göre hesaplanmıştır. Son olarak da MapChart 2.2 (Voorrips, 2002) bilgisayar 
programı kullanılarak bağlantı gruplarının şekil düzenlenmesi ve sayfa üzerine 
yerleştirme işlemi yapılmıştır. 

 
Araştırma Bulguları 

‘Siirt’ ve ‘Bağyolu’ çeşitlerinin melezlenmesi sonucu elde edilen 89 F1 
bitkisinde çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilmiş toplam 217 SSR primer çifti 
ile çalışılmıştır. SSR markörleri kullanılarak ‘double pseudo-testcross’ haritalama 
metodu ile (Grattapaglia ve Sederoff, 1994; Weeden ve ark., 1994) ebeveynlere ait 
iki ayrı bağlantı haritası oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen markör 
verileri Joinmap 4.1 (Van Ooijen, 2011) bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. 
SSR analizlerinde taranan toplam primer çifti sayısı, kullanılan primer çifti sayısı, 
elde edilen toplam markör sayıları ve markörlerin açılım oranlarına göre dağılımı 
Çizelge 2 de sunulmuştur.  
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Çizelge 2 Antepfıstığında ‘Siirt’ X ‘Bağyolu’ F1 populasyonu kullanılarak oluşturulan 
genetik haritada SSR markör analizleri sonucunda elde edilen genel 
bulgular 

SSR ANALİZLERİNİN GENEL BULGULARI 

ÖZELLİKLER 
ANALİZ 

SONUÇLARI 

Test edilen toplam primer çifti sayısı 217 

Allelleri belirlenen primer çifti sayısı 192 

Gradient PCR'da sonuç vermeyen primer çifti sayısı 25 

Monomorfik primer çifti sayısı 87 

Toplam açılım gösteren primer çifti sayısı 105 

Toplam açılım gösteren markör sayısı 129 

Kodominant açılım gösteren primer çifti sayısı 85 

Kodominant açılım gösteren markör sayısı 93 

Dominant açılım gösteren primer çifti sayısı 16 

Dominant açılım gösteren markör sayısı 36 

Hem kodominant hem dominant açılım gösteren primer çifti 

sayısı 4 

GENETİK BAĞLANTI HARİTASI GENEL BULGULARI 

ÖZELLİKLER 

ANALİZ 
SONUÇLARI 

Haritalanan toplam markör sayısı 121 

Haritalanan primer çifti sayısı 102 

Haritalanan kodominant markör sayısı 91 

Haritalanan dominant markör sayısı 30 

Haritadan çıkan kodominant markör sayısı 2 

Haritadan çıkan dominant markör sayısı 6 
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‘Siirt’ x ‘Bağyolu’ populasyonu kullanılarak yapılan bu genetik haritalama 
çalışmasında ‘Siirt’ ve ‘Bağyolu’ çeşitlerinin genetik haritalarının bağlantı grupları 
ayrı ayrı verilerek değerlendirilmiş olup, iki harita Ek.1’de verilmiştir. 

‘Siirt’ çeşidi genetik bağlantı haritasında bulunan 70 markör 15 bağlantı 
grubunda dağılım göstermiştir. Grupların markör sayıları 2 ile 9 arasında değişiklik 
göstermiştir. ‘Siirt’ çeşidi genetik bağlantı haritasının uzunluğu 671 cM, ortalama 
harita uzunluğu 44.7 cM belirlenmiş olup  markör yoğunluğu 4.6 cM  olarak 
saptanmıştır. 

‘Bağyolu’ genotipi genetik bağlantı haritasında 85 markör bulunmakta olup, 
bağlantı gruplarının markör sayıları 2 ile 10 arasında değişiklik göstermiştir. 
‘Bağyolu’ genotipi genetik haritasının uzunluğu 761.2 cM, ortalama harita uzunluğu 
50.7 cM olarak saptanmış olup,  genetik haritasının markör yoğunluğu 5.6 cM 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında, antepfıstığında SSR markörleri ile ilk kez genetik 
bağlantı haritası oluşturulmuştur. Genetik bağlantı haritaları belirli amaç için 
yapılan melezleme çalışmaları sonucunda elde edilen populasyonlarda 
rekombinasyon sıklığına göre önemli özelliklerin kontrolünü sağlayan gen 
lokuslarının kromozomlar üzerindeki yerlerini ve sırasını belirler. Ayrıca, ekonomik 
öneme sahip özelliklerin (verim, meyve iriliği, çıtlama oranı, çiçek yapısı gibi) 
tanımlanmasını sağlayan moleküler markörler, kısa dönemde ıslah çalışmalarında, 
bu önemli bitkisel özelliklerin markörler yardımıyla seçimini kolaylaştıracaktır. 
Özellikle çok yıllık bitkilerde çok uzun ıslah süresi nedeniyle ıslah programlarının 
etkisinin artırılması ve istenmeyen bitkilerin erken dönemde seçilip 
uzaklaştırılmasını mümkün kılacaktır. Böylece maliyeti yüksek arazi çalışmalarına 
ve arazi denemeleri için süre azalacak, deneme alanı ve daha az iş gücü kullanımı 
ile iş gücünden kazanç sağlanacaktır. 

‘Siirt’ çeşidi haritasında toplam 70 markör ve ‘Bağyolu’ genotipi haritasında 
ise 85 markör yer almıştır. ‘Siirt’ çeşidi bağlantı gruplarında en az markör 9. ve 15. 
bağlantı grubunda (2 adet) yer alırken, en fazla markör (9 adet) ise 6. bağlantı 
grubunda belirlenmiştir. Ortalama markör sayısı ‘Siirt’ çeşidi haritası için 4.6 adet 
ve ‘Bağyolu’ genotipi haritasında ise 5.7 adet olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak 
‘Bağyolu’ haritasının ortalama markör yoğunluğunun daha fazla olmasından dolayı 
‘Siirt’ haritasına göre daha iyi bir harita elde edilmiştir.  

Türkeli ve Kafkas (2012) tarafından ISSR, SRAP ve AFLP teknikleri 
kullanılarak oluşturulan antepfıstığının ilk genetik bağlantı haritalarında ‘Siirt’ 
çeşidinde toplam 165 markör ve ‘PA-18’atlantik sakızı genotipi haritasında ise 156 
markör dağılım göstermiş olup ortama markör yoğunluğu sırası ile 9.70 ve 8.21 
olarak belirlemiştir. Bağlantı grupları ortalama markör yoğunluğunun fazla olması 
daha doymuş bir harita olduğunu ve markörlerin bağlantı grubunda daha yoğun bir 
dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmadaki bağlantı gruplarının toplam uzunluğu incelendiğinde, ‘Siirt’ 
çeşidinin 671 cM ve ‘Bağyolu’ genotipi ise 761.2 cM uzunluğa sahip olduğu 
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belirlenmiştir. ‘Siirt’ çeşidi bağlantı gruplarının en kısa olanı 13. bağlantı grubu 
(15.0 cM) iken, 3. bağlantı grubu (94.5 cM) en uzun bağlantı grubunu 
oluşturmuştur. ‘Bağyolu’ genotipi haritasında 14. bağlantı grubu en kısa olup en 
uzunu ise 4. bağlantı grubu olmuştur. 14. bağlantı grubunun uzunluğu 17.5 cM iken 
4. bağlantı grubunun uzunluğu ise 102.8 cM olarak hesaplanmıştır.  

Türkeli ve Kafkas (2012) ISSR, SRAP ve AFLP tekniklerini kullanılarak 
yaptığı antepfıstığının genetik bağlantı haritasında ise ‘Siirt’ çeşidi haritasının 
toplam harita uzunluğunu 1237.3 cM, ‘PA-18’ genotipi haritasının bağlantı 
gruplarının toplam uzunluğunu da 1337.5 cM olarak saptamıştır. 

Bu çalışmada ‘Siirt’ çeşidi ve ‘Bağyolu’ genotipi haritalarının bağlantı 
gruplarının sayısı, antepfıstığı genomunun haploid kromozom (n=15) sayısı 
kadardır. ‘Siirt’ çeşidi ile ‘Bağyolu’ genotipinin bağlantı grupları üzerinde 
tanımlanamamış çok büyük boşlukların saptanması bağlantı gruplarında parçalı 
yapıya neden olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak, küçük uzunluklara sahip 
bazı bağlantı grupları büyük grupların alt veya üst kısmının bir parçası olabileceği 
gibi bir bağlantı grubunun farklı kısımlarına da ait olmuş olabilir. Diğer bir açıklama 
olarak, bu küçük bağlantı grupları gerçekte tek bir bağlantı grubunun parçaları 
olabilir. Bu gibi durumlar bir bağlantı grubundaki son markör ile diğer bağlantı 
grubundaki ilk markör arasındaki cM olarak mesafenin haritalamada belirlenen 
sınır değerinden daha büyük olması durumunda ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda markör sayısının arttırılmasıyla bu küçük bağlantı gruplarının diğer 
büyük gruplarla birleşebileceği söylenebilir. 

Bu haritalama sonuçları, yeni haritaların genom içeriğini artırmak ve 
doymuş harita elde etmek için antepfıstığında referans harita olarak 
kullanılabilecektir. 

İleride yapılacak haritalama çalışmalarında AFLP ve SRAP gibi dominant 
markör tekniklerinden ve özellikle SSR ve SNP gibi kodominant markörlerden 
faydalanılarak daha yüksek yoğunluklu genetik haritalar elde edilmelidir. Bununla 
birlikte, daha fazla sayıda markör kullanılarak elde edilen veriler zenginleştirilip 
daha doymuş bir harita oluşturulmalı ve bu çalışma QTL (Quantitative Trait Loci) 
analizleri ile desteklenmelidir. 
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Ek 1. ‘Siirt’ çeşidinin (solda) ve ‘Bağyolu’ genotipinin (sağda) 15 bağlantı grupları                                                           

. 

CUPVSSRD628h-2470,0

CUPVSSRA112-24611,5

CUPVSSRB118-20920,3

CUPVSSRA112-26233,1

CUPVSSRB10841,5

PKATG01556,3

CUPVSSRB62969,5

Siirt_LG1

CUPVSSRD676a0,0

CUPVSSRC21022,1
CUPVSSRB10825,3
CUPVSSRD40427,2
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CUPVSSRB62948,2
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Bağyolu_LG1
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Siirt_LG3

CUPVSSRB4410,0
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CUPVSSRD4120,0
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Siirt_LG4
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* NAR SUYU KONSANTRESİ ÜRETİMİNDE UYGULANAN BAZI İŞLEMLERİN 
TOPLAM FENOLİK MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 

 
The Effect on Amonth of Total Phenolic Applied Some of The Procedures During 

Production Of Pomegrane Juice Concentrate 
 
Emine KARACA             Asiye AKYILDIZ 
Gıda Mühendisliği Anabilimi                                           Gıda Mühendisliği Anabilimi 
 
ÖZET 

Endüstriyel olarak nar suyu konsantresi üreten bir fabrikanın üretim 
hattından; nar meyvesinden başlayarak, parçalama, presleme, enzimasyon, 
durultma, pastörizasyon ve konsantreye işlenmesi aşamalarında ve depolama 
süresince fenolik bileşenler ve diğer kalite özelliklerindeki değişimler araştırılmıştır. 
Örneklerin pH değerleri 3.27±0.04 ile 3.48±0.06 arasında bulunmuştur. Nar 
sularının titrasyon asitliği değerleri 1.27±0.51 ile 1.59±0.44g/100mL arasında 
olduğu saptanmıştır. Örneklerin briks değerleri 16.45±0.7 ile 14.00±0.6 aralığında 
bulunmuştur. Nar suyu örneklerinin toplam kuru madde değerleri %14.91±1.3 ile 
%17.34±0.4 aralığında bulunmuştur. Nar sularının toplam fenolik madde içerikleri 
1760.67 ile 2513.87 mg/L arasında tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Nar Suyu ve Konsantresi, Toplam Fenolik, pH, Briks  
 
ABSTRACT 

Changes in phenolic compounds and other quality characteristics of 
concentrated pomegranate juice obtained from a production line of a commercial 
pomegranate juice processing facility were studied using the samples collected 
from fresh fruits and following several processing steps including crushing, 
pressing enzymation, clarification, pasteurization, concentration and storage. pH 
values of the samples were changed between 3.27±0.04 and 3.48±0.06. Titratable 
acidity values of the Pomegranate juices were determined between 1.27 ± 0.51 
and 1.59 ± 0.44g/100mL. Brix values of the samples were determined between 
16.45±0.7 and 14.00±0.6. Total dry matter values of the pomegranate juice 
samples were determined between 14.91 ± 1.3% and %17.34±0.4. Total phenolic 
content of the pomegranate juice was determined between 1760 and 2513.87 
mg/L. 
Key Words: Pomegranate juice and Concentrate, Total Phenolic , pH, Brix 
 
GİRİŞ 

Nar (Punica granatum) Punicaceae familyasından çok yıllık bir bitkidir. 
Genellikle tropik ve subtropik bölgelerde yetiştirilmektedir (Alper, 2001). Nar’ın 
anavatanının İran, Hindistan ve Pakistan olduğu bildirilmektedir. Günümüzde İran 
başta olmak üzere Çin ve Hindistan’da yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye, nar 
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üretimi bakımından 4. sırada yer almaktadır. Pakistan, Azerbaycan ve İspanya ise 
diğer önemli üretici ülkelerdir (Anon, 2008a). Türkiye‘de nar üretiminin % 61,8’i 
Akdeniz, % 23,3’ü Ege ve % 9,1 ’i de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yapılmaktadır. En fazla nar üretilen ilimiz ise Antalya’dır (Anon, 2008a). Narın, 
rengi açık pembeden koyu kırmızıya, tadı tatlıdan ekşiye değişen 50 kadar çeşidi 
vardır. Çeşide bağlı olarak kabuk oranı ve tane oranı değişmektedir. Meyve suyu 
randımanı da çeşide göre farklılık göstermektedir (Anon, 2008b). Narın meyve 
olarak en önemli olumsuzluğu, çoğu kez iri bir çekirdek etrafında küçük bir meyve 
suyu keseciğinin bulunması nedeniyle meyve suyunu tüketebilmek için bu 
çekirdeğin de çiğnenmesinin zorunlu olmasıdır. Bu nedenle bu meyveyi 
tüketebilmenin en iyi yolu meyve suyuna işlenmesidir. Ancak meyve suyunun 
doğal halinde bile 2000 mg/L düzeyinde fenolik madde içermesi (Cemeroğlu, 1977) 
ve bu miktarın presleme sırasında kabuktan geçen fenolik madde ile daha da 
artması meyve suyunun buruk bir lezzet kazanmasına neden olmaktadır. 

Fenolik madde fazlalığından kaynaklanan bu olumsuzluğu önlemenin en 
önemli koşulu preslemede aşırı basınç uygulamasından kaçınmaktır. Meyve suyu 
randımanı, meyve çeşidine, kullanılan pres tipine ve uygulanan pres basıncına 
göre değişebilmektedir (Cemeroğlu 2009). 

Bu çalışmanın amacı, endüstriyel olarak nar suyu konsantresi üreten bir 
işletmenin üretim hattından; nar meyvesinden başlayarak, parçalama, presleme, 
enzimasyon, durultulma, pastörizasyon ve konsantreye işlenmesi süresince pH, 
titrasyon asitliği, briks, toplam kurumadde ve toplam fenolik madde miktarlarındaki 
değişimleri belirlemektir. 

 
MATERYAL ve METOD Materyal 

Araştırmada materyal olarak kullanılan nar ham suları ve konsantresi 
LİMKON Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesisinden temin edilmiştir. Çalışmada Hicaz 
nar çeşidi kullanılmıştır. Tesiste berrak nar suyu konsantresi üretiminde kullanılan 
narlar Antalya-Hatay-Mersin bölgesinden temin edilmiştir. 

 
Metot 
Uygulanan Teknolojik İşlemler 

Nar konsantresi üretiminde, meyve suyu konsantre üretim tesisi olan 
Limkon Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ de Şekil 1 ’ de verilen proses takip edilmiştir. 
Araştırmada kullanılan örnekler hammaddeden başlayarak sırasıyla; mayşe, pres 
sonrası, enzimasyon öncesi, enzimasyon sonrası, ultrafiltrasyon çıkışı, durultma, 
kizelgur filtre çıkışı, kağıt filtre sonrası ve evaporatör çıkışı aşamalarından 
alınmıştır. Alınan örneklere pH, titrasyon asitliği, briks, toplam kuru madde ve 
toplam fenolik madde analizleri uygulanmıştır. Belirtilen üretim aşamalarından 
örnek alma işlemi beş tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Her tekerrür ayrı bir 
üretim partisini temsil etmektedir. Üretim aşamalarından alınan örnekler Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze 
Laboratuarında -80°C’deki derin dondurucuda analizleri yapılıncaya kadar 
saklanmıştır. 
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Nar Suyu ve Konsantresi Üretim Aşamaları 
Hammadde Girişi, Yıkama ve Ayıklama 

Kasalarla işletmeye taşınan narların üzerindeki taş, toprak, yaprak vb. 
yabancı maddeler ayıklama ve yıkama işlemleri ile uzaklaştırıldıktan sonra 
meyveler taşıyıcı bant üzerinde hareket ederken bandın her iki tarafındaki işçiler 
tarafından; çürük, ham ve elverişsiz meyvelere ayıklama işlemi uygulanmıştır. 

 
Mayşe Eldesi 

Yıkanan narlar taşıyıcı bantlarla tamburlu eleğe gönderilmiştir. Elek 
içindeki sonsuz vidaya bağlı çekiçli miller sayesinde narlar parçalanmış ve nar 
daneleri tamburlu eleğin elek deliklerinden düşerek yine taşıyıcı bir bant sayesinde 
taşıyıcı ve itici pompaya oradan da mayşe tankına gönderilmiştir. 

 
Presleme 

Mayşeden meyve suyunun elde edilmesi için presleme işlemi 
uygulanmıştır. Uygulanan pres basıncı yaklaşık 30-50 bar’dır. İşletmede BUCHER 
HPX 5005İP hidrolik presi kullanılarak 14°-16° briks’lik bulanık nar ham suyu elde 
edilmiştir. 

 
Pastörizasyon 

Presten elde edilen ham meyve suyu mikrobiyal bir yük taşımaktadır. 
Özellikle, büyük kapasiteli üretimlerde ham meyve sularının süratle ısıl işleme tabi 
tutulmasında yarar bulunmaktadır. Evaporasyon aşamasına kadar ürüne birçok 
işlem uygulanacağı için pastörizasyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmede bu 
amaçla presten elde edilen meyve ham suyu plakalı ısı değiştiriciler vasıtası ile 90 
oC’nin üzerinde ısıl işleme maruz bırakılmıştır. 

 
Enzimasyon 

Tanklardaki meyve suyuna pektolitik enzimler ilave edilerek enzimasyon 
işlemi uygulanmıştır. Enzimasyon için Pektinex XL veya Novaform, Novazym, 
pektinex UF, Amilaz enzimleri kullanılmıştır. Enzimasyon işlemi sırasında 
kullanılan enzim miktarı 30-50g/ton’dur. Enzimasyon süresi alkol testi uygulanarak 
takip edilmiş ve alkol testi negatif sonuç verince enzimasyon işlemi 
sonlandırılmıştır. 

 
Ultrafiltrasyon 

Enzimasyon işlemi tamamlanan meyve suyu polimerik membranlı 280 m2 
yüzey alanına sahip Unipectin marka ultrafiltrasyon cihazında filtre işlemine tabi 
tutulmuştur. 

 
 

Nar Suyunun Durultulması 
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Ultrafiltrasyondan çıkan nar suları durultma tanklarına beslenmiştir. Meyve 
suyuna durultma amacıyla 20-30g/ton jelatin, 200-250 g/ton bentonit ilave edilerek 
1-2 saat bekletilmiştir. 

 
Nar suyunun Filtrasyonu 

Durultulmuş nar suları filtrasyon işlemi için sırasıyla kizelgur filtreden ve 
plakalı kağıt filtreden geçirilmiştir. 

 
Nar suyunun Konsantrasyonu 

Filtre edilmiş nar suyu dört efektli düşen film vakumlu evaporatöre 
gönderilerek 55-60°B’e kadar konsantre edilmiştir. Konsantre edilen meyve 
suyunun analiz edilecek örnekleri -35°C’de depolanmıştır. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-6 
 

145 

 
Şekil 1. Nar suyu konsantresi üretim akış şeması 
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Yukarıda belirtilen akım şemasını takip eden prosesin belli aşamalarından 
alınan örneklerin ve depolanmış örneklerin; pH, titrasyon asitliği, suda çözünür 
kuru madde, toplam kuru madde ve toplam fenolik madde miktarları belirlenmiştir. 

 
Uygulanan Analizler 

Üretim aşamalarından örnek alım işlemi 5 tekerrürlü olarak 
gerçekleştirilmiştir. Her tekerrür ayrı bir üretim partisini temsil etmektedir. 

Analizlerde kullanılan taze örnekler için üretim hattının hammadde 
kabul bölümünden her tekerrür için yaklaşık 10 kg nar alınmış ve alınan narlar 
Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme 
Laboratuarında sıkılarak nar suları elde edilmiştir. Elde edilen bu nar suları taze 
örnek olarak kullanılmıştır. Mayşe örnekleri ise içerdiği kabuk, çekirdek, aril zarları 
gibi kaba partikülleriden kağıt filtre kullanılarak ayrıldıktan sonra belirtilen analizlere 
tabi tutulmuştur. Tüm analizler en az iki paralelli olarak gerçekleştirilmiştir. 

 
pH Tayini 

Nar suyu örneklerinde pH tayini doğrudan örnek içerisine cam elektrotlu 
WTW marka pH metrenin cam elektrodunu daldırmak suretiyle yapılmıştır 
(Cemeroğlu, 1992). 

 
Titrasyon Asitliği Tayini 

Titrasyon asitliği, pH metre ile izlenerek yürütülen elektrometrik titrasyonla 
saptanmıştır. Bu amaçla 5 ml meyve suyu örneği 4 kat seyreltilerek ayarlı 0.1 N 
NaOH çözeltisi ile pH 8.1’e ulaşıncaya kadar titre edilmiştir. Nar suyu ve konsantre 
örneklerinin titrasyon asitliği, yüzde sitrik asit cinsinden hesaplanmıştır (Shwartz ve 
ark., 2008). 

 
Suda Çözünür Kuru Madde Tayini 

Suda çözünür kuru madde tayininde refraktometrik yöntem uygulanmıştır. 
Örneklerin suda çözünür kuru madde değerleri (°Briks) masa tipi Abbe 
refraktometresi kullanılarak 20°C’de ölçülmüştür (Uzuner, 2008). 

 
Toplam Kuru Madde Tayini 

Meyve suyu örneklerinden yaklaşık 10 mL alınarak vakumlu etüvde 
70oC’de, 100 mmHg (13.3kPa) basıncı altında, sülfürik asit çözeltisinden saniyede 
2 kabarcık geçecek şekilde sabit ağırlığa kadar kurutulmuş ve sonuçlar yüzde kuru 
madde olarak hesaplanmıştır (g/100mL) (AOAC, 1990). 

 
Toplam Fenolik Madde Analizi 

Toplam fenolik maddelerin tayininde Abdulkasım ve ark., (2007) tarafından 
önerilen yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem, fenolik maddelerin Folin-Ciocalteu 
çözeltisinin fosfomolibdik-fosfotungistik çözeltisini indirgeyerek mavi bir kompleks 
oluşturmaları ve bu mavi rengin kolorimetrik olarak ölçülmesi ilkesine 
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dayanmaktadır (Alper, 2001). Bu amaçla 100 ^l örnek üzerine sırasıyla 
3000 ^l saf su ve 200 ^l 0.2 N Folin-Ciocalteu reaktifi ve 100 ^l % 20 doymuş 
sodyum karbonat ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler 2 saat oda sıcaklığında 
karanlıkta bekletilmiştir. Bekleme süresi biten örneklerin 765 nm’de absorbansları 
ölçülmüştür. 

Standart kalibrasyon eğrisi: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ve 400 
mg/L’lik gallik asit çözeltileri hazırlanarak; aynı yöntem uygulanarak 
spektrofotometrede 765 nm’de absorbansları ölçülerek ve standart kalibrasyon 
eğrisi elde edilmiştir. Sonuçlar gallik asit eşdeğeri (GAE) olarak verilmiştir. 

 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Nar suyu üretim aşamalarından alınan örneklerin pH, titrasyon asitliği, 
briks, toplam kuru madde ve toplam fenolik madde miktarlarındaki değişimler 
Çizelge 1 .’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Nar suyu üretim aşamalarından alınan örneklerin bazı özellikleri 

 
 
 
 
 

ÖRNEK pH Titrasyon 
asitliği 
g/100mL 

Briks Toplam Kuru 
Madde g/100 
mL 

Toplam 
Fenolik 
Madde 
mgGAE/

Taze 3,39±0,02 1,40±0,12 16,45±0,7 16,88±0,4 2136.27 
Mayşe 3,48±0,06 1,27±0,51 14,10±1,3 16,41±1,4 2513.87 

Pres 3,37±0,06 1,54±0,19 15,25±0,2 17,34±0,4 2099.07 

Pastörizasyon 3,40±0,07 1,55±0,08 15,25±0,3 16,78±0,5 1857.60 

Enzimasyon 3,44±0,05 1,38±0,32 15,45±0,4 16,13±0,5 1760.67 

Ultrafiltrasyon 3,39±0,02 1,52±0,11 14,40±0,5 15,36±0,6 2392.13 

Durultma 3,34±0,01 1,59±0,44 14,30±0,8 15,31±1,8 2427.60 

Kizelgur Filtre 3,27±0,04 1,41±0,13 14,15±0,6 14,91±1,3 1929.33 

Kağıt Filtre 3,29±0,03 1,31±0,09 14,00±0,6 15,21±0,8 2199.60 
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Taze üründen başlanarak kağıt filtre çıkışına kadar ki aşamalardan alınan 
nar sularının pH değerleri 3.27±0.04 ile 3.48±0.06 arasında değişmiştir. Nar 
suyuna işleme sırasında pH’nın ortalama % 4’ lük bir düşüş gösterdiği 
görülmektedir. pH değerlerinde meydana gelen bu değişimin uygulanan 
işlemlerden ve nar sularının içerdiği tampon madde miktarının farklı olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Cemeroğlu, 2007). 

Örneklerin titrasyon asitliği değerleri 1.27±0.51 ile 1.59±0.44g/100 mL 
arasında olduğu saptanmıştır. Tehrafani ve ark. (2010), İranda yetiştirilen yirmi 
farklı nar suyunun titrasyon asitliğini 0.33-2.44g/100mL olarak belirlemişlerdir. 

Taze ürünün ortalama briks değeri 16.45±0.7; kağıt filtre çıkışındaki 
örneklerin briksi ise ortalama 14.00±0.6 olarak bulunmuştur. Cemeroğlu ve ark. 
(1992) nar suyunda suda çözünen kuru maddenin %12.6-18.0 arasında, Velioğlu 
ve ark. (1997) ise % 13.2-18.7 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada 
elde edilen değerler literatürde verilen değerlerle benzer olmakla birlikte üretim 
aşamalarında meydana gelen değişimin uygulanan teknolojik işlemlerin etkisinin 
yanında kirlenen filtrelerin yıkanması sırasında ürünün azda olsa su ile 
seyrelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Taze üründen başlanarak kağıt filtre çıkışına kadar ki aşamalardan alınan 
nar suyu örneklerinin TKM değerleri en düşük kizelgur filtre çıkışında %14.91±1.3 
en yüksek pres aşamasında %17.34±0.4 bulunmuştur. Ultrafiltrasyon 
aşamasından itibaren kuru maddede bir düşüş gözlenmiştir. Bunu takiben durultma 
ve filtrasyon aşamalarında da bu düşüş devam etmiştir. Bu duruma temel dayanak 
olarak ultrafiltre porlarından geçemeyen fraksiyonların kuru maddede düşmeye 
neden olmasıdır. Durultma aşamasındaki azalma ise eklenen durultma yardımcı 
maddeleri sonucu oluşan floklar kuru madde fraksiyonlarını aşağı doğru 
sürüklemekte ve sonuç olarak dipte tortu olarak birikmektedir. Şüphesiz ki bu tortu 
tabakasında kuru maddeyi oluşturan kısımlarda olabilir. Son aşama olan 
filtrasyonda ise kuru madde azalışı filtre kekinde kalan ve kuru madde değeri olan 
maddelerin tutunması olarak açıklanabilir. 

Üretim aşamalarından alınan nar sularının toplam fenolik madde içerikleri 
1760.67±102.01 ile 2513.87±175.17 mg GAE/L arasında değişim göstermiştir. 
Ayrıca literatürde verilen değerlerle elde edilen değerler benzer bulunmuştur. 
Vardin ve Fenercioğlu (2003) toplam fenolik madde miktarının, çeşide ve presleme 
yöntemlerine göre değişmekle birlikte 550 ve 3200 mg/L arasında bulunduğunu 
bildirmişlerdir. Gil ve ark. (2000) nar suyundaki fenolik bileşikler üzerine yaptıkları 
çalışmalarda taze arillerden (nar danelerinden) elde edilmiş nar suyunda toplam 
fenolik miktarını 2117 (±95) mg/L, dondurulmuş arillerden elde edilen nar suyunda 
1808(±26) mg/L, ticari nar suyunda ise 2566 (±131) mg/L olarak bulduklarını 
belirtmişlerdir. Kulkarni ve ark. (2004) nar meyvesinde en yüksek fenolik madde 
miktarını 506 mg/100g aril olarak belirlemişlerdir. Kelebek ve Canbaş (2010) nar 
şırasında toplam fenol bileşiklerinin miktarını gallik asit cinsinden 1286 mg/L olarak 
bulmuşlardır. 
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Sonuçlar 
Üretim aşamalarının nar sularının pH, titrasyon asitliği, briks, toplam kuru 

madde miktarları üzerine önemli bir etkisi gözlenmemiştir. 
Üretim aşamalarından alınan nar sularının toplam fenolik madde içerikleri 
1760.67±102.01 ile 2513.87±175.17 mgGAE/L arasında tespit edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda nar suyunun toplam fenolik madde içeriği üzerine 
üretim aşamalarının etkisinin önemsiz olduğu bulunmuştur. 
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