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ÇİĞ SÜTLERDE SOMATİK HÜCRE SAYISI VE ÖNEMİ 

Poster Bildiri 

Nur Ceyhan Güvensen 

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı 

 

İnsan beslenmesinde büyük önem taşıyan sütün sağlıklı ve nitelikli olması, üretildiği yer olan 

memenin sağlığı ile yakından ilgilidir. Mastitis; çeşitli mikroorganizmalar ve nonspesifik 

etkenlerin neden olduğu bir meme yangısıdır. Genelde yüksek verimli süt sığırlarında görülen 

bu hastalık, çiğ süt veriminin, kalitesinin ve yağ oranın düşmesine neden olur. Bu bakımdan 

mastitis, süt sığırlarında yetiştiriciler açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.  

Somatik hücre sayısı (SHS), süt kalitesinin en önemli göstergelerindendir. Somatik hücre azlığı 

gizli mastitisin az olduğunu, çokluğu ise gizli mastitisin sürdüğünü ve yayılma tehlikesinin 

olduğunu, diğer yandan sütün kalitesizleştiğini ortaya koyar. SHS ml’de 100.000’in üstünde 

olmamalıdır. Düşük SHS hayvanın daha sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Enfeksiyöz 

mastitisleri oluşturan etkenler polimikrobiyal bir dağılım göstermekle birlikte mastitis, 

çoğunlukla Mycoplasma, Staphyloccus, Streptecoccus, Corynebacterium pyogenes, Brucella 

abortus, Eschericha coli gibi bakteriler ile bazı mantar ve virüslerden ileri gelmektedir. Sonuç 

olarak, Dünya’nın her yerinde mastitisten dolayı süt sığırı işletmeleri milyonlarca dolar zarara 

uğradığı için, SHS’nın artmasını önlemek veya azalmasını sağlamak amacıyla çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu derlemede, sığır meme sağlığının belirlenmesinde, mastitislerin tanısında, çiğ 

sütün sağlıklı ve kaliteli olmasında bir kriter olarak kullanılan SHS’nın önemi ve bunu etkileyen 

faktörler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Somatik hücre sayısı (SHS), çiğ süt, kalite, meme sağlığı, mastitis  
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SEÇİLİ BAKLAGİLLERDE CIPK24 GENİNİN  

BİYOİNFORMATİK ANALİZİ 

Poster Bildiri 

Uğur Sarı1, Erman Çavuşoğlu1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ZiraatFakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü 

 
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, beraberinde dengeli ve yeterli beslenme sorununu 
ortaya çıkarmış, bu da bitkisel üretimin önemini  arttırmıştır. Dünyadaki nüfus artışı ile birlikte 
azalan tarım alanları dikkate alındığında bitkisel üretimden elde edilen ürünlerin yeterli 
olmaması durumunda insanların temel besin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayamaması 
söz konusu olacaktır. Beslenme, hayatın her döneminde sağlığın temelini oluştururken, 
yetersizliğinde insan hayatını olumsuz yönde etkilemekte veya sağlık problemlerine neden 
olabilmektedir. Baklagiller(Fabaceae) hem insan diyetlerinde hem de hayvan beslenmesinde 
önemli bir protein ve besin kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, 
baklagiller, tüketilen günlük diyetlerin önemli bir bileşenini temsil etmektedir. Bitkiler 
yetiştirildikleri ortamda, büyüme ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen birçok biyotik ve 
abiyotik strese maruz kalmaktadırlar. Bitkilerde toleransa bağlı olarak biyotik ve abiyotik stres 
faktörleri, hücresel aktiviteleri etkileyerek fizyolojik ve biyokimyasal zararlar oluşturabilmekte 
ve bunun sonucunda bitkisel üretimde verim ve kaliteyi azaltarak ürün kayıplarına neden 
olabilmektedir. Abiyotik streslerden biri olan tuz stresi,mevcut verimli tarım alanlarını 
tehlikeye atarak gıda ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kısıtlamaktadır. Baklagiller diğer 
türlerle karşılaştırıldığında, tuz stresine karşı en hassas grup içerisinde bulunmakta ve tuzluluğa 
karşı tolerantlık seviyesinin oldukça az olduğu bilinmektedir. Tuzluluk, bitkilerde yüksek 
oranda sodyum birikmesine neden olarak hücrelerde su yetersizliğine ve enzimlerin 
işlevsizliğine yol açmaktadır. SOS (Salt Overly Sensitive) yolağı, iyon homeostazının 
sürdürülmesini ve köklerden sürgünlere uzun mesafeli sodyum taşınmasını düzenleyerek 
bitkilerin tuz stresine karşı tolerantlık kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Calcineurin 
B-like interacting serine/threonine-protein kinase 24 (CIPK24) geni, hücre içi Na+/K+ iyonlarını 
dengeleyerek tuz stresinin kontrol edilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada seçilen 
baklagil bitkilerinin (Cicer arietinum, Glycine max, Medicago truncatula, Phaseolus vulgaris, 
Trifolium pratense) veri tabanlarından elde edilen CIPK24 genlerine ait amino asit dizileri 
kullanılarak in silico analiz yapılmıştır. Biyoinformatik analizler sonucunda CIPK24 protein 
dizilerinin birbiriyle benzerlik oranları saptanmıştır. Seçilen baklagillerde CIPK24 protein 
dizilerinin MEGA7 programında hizalaması yapılmış, hizalama verileri kullanılarak filogenetik 
ağaç oluşturulmuş ve dizi bilgileri kullanılarak SWISS-MODEL veri tabanında üç boyutlu 
yapıları oluşturulmuştur. 
 
AnahtarKelimeler: CIPK24, Abiyotik stres, Biyoinformatik, Tuz stresi 
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Balıklarda Genom Analizi Çalışmaları 

Semra KÜÇÜK 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği, 

09100 Koçarlı-Aydın, skucuk@adu.edu.tr 

Genom, bir organizmanın tüm DNA'sıdır. Her organizma yaşamını oluşturmak ve devam 

ettirmek için gereken biyolojik bilgiyi kapsayan bir genomu içerir. Hücreler her canlının en 

küçük temel birimleridir ve işlevlerini deoksiribonükleik asit (DNA) kapsamındaki bilgileri 

belirler. Genom çoğunlukla DNA yapısında olmakla birlikte bazı virüslerde genetik materyal 

olarak RNA bulunur. DNA/RNA moleküllerinin nükleotid dizilerinde kodlanmış olarak 

bulunan bilgiler gen adı verilen birimlerden oluşmuştur. 

Birçok teleost balık türü genetik ve genomik çalışmalarda özellikle kullanılmaktadır: Genom 

dizileme çalışmalarının yapıldığı türler içinde Atlantik salmon (Salmo salar), gökkuşağı 

alabalık (Oncorhynchus mykiss), Nil tilapia (Oreochromis niloticus), kanal yayını (Ictalurus 

punctatus) sayılabilir. Bu türler hakkında QTL (kalitatif ve kantitatif özellikler lokusu) 

çalışmalarında su ürünleri yetiştiriciliğinin en önemli konulardan olan büyüme, üreme, 

pigmentasyon, çevre koşullarına tolerans ve hastalıklara dayanıklılık gibi özelliklere yer 

verilmiştir. Diğer türlerden, zebra balığı (Danio rerio) ve Japon medaka balığı (Oryzias latipes) 

gelişim biyolojisinin vertebrate organogenesis alanında bir model canlı olarak yoğun şekilde 

kullanımı tercih edilmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü 

araştırmacılar, her canlı hakkında daha ayrıntılı bilgileri bulmakta ve gün geçtikçe de daha 

yenilerini ulaşmak için önceki bilgilerin ışığı altında daha yeni araştırmalara başlamaktadırlar. 

Tabi ki dünya üzerinde yaşayan bazı sorunlar (gıda sıkıntısı, doğanın kirlenmesi, salgın 

hasatlıklar ya da ölümcül hastalıklar), araştırmacıları genetik konusunda daha yeni araştırmalar 

yapmaya yöneltmektedir. Ama istenen hep dünya üzerindeki tüm canlıların bu çok özel 

bilgilerinin kedine has yollarla korunması olmalıdır. Bu çalışmada, genomun tanımına, bazı 

genom analiz yöntemlerine ve balıkların rutin olarak kullanıldığı genom analizi çalışmalarına 

yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gen, genom, DNA, balık, Su ürünleri  
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İK TEHLİKE ALTINDAKİ KELER KÖPEK BALIĞININ, SQUATINA SQUATINA, 

BALIKÇILIKTA HEDEFDIŞI OLARAK AVLANMASI VE BAZI BİYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

Poster Bildiri 

Yusuf ŞEN1, Uğur ÖZEKİNCİ2KRİT 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri 

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi 

Akdeniz sularında Squatinidae familyasına ait 3 keler köpekbalığı türü bulunmaktadır 

(Squatina aculeata Cuvier, 1829, Squatina oculata Bonaparte, 1840, Squatina squatina 

(Linnaeus, 1758)). Bu türler yavaş büyüme, geç olgunlaşma, düşük doğurganlık gibi sahip 

olduğu özelliklerinden dolayı yüksek biyolojik açıdan önemli türlerdir. Uluslararası Doğayı 

Koruma Birliğinin (IUCN-Red List) kritik yok olma tehlikesi altında olduğunu belirttiği türler 

trol, uzatma ağı paraketa gibi çeşitli balıkçılık av araçları ile karşılaştıklarında hedefdışı olarak 

avlanabilmektedirler. 5/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 

Tebliğ’de bütün sularımızda bu türlerin avlanması, karaya çıkarılması ve satılması 

yasaklanmıştır.  

Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen ticari balık avcılığında fanyalı uzatma ağları suda 10 güne 

kadar bekletilerek av verimi arttırılmaya çalışılmaktadır. Mart 2021’de fanyalı uzatma ağlarının 

av verimliğinin araştırıldığı çalışma sırasında, ağlar 3. gün suda bekletildikten sonra sudan 

kaldırıldığında 100,8 cm ve 9138 gr ağırlığında, olgunlaşmaya başlamış yumurtalara sahip dişi 

bir keler köpek balığının ağlara yakalanarak öldüğü tespit edilmiştir. Avlanan birey laboratuvar 

ortamına getirilerek tür ayrımı gerçekleştirilmiştir. Squatina squatina olduğu belirlenen türün 

FAO kataloglarına göre morfometrik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bireyin mide içeriğine 

incelendiğinde 1 adet kalamar, 5 adet kemikli balık ve 1 parça makroplastik çöp tespit 

edilmiştir.  

Yoğun balıkçılık faaliyetlerinin gerçekleştiği Marmara Denizi’nden tesadüfi olarak avlanan yok 

olma tehlikesi altındaki türün, avcılığı ve biyolojik özellikleri ile ilgili veriler önem 

taşımaktadır. Dünyada ve Akdeniz sularında türün popülasyonun restorasyonu ve türün 

korunması için ciddi koruma-aksiyon planları yürütülmektedir. Ülkemizde de av araçlarında 
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tesadüfü olarak avlanan türün zarar görmeden denize geri bırakılması ve yaşam alanlarının 

korunması için farkındalığın artırılması önemlidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Keler, Squatina squatina, Hedefdışı Av, Marmara Denizi   

Teşekkür: Çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, FDK-

2020-3411 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
ENTOMOPATOJEN FUNGUSLAR VE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIM 

POTANSİYELLERİ  

Poster Bildiri  

Pınar Güner, Tülin Askun 

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Biyolojik mücadele; bir zararlı organizmanın popülasyon yoğunluğunu veya zararlı etkisini, 

olabileceğinden daha aza indirmek ve daha zararsız hale getirmek için başka organizmaların 

kullanılmasıdır. 1990’lı yıllarda, kimyasal pestisitlerin canlılar üzerinde birçok zararlı etkisinin 

ortaya çıkması, çevre kirliliğine neden olması, uygulanan kimyasalların yüksek fiyatlara sahip 

olması ve mücadele edilecek canlıların kimyasallara karşı direnç geliştirmesi kimyasal 

mücadeleye alternatif çevre dostu, etkisi uzun sürecek ve daha ucuz mücadele yöntemlerine 

geçilmesini zorunlu hale getirmiştir. Biyolojik mücadele etmenleri çevre ve insanlar üzerinde 

toksik etkiye sahip kimyasal insektisitlere karşı birer alternatif mücadele yöntemi olarak 

değerlendirilmektedir. Entomopatojenik funguslar, doğada böcek popülasyonlarının 

düzenlenmesinde anahtar bir role ve zararlı böceklerin mücadelesinde dikkat çekici bir öneme 

sahiptirler. Günümüzde, entomopatojen olarak tanımlanmış 700’den fazla fungus türü 

bulunmaktadır. Bu türlerin içerisinde öne çıkan önemli biyolojik mücadele ajanlarından birisi 

olan Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Sordariomycetes: Hypocreales) önemli 

zararlılar da dahil olmak üzere çok sayıda böcek türünü enfekte edebilen, dünyada ve ülkemizde 

yaygın bir şekilde bulunan bir entomopatojen fungustur. Bir diğer entomopatojen fungus Isaria 

farinosa (Holmsk.) Fries [Sordariomycetes: Hypocreales] özellikle ılıman ve tropik bölgelerde 

olmak üzere dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan ve çok sayıda konukçuya sahip olan 

bir böcek patojenidir. I. farinosa’nın kimyasallarla karşılaştırıldığında diğer biyolojik 

mücadele etmenleri olan predatör ve parazitoitlerle de uyumlu olmasının yanısıra, B. bassiana 

ve I. farinosa’nın bitkiler tarafından kullanılabilir demir miktarını artırması gibi özellikleri 

nedeniyle, bu funguslar üzerindeki çalışmaların gün geçtikçe artmasına yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen Fungus, Biyolojik Mücadele, Sürdürülebilir Tarım 
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Tarımsal Arazi Değerlendirmede Kullanılan Farklı Yaklaşımlar	

Siyami KARACA, Bulut SARĞIN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Doğal kaynakların doğru kullanılmaması, bilinçsiz ve yanlış tüketilmesi, giderek artan çok 

yönlü talepler ile yoksulluğu da beraberinde getirmesiyle çok çeşitli sosyal problemlerin 

yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu problemler sürdürülebilir ve daha iyi bir çevrede 

yaşama isteği planlamasına olan ihtiyacı gün geçtikçe daha da artırmaktadır. Günümüzün daha 

kalabalık ve karmaşık dünyasında, bunlar genellikle arazi değerlendirme planlaması sürecinden 

dolayı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir planlama, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler de 

dahil olmak üzere dünyanın her yerinde gerçekleşmektedir. Arazi değerlendirme planlamasının 

işlevi, arazi kullanımıyla ilgili alınan kararların, mevcut olan doğal kaynakların insanoğlu 

tarafında en faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak ve aynı zamanda bu kaynakları gelecek 

nesiller için korunmasına rehberlik etmesidir. Doğal kaynaklar hakkında hızlı, doğru, yeterli 

bilgi ve dataların elde edilmesi günümüzde kullanılan arazi değerlendirme yöntemleri ile 

yapılmaktadır. Bu kapsamda, Dünyada ve ülkemizde kullanılan farklı tarımsal arazi 

değerlendirme yöntemleri olan, uzman görüşlerine bağlı niteliksel yöntemler ve simülasyon 

modellerine bağlı niceliksel yöntemler kullanılmaktadır. Niteliksel yöntemlerin başlıcaları; 

arazi yetenek sınıflandırması, sulu tarım arazisi sınıflandırması ve araziye uygunluk 

sınıflandırmasıdır. Niceliksel yöntemlerde parametrik metot olarak kullanılan Storie 

indeksi(SI), Verimlilik indeksi(PI) gibi bilinen yöntemlerin dışında Doğrusal Kombinasyon 

tekniği (DKT) ve Analitik Hiyerarşi süreci (AHS) tekniği gibi sistemler kullanılmaktadır. 

Matematiksel modellemelerde bulanık mantık (Fuzzy) ve Kompleks Karekök(KoK) metodu 

kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli programların başlıcaları; ALES, MicroLeis, AEZ ve 

İLSEN gibi programlar kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi değerlendirme, niteliksel ve niceliksel yöntemler, arazi sınıflaması 
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DEPO ZARARLILARIYLA MÜCADELEDE BİYOLOJİK MÜCADELE’NİN 

KULLANIM OLANAKLARI VE ÖNEMİ 

Poster Bildiri  

Ramazan YILMAZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bitki Koruma 

Ömer ALTUN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bitki Koruma 

 

Tahılların insanların temel besin kaynaklarından biri olması ve birçok üretim alanında hammadde 

olarak kullanılması nedeniyle hem dünyada hem de ülkemizde çok fazla miktarlarda çiftçiler 

tarafından üretilmektedir. Üretimi fazla yapılan bu tahılların birçok nedenden (hızlı tüketiminin 

olamaması, tohumluk ayrılması ve ekonomik durumlar) dolayı depolanması süreci ortaya 

çıkmaktadır. Depolanmış tahıllar, depo şartları ve depolanma süreçlerine bağlı olarak böcekler 

tarafından kalite ve kantite kaybına uğrarlar. Bu nedenle, depolanan ürünlerde zarara neden olan 

zararlı böceklere karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Depo zararlılarıyla mücadelede bilinen 

ve yaygın olan mücadele yöntemi kimyasal mücadeledir. Ancak kimyasal mücadele; ürünlerde 

kimyasal kalıntı bırakması, çevre kirliliğine neden olması, ozon tabakasına zararlı etkileri, hedef 

zararlılar dışındaki canlılara ve insan sağlığına olumsuz etkileri ve böceğin kimyasala karşı 

dayanıklılık geliştirmesi gibi bazı olumsuz etkilere sahiptir. Kimyasal mücadelenin olumsuz 

yönlerinden dolayı çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olmayan, etkin, alternatif mücadele 

yöntemleri araştırılmaktadır. Yapılan birçok araştırma biyolojik mücadelenin depolanmış ürün 

zararlılarıyla mücadelede alternatif bir mücadele yöntemi olabileceğini göstermiştir. Biyolojik 

mücadele, doğanın kendi baskı mekanizmalarından yararlanılarak geliştirilmiştir. Biyolojik 

mücadelede kimyasal kalıntı sorunu yoktur ve çevreye olumsuz etkileri yoktur. Biyolojik 

mücadelenin insan sağlığına bilinen olumsuz etkileri yoktur ve hedef olan zararlı organizmalar 

için spesifik olduğundan hedef dışı canlılara zarar vermez ayrıca hedef olan zararlı organizmaların 

dayanıklılık geliştirmesi oldukça zordur. Depo zararlılarıyla biyolojik mücadelede; predatörler, 

parazitoitler ve patojenler olmak üzere birçok farklı etki mekanizmasına sahip canlı türü 

kullanılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda depo zararlılarıyla mücadelede, 

entomopatojen fungusların kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek etkin bir mikrobiyal 

mücadele yöntemi olabileceği görülmüştür. Entomopatojen funguslar, böceğin integümentinden 

penetre olarak hemosöle ulaşırlar ve burada çoğalarak böceği enfekte ederler. Bu etki 

mekanizmasından dolayı böcek patojenleri arasında farklı bir yere sahiptir. Entomopatojen 

funguslar salgıladıkları çeşitli toksinlerden dolayı hastalığın erken dönemlerinde de ölüme neden 

olabilirler. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda depolardan toplanan zararlı böceklerden ve 
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topraktan izole edilmiş olan Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae gibi yerel 

entomopatojen fungus izolatlarının depolanmış tahıl zararlılarına karşı önemli potansiyele sahip 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Mücadele, Mikrobiyal Mücadele, Depolanmış Ürün Zararlıları, 

Entomopatojen Funguslar 
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Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesinde CBS ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı 

 

1Siyami KARACA 1Bulut SARĞIN 2Çağlar HALİFEOĞLU 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

2Van Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Ülkelerin artan nüfus popülasyonuna bağlı olarak gün geçtikçe doğal kaynaklar azalmakta ve 
insanoğlunun bitmeyen sonsuz olan ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Azalan kaynakların ilk 
sıralarında yer alan arazilerin, bilinçli ve en etkili şekilde kullanılması ve geleceğe ışık tutacak 
nitelikte planlanması gerekmektedir. Dünyanın arazi örtüsündeki ve kullanımındaki değişimler 
insanlık var olduğu müddetçe devam edecektir. Bugün bilindiği üzere, ülkemizde ve tüm 
dünyada coğrafi mekân planlamaların da önemli bir rol oynayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
ve elde edilebilir veri üretimini ve akışını en hızlı şekilde gerçekleştiren, güvenilir, ucuz ve 
kolaylık sağlayan Uzaktan Algılama (UA) sistemleri kullanılmaktadır. CBS sistemleri, verilerin 
toplanması, saklanması, yönetimi, analiz edilmesi, modellenmesi, görüntülenmesi ve 
kullanıcıya sunulması gibi işlevleri kapsayan donanım, yazılım, veri, insan ve yöntemleri 
bütünleştiren bir bilgi sistemidir. UA sistemleri ise, dünyadan belli bir uzaklıkta uzayda 
hareketli olan platformlara yada atmosfere gönderilmiş olan ölçüm cihazları vasıtasıyla, 
yeryüzündeki nesneler hakkında bilgileri toplama, bilgileri analiz etme yöntemidir. UA 
sistemlerinde bilgi üretimi, gözlem, analiz, ölçme, haritalama, zamansal ve konumsal izleme ve 
karar destek işlemleriyle elde edilir. Zamana bağlı olarak, arazilerin kullanımı ve üzerinde 
meydana gelen değişimlerin irdelenmesi ve yorumlanmasında, uydu görüntüleri ve görüntü 
işleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Çok yaygın olarak kullanılan işleme teknikleri; çok 
bandlı sınıflandırma, kontrollü yada kontrolsüz sınıflandırma, ortalamaya en yakın mesafe 
metodu, K-en yakın komşu metodu, en çok benzerlik metodu, kutu metodu, oran görüntüler ve 
temel bileşenler metodu kullanılmaktadır. Bu sistemler ile arazi kullanım planlaması, 
sürdürülebilir arazi ve su yönetimi, mekânsal değişim, kırsal kalkınma ve tarımsal alanlar da 
pek çok uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 
 
 
Anahtar kelime: Coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, arazi örtüsü, sınıflandırma 
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SPORCULARDA YORGUNLUĞUN AZALTILMASINDA BESLENME 

STRATEJİLERİ 

 Bildiri Özeti 

Şule Sarı, Mahmut ÇERİ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Yorgunluk, kas aktivitesi ile ilişkili performansta azalma olarak tanımlanabilir. Yorgunluğun 

azaltılmasında; sporcu performansını artıran ve yorgunluğu azaltan beslenme programlarının 

planlanması önemli yer tutmaktadır. 

Yorgunluğun oluşumunun ertelenmesi ve azaltılmasında sporcunun enerji ihtiyacını etkileyen 

faktörler değerlendirilerek enerji gereksinmesi tespit edilir.  

Sporcuların glikojen depolarında azalma kan laktat seviyelerinde artışla ve yorgunlukla 

sonuçlanır. Sporcunun günlük gereksinimine bağlı olarak hafif şiddetli egzersizlerde                   3-

5 g/kg/gün, orta şiddetli egzersizlerde 5-7 g/kg/gün, yüksek şiddetli egzersizlerde                       6–

10 g/ kg/gün karbonhidrat tüketilmesi önerilmektedir.  

Mevcut veriler; metabolik adaptasyon, azot dengesinin sağlanması ve kas onarımında 

kullanılmak üzere 1.2 - 2 g /kg /gün protein gibi geniş alım aralığını önerirken gün boyunca 

düzenli olarak orta miktarda yüksek kaliteli protein alımının protein emilim ve kullanımını 

optimize ettiği sonucuna varılmıştır.  

Yağlardan gelen enerjinin günlük kalori gereksiniminin %20’sinden az olmaması gerektiği 

ifade edilmektedir. Yorgunluğun giderilmesinde yüksek yağlı diyetlerin rolü için ise çalışmalar 

hala sürmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda yağ alımının artışının yağ oksidasyonu artışını 

da etkilediği fakat bu durumun glikojenolizde azalmaya neden olarak egzersiz performansında 

azalmaya yol açabileceği üzerinde durulmaktadır. 

Dehidratasyonun bir sonucu olan hipovolemi egzersiz sırasında daha fazla glikojen kullanımına 

ve egzersiz sonrası yorgunluğun artmasına neden olmaktadır. Sporcularda, egzersizden 2 ila 4 

saat önce 5-10 ml / kg sıvı tüketimiyle egzersiz öncesinde dehidratasyon önlenebilmektedir. 
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Yorgunluk; tiamin, pantotenik asit, askorbik asit, biotin, sodyum, potasyum gibi vitamin ve 

minerallerin diyetle yetersiz alımları sonucu ilk karşılaştığımız durumdur. 

Takviye edici gıdaların doğrudan veya dolaylı olarak yorgunluğu azaltmada ergojenik 

kullanımları mevcuttur. Kafein, glutamin, ginseng, amfetamin, kreatinin, rhodiola rosea, 

sarımsak, pancar suyu gibi gıdaların yorgunluğun azaltılmasındaki potansiyel ergojenik etkileri 

güncel literatür taramasında yer almaktadır. 

Egzersiz öncesinde, sırasında, sonrasında ve tekrarlayan egzersizlerde sporcunun besin ögesi 

gereksinimlerinin doğru tespit edilmesi, oluşabilecek dehidratasyonların önlenmesi ve 

yorgunluğun azaltılmasında kullanılabilecek takviye edici gıdaların bir uzman tarafından doğru 

bir şekilde planlanması, sporcu performansına yönelik pozitif etki oluşturacaktır. 

Bu derlemenin amacı, sporcularda yorgunluğun azaltılması amacıyla geliştirilen beslenme 

stratejilerinin farklı egzersiz dönemlerinde besin ögesi dağılımlarının ve takviye edici gıdaların 

yorgunluğun giderilmesine yönelik ergojenik etkilerini son 5 yılın çalışmaları esas alınarak, 

güncel literatür taramasıyla ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yorgunluk, Beslenme, Sporcu, Egzersiz, Besin öğesi, Ergojenik  
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İZMİR İLİNDE KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN 

LC-MS/MS İLE TESPİT EDİLMESİ 

Poster Bildiri 

Orhan DİNÇAY1, Gamze İSFENDİYAROĞLU2 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

2 Proanaliz Alaşehir Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Manisa 

 

FAO verilerine göre 2019 yılında Dünya’da 2,6 milyon ton kiraz üretilmiştir. Bu üretim 

içerisinde Türkiye 664 bin tonluk pay ile Dünya kiraz üretiminin %25,6’sını oluşturarak lider 

konumda yer almaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de kiraz üretiminin en fazla yapıldığı 

bölgelerin başında gelen İzmir’de Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilmek üzere 

yetiştirilen kirazlarda seçilmiş bazı pestisitlerin LC-MS/MS ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

2020 yılının Mayıs-Haziran aylarında İzmir’in Kemalpaşa ilçesi (Ören, Bağyurdu, Yiğitler, 

Kamberler, Kurudere, Sütçüler bölgeleri), Bayındır ilçesi (Kızıloba bölgesi) ve Kiraz ilçesinde 

(Taşlıyatak bölgesi) bulunan üreticilerden Avrupa Birliği ihracatına uygunluğunun incelenmesi 

için Proanaliz Alaşehir Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’na 750 adet kiraz numunesi 

gönderilmiştir. Numuneler EN 15662 QuEChERS metoduna göre ekstrakte edilmiştir. Daha 

sonra Agilent 1260 Infinity LC, Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS cihazında 

enjeksiyonlar yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Numunelerde 80 pestisit etken maddesi 

taranmış olup, analiz sonuçlarında bu etken maddelerden 43 tanesi tespit edilmiştir. 750 

numunede yapılan analiz sonuçlarına göre 738 numunede (%98,4) ez az bir etken madde tespit 

edilmiş olup en fazla 10 etken madde tespit edilmiştir. 43 etken maddeden en fazla kalıntı 

oluşturan ilk 5 pestisit en az %40’üzerinde görülme sıklığına sahip olan Fluopyram 577 

numunede (%76,9), Cypermethrin 554 numunede (%73,9), Tebuconazole 511 numunede 

(%68,1), Acetamiprid 392 numunede (%52,3) ve Deltamethrin 326 numunede (%43,5) tespit 

edilmiştir. En az bir etken madde tespit edilmiş 738 numunenin 84 tanesinde (%11,4) AB 

maksimum kalıntı limitleri (MRL) üzerinde etken maddeler bulunmuştur. %61,9 oran ile kalıntı 

limitleri üzerinde kalan pestisitler arasında ilk sırada olan Deltamethrin yer almaktadır. 

Numunelerde tespit edilen 43 etken maddenin 25 tanesinin (%58) ülkemizde kiraz için ruhsatı 

bulunmamasına rağmen analizi yapılan 750 numunenin 416 tanesinde (%55,5) tespit edildiği 

gözlenmiştir. Ruhsatsız ilaçların bulunduğu numuneler kalıntı limitlerini geçen numuneler ile 

birleştirildiğinde uygun olmayan numune sayısı 484 adet (%64,5) olmaktadır. İzmir’de 2020 
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yılında 109 bin ton kiraz üretildiği göz önünde bulundurulduğunda, bölgede 750 numune 

üzerinden örnekleme yapıldığı varsayılır ise MRL’i geçen numuneler baz alındığında üretilen 

kirazın yaklaşık olarak 12 bin tonu; ruhsatsız pestisitlerinde hesaba katılması ile birlikte 70 bin 

tonu kalıntı sorunu teşkil ettiği görülmektedir. Kiraz üreticilerinin hastalık ve zararlı 

organizmalara karşı uyguladıkları yanlış yöntemler, ürün kayıplarıyla ekonomik zararlar 

oluşturabileceği gibi çevre ve insan sağlığını da tehlikeye sokmaktadır.  Kalıntı sorununun 

çözülebilmesi için çiftçilerin ve pestisit satışı yapılan yerlerin tarımsal üretim açısından 

bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kiraz, İzmir, Pestisit, Kalıntı, LC-MS/MS 
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MARMARA, EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BALLARDA 

AMİTRAZ, TAU-FLUVALİNATE VE NEONİKOTİNOİD GRUBU PESTİSİT 

KALINTILARININ TESPİT EDİLMESİ 

Poster Bildiri 

Orhan DİNÇAY, Hasan Sungur CİVELEK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Besin değeri oldukça yüksek olan balın 2019 yılında Dünya’da 1,85 milyon ton üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Dünya bal üretiminde %24’lük paya sahip olan Çin, 444 bin ton 

üretimi ile ilk sırada yer alırken, bal üretiminde %5,9‘luk paya sahip olan Türkiye 109 bin ton 

ile ikinci sırada yer almaktadır. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri 2019 yılındaki 56 bin ton 

üretim ile Türkiye bal üretiminde %51,4’lük paya sahiptir. Bu çalışma ile arılarda Varroa 

mücadelesinde kullanılan Amitraz ve Tau-Fluvalinate etken maddeleri ile arı ölümlerine sebep 

olan neonikotinoid grubu pestisitlerin ballarda nasıl bir kalıntı davranışı sergilediğinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. 2020 yılının Temmuz-Ekim ayları arasında Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinden 26 adet çiçek balı numunesi, 5 adet çam balı numunesi olmak üzere toplamda 31 

adet bal numunesi toplanmıştır. Numuneler EN 15662 QuEChERS ekstraksiyon metodu 

kullanılarak Agilent 1260 Infinity LC, Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS cihazında 

Amitraz, Tau-Fluvalinate ve Neonikotinoid grubu pestisitler taranarak (Acetamiprid, 

Clothianidin, İmidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid, Thiamethoxam) analiz edilmiştir. Çiçek 

balı numunelerinde yapılan analizler sonucunda 26 adet örneğin 14 tanesinde (%53,8) Amitraz, 

Tau-Fluvalinate, Acetamiprid, Clothianidin, İmidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid, 

Thiamethoxam etken maddelerinden en az bir tane tespit edilmiştir. 14 numune arasında bir 

numune içinde de en fazla 4 adet etken madde tespit edilirken geriye kalan 12 adet çiçek balı 

numunesinde (%46,2) herhangi bir etken tespit edilememiştir. Kalıntı bulunan numunelerde 

tespit edilen pestisitlerin görülme sıklığı sırasıyla %86 Acetamiprid, %57 Thiacloprid, %36 

Tau-Fluvalinate ve %14 İmidacloprid şeklinde hesaplanmıştır. Analiz edilen 5 adet çam balı 

numunesinde ise herhangi bir etken madde tespit edilememiştir. Analizler sonucunda tespit 

edilen Acetamiprid, Thiacloprid ve İmidacloprid tarımsal ilaçlamalar sonucu kalıntı 

oluştururken Tau-Fluvalinate’nin hem tarımsal ilaçlamalar hem de Varroa mücadelesi için 

arılarda kullanılması sonucu kalıntı oluşturduğu düşünülmektedir. Her ne kadar tespit edilen 

pestisitlerin MRL değerleri altında kaldığı görülmüş olsa da pestisit kalıntısı bulunduğu gerçeği 
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değişmemektedir. Özellikle arı ölümlerine sebep olan Neonikotinoid grubu pestisitlerin 

ballarda oluşturmuş olduğu kalıntı, arı sağlığı açısından tehlikeli durumlar oluşabileceğini 

gözler önüne sermektedir. Bu sebeplerden dolayı ülkemizde bal üretimi ve polinasyon için 

büyük önemi olan arıların, sağlığının tehlikeye atılmaması için kullanımı kısıtlanan pestisitleri, 

çiftçilerin kullanmamaya özen göstermesi, tüm pestisit uygulamalarının bitki çiçeklenme 

dönemleri dışında tavsiye edilen dozlarda yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bal, Amitraz, Tau-Fluvalinate, Neonikotinoid, Pestisit, Kalıntı 

*Bu çalışma Orhan Dinçay’ın “Kitlesel Ölüm Gözlenen Bal Arıları ve Ballarında Modifiye 
Edilmiş QuEChERS Ekstraksiyon Yöntemi Kullanılarak LC-MS/MS ve GC-MS/MS Kütle 
Spektrometresi ile Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi” isimli doktora tezinin bir kısmını 
içermektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALAR VE PROBİYOTİK GIDALAR 

Poster Bildiri 

Berra CEYLAN 1, Nilgün ÖNCÜL2 

1 Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

 

Bakterilerin vücudumuza zararlı olup hastalığa neden olduğu fikri uzun süre geçerliliğini 
korumuştur. Ancak; zamanla bilimsel çalışmaların sonucunda bütün bakterilerin zararlı 
olmadığı, bazı bakteri türlerinin sağlığa faydalı olduğu hatta çeşitli hastalıkların tedavisinde 
kullanılabilecekleri anlaşılmıştır. Son yıllarda gıdaların sağlık üzerine etkilerine karşı ilgi 
giderek artmaktadır. Bu ilgi minimal işlenmiş, koruyucu içermeyen gıdalara yönelmekte ve 
özellikle sağlığa yararlı bakterilerin canlı hücrelerini içeren gıdalar doğal ve sağlıklı olarak 
kabul edilerek bilinçli tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu ürünler genellikle 
probiyotik olarak ifade edilmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü/ Dünya Sağlık Örgütü (FAO/ 
WHO)’ne göre probiyotik ‘Yeterli miktarda verildiği zaman konakçıya sağlık faydaları 
sağlayan canlı mikroorganizmalardır’. Probiyotik kavramı ‘yaşam için’ anlamına gelmektedir. 
Mikroorganizmaların probiyotik olarak değerlendirilmesinde; gastrointestinal sistemde canlı 
kalma, intestinal epitel hücrelere yapışma, intestinal mikrofloranın stabilizasyonu, patojenik 
olmama, gıdalarda canlılığını sürdürme, hızlı çoğalma, teknolojik işlemlere uygunluk ve 
patojenlere karşı antimikrobiyal bileşik sentezleme gibi bazı kriterler yer almaktadır.  

Probiyotikler ve onların taşıyıcısı olan insanlar arasında karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki söz 
konusudur. İnsan florası bu küçük canlılara barınma ve yiyecek sağlarken, onlar da bunun 
karşılığında sağlık açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Probiyotik türlere örnek olarak; 
Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus, 
Leuconostoc, Bacillus ve Escherichia cinslerine ait bazı türler gösterilmektedir. Diğer bakteri 
ve maya türleri kullanılsa da probiyotik olarak en yaygın kullanılan mikroorganizma türleri; 
laktik asit bakterileri ve bifidobakterlerdir. Önemle belirtmek gerekir ki probiyotiklerin 
biyolojik etkisi türe özgüdür. Bu sebeple farklı sağlık faydaları için farklı probiyotik türler 
kullanılmaktadır. Probiyotikler birçok gıda ve takviyede bulunmaktadır. Probiyotikler gıdalar 
çoğunlukla süt ürünleri ve fermente gıdalar olarak bilinir ancak günümüzde bunlara süt ürünü 
olmayan probiyotik içecekler de eklenmiştir. Yoğurt, ayran, kefir, pancar-lahana turşusu, turşu 
suları, boza, kımız, tarhana, ekşi maya gibi probiyotik gıdaların birçoğu ülkemizde günlük 
beslenmede yer almaktadır. Bu çalışmada; probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar, 
probiyotiklerin güvenliği, probiyotik olma koşulları ve probiyotik gıdalar hakkında bilgi 
verilecektir. 
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İnsan mide-bağırsak sistemi 1014’ den daha çok mikroorganizma içermektedir. Metabolik 
olarak aktif olan bu mikroorganizmalar birçok farklı cinsten oluşmakla birlikte Bacteriodes, 

Firmicutes ve Actinobacteria olmak üzere üç dominant şubede yer almaktadır. Lactobacillus 
ve Enterococcus türleri ince bağırsakta; Bacteriodes, Fusobacterium, Clostridum, 

Eubacterium, Enterococcus, Peptostreptoccoccus, Ruminococcus, Propionabacterium, 

Bifidobacterium ve Lactobacillus kalın bağırsakta baskın türleri oluşturmaktadır. Bunlar 
içerisinde ince bağırsakta bazı Lactobacillus türleri ve kalın bağırsakta Bifidobacteriım 
türlerinin sağlık üzerine yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir. İnsan bağırsak sisteminde 
faydalı mikroorganizmalar patojenik mikroorganizmalarla bir denge içindedir. 
Mikroorganizmaların bu homeostazı; yaş, beslenme alışkanlıkları, antibiyotik tedavisi, bazı 
cerrahi ve radyasyon uygulamaları gibi sağlık koşulları neticesinde patojenik bakterilerde bir 
artış meydana gelerek bozulmaktadır. Genel olarak yetişkinlerde bağırsak florası özellikle cins 
ve tür düzeyinde stabildir. Ancak; yeterli miktarda uygulandığında konağın sağlığına bir fayda 
sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanan probiyotik gibi diyet bileşenleri belirli 
bakterilerin sayısını etkileyebilmekte ve bağırsaklardaki mikrobiyal dengenin yeniden 
kurulmasını sağlayabilmektedir. Probiyotik mikroorganizmalar; probiyotik içeren süt ve 
fermente süt ürünlerinden, bir veya daha fazla probiyotik cins/türlerin hücrelerinin eklendiği 
gıdalardan ve tablet, kapsül gibi farmasötik ürünlerden alınabilmektedir. Son yıllarda beyin 
gelişimi, iltihaplı bağırsak hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, obezite, insülin direnci, diyabet, 
alerji gibi hastalıklarda bağırsak mikrobiyal topluluğunun öneminin anlaşılması probiyotik 
mikroorganizmalara karşı ilgiyi arttırmaktadır. Bu canlı hücrelerin tüketilmesiyle 
bağırsaklardaki mikrobiyal topluluğun yapısının değişmesi mümkündür. Yapılan birçok 
çalışma neticesinde bağırsaklarda sağlıklı mikrobiyal topluluğun oluşturulması ve 
korunmasının kronik metabolik hastalıklar ve mikrobiyal hastalıkların engellenebilmesi için 
önemli olduğuna inanılmaktadır. Probiyotikler konakçıya birbirinden farklı etki mekanizmaları 
aracılığıyla fayda sağlamaktadır.  Probiyotiklerin tüketilmesiyle; enterik patojenlere karşı 
koruma, bazı besin maddelerini metabolize eden enzimlerin alınması, zararlı besin 
bileşenlerinin detoksifikasyonu, bağışıklık sisteminin uyarılması, bağırsak hareketliliğinin 
geliştirilmesi ve tümör oluşumunun önlenmesi gibi yararlı etkiler görülmektedir. Probiyotikler 
çeşitli etki mekanizmaları aracılığı ile birtakım hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde rol 
oynamaktadır. Başta; diyare, konstipasyon, Helicobacter pylori, irritabl bağırsak sendromu gibi 
gastrointestinal hastalıklar olmak üzere, alerjik hastalıklar, kanser, kolesterol ve diyabet gibi 
birçok önemli hastalığın tedavisi ve önlenmesinde olumlu etkileri vardır. Bu çalışmada; 
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probiyotiklerin laktoz hidrolizi, serum kolesterol seviyesinin azaltılması, kalın bağırsak 
kanserinin azaltılması, enterik enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, bağışıklık yanıtının 
düzenlenmesi, alerjik hastalıkların azaltılması gibi yararları hakkında bilgi verilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Etki Mekanizması, Sağlık, Hastalık 
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Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapinin yan etkileri nedeniyle alternatif olarak uygulanan  

fotodinamik terapi (FDT) 1960’lı yıllardan itibaren araştırma konusu olmuştur. FDT nin ana bileşenleri 

fotoalgılayıcı (FS), ışık ve oksijen olup, kanser hücrelerinde hedeflenen bir fotoalgılayıcıya ışık 

verilmesiyle oluşan reaktif oksijen türlerinin (ROT) hücrede oksidatif stres oluşturularak kanser 

hücresinin yok edilmesi yöntemidir. FDT de FS olarak fitalosiyaninler (Pc) kullanılmaktadır. 

Metalofitalosiyaninlerin singlet oksijen verimi yüksek olduğu oldukça FDT kullanımına yönelik 

çalışmalarda popüler hale gelmiştir.   

Oksidatif stres birçok biyolojik ve patolojik süreçte rol oynamaktadır. Hücreler, stres sırasında meydana 

gelen olumsuz koşullarla baş edebilmek için antioksidan savunma sistemlerini devreye sokarlar. 

Süperoksitdismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) enzimleri oksidatif strese karşı hücrelerde birincil yanıt 

oluşturan antioksidan enzimlerdir. FDT çalışmalarında  Pc’lerin uygun fotoalgılayıcılar olup 

olmadığının araştırılmasında singlet oksijen verimi yanında antioksidan enzim aktiviteleride 

ölçülmektedir. Bu çalışmada  tetranitro çinko fitalosiyaninin (4-nitro-ZnPc), meme kanseri hücre hattı 

olan MCF-7 hücrelerdeki etkisi SOD ve CAT enzim aktiviteleri  ölçülerek incelenmiştir. 

 4-Nitroftalonitrilin, dimetilamino etanol çözgeninin içinde ve çinko tuzu varlığında 140 °C sıcaklıkta 

20 saat boyunca siklotetramerizasyon reaksiyonuyla sentezlenmiştir.  Sentezlenen 4-nitro-ZnPc 20, 30 

ve 40 μM lık üç dozu meme kanseri hücre (MCF-7) hattına verilmiştir. Işık uygulamasını takip eden 18, 

36 ve 48. saatlerde elde edilen verileri karşılaştırmak için kontrol grubu da oluşturulmuştur. Sonuç 

olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; SOD enzim aktivitesinin 18. Saatte 40  μM  dozda, CAT 

enzim aktivitesinin 18. Saatte 20  μM  dozda istatistiksel olarak önemli şekilde arttığı belirlenmiştir. 

Dozları kendi aralarında karşılaştırdığımızda SOD enzim ativitesinin doz ve süreye bağlı olarak arttığı 

belirlenmiştir. CAT enzim aktivitesinde 18. Saatte 20 μM  en etkin doz iken 36 ve 48. Saatlerde en etkin 

dozun 30 μM olduğu belirlenmişitr. 4-nitro-ZnPc-‘in MCF-7 hücrelerde oksidatif stres oluşturarak etki 

gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik Terapi, Metalofitalosiyanin, MCF-7, antioksidan enzim, SOD, CAT 

*Bu çalışma TK-TP2-33 nolu projesi kapsamında Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

birimi tarafından desteklenmiştir.  
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Pamuk başta tekstil sanayi olmak üzere, yağ, savunma ve kimya sanayi gibi alanlarda 

kullanılan önemli bir tarım ürünüdür. Pamuk ülkemizde üretimi giderek artan önemli bir 

endüstri ve sanayi bitkisidir. Ülkemizde 2019 yılı verilerine göre; 478 bin hektar ekiliş 

alanından toplam 2,2 milyon ton ürün elde edilmiştir. Ülkemiz bu rakamlarla dünya pamuk 

üretiminin %3’ünün üzerinde bir üretim kapasitesine sahiptir. İzmir ise Ege Bölgesinde 

pamuk yetiştiriciliğinde 2.sırada yer almaktadır. 2019 yılında İzmir’de 252,945 da alanda 

pamuk ekimi yapılmış ve 141,920 ton ürün elde edilmiştir. Bu çalışmayla İzmir ili Menemen 

ve Bergama ilçelerinde pamuk ekim alanlarında görülen akarların popülasyon gelişmesi ve 

predatörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar 2019-2020 yıllarında pamuk üretim 

sezonu içerisinde İzmir İlinin Menemen ve Bergama ilçelerindeki 6’şar tarlada olmak üzere 

toplam 12 tarlada yürütülmüştür. Bu amaçla pamuk bitkisinde Mayıs-Ekim ayları arasında her 

hafta yapılan örneklemelerle her bir tarladan tesadüfi olarak alınan 50 yapraktaki zararlı akar 

türleri sayılarak popülasyon gelişmesi saptanmıştır. Ayrıca akarın popülasyonunun tepe 

noktasına ulaştığı dönemler ve zararlı üzerinde beslenen doğal düşmanlar belirlenmiştir. Elde 

edilen predatör akar türlerinin belirlenmesi amacıyla akarların preparatları yapılarak teşhis 

için uzmanlara gönderilmiştir. Ayrıca predatör böcek türleri de atrap, japon şemsiyesi ve emgi 

tüpü vb. kullanılarak toplanmış ve teşhis çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma sonucunda 

Tetranychidae famiyasına ait kırmızı örümceklerin, yumurta, ergin ve ergin öncesi dönemleri 

haftalık olarak sayılarak popülasyon değişimleri belirlenmiştir. Akarların popülasyon 

yoğunluğunun haziran ayının ilk yarısında, bitkinin temel gelişme dönemlerinin olduğu 

dönemlerde en yoğun seviyeye ulaştığı belirlenmiştir. Bu dönemlerde yapılan yoğun ilaçlama 

(sezon içerisinde 5-6 ilaçlama) programının avcıları baskı altına alması sonucu zararlı 

akarların popülasyonlarını arttırdığı sonucuna varılmıştır. Yararlı böceklerden Coccinellidae, 

Chrysopidae Nabidae, Thripidae ve Aelothripidae familyalarına ait türler ile predatör 

akarlardan Phytoseiidae familyasına ait bireylere rastlanmıştır. Doğal düşmanlar ise Ağustos 

ve Eylül aylarında yoğun olarak görülmüştür. 
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Phytotherapy, which means treatment with herbs, is a treatment method that has used more 
frequently by modern medicine in the recent past. Herbal treatment has been used since ancient 
times. This treatment method is used in a wide range of areas such as after chemotherapy 
treatment, relief of symptoms in respiratory tract infections, cold and flu, symptom 
inflammation, depression and many chronic diseases. The more traditional uses of phytotherapy 
often include whole herbs or their extracts. 

Lamiaceae Origanum munzurense is an endemic specie found in Turkey. There are five genera 
(Origanum L., Satureja L., Coridothymus Rchb.f., Thymbra L. and Thymus L.) of Lamiaceae 
family, which are commonly known as thyme, and the majority of the thyme taxa belong to the 
genus Origanum. 

In this study, the cytotoxicity of Origanum munzurense extract (OME) containing rich bioactive 
substances such as carvacrol, thymol and cymene as a phytotherapy agent in breast cancer 
treatment was investigated on the MCF-7 cell line. MTT assay performed MCF-7 cells three 
times to determine the cytotoxic effect. These cells were incubated in 96-well-plates (5 x 103 
cells / well) and then cured for 24, 48 and 72 hours with OME concentrations of 50, 100, 200, 
400 and 600 µg / ml. According to the cytotoxic test results, it was determined that 400 and 600 
µg / ml OME doses showed a cytotoxic effect by inhibiting cancer cells. It was determined that 
the 48th and 72nd hours were effective in terms of the duration of effect. 

 

Key words: Cytotoxicity, Origanum munzurense, MCF-7, Breast cancer cell. 

 

*This project supported by Mersin University, Department of Scientific Research Projects 
(2017-1-TP2-2233). 
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Günümüzde kanser çok hızlı artış gösteren ve en çok ölüme neden olan hastalıklar listesinde en 
üst sıralarda yer almaktadır. Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi gibi 
yöntemler yan etkilerinden dolayı hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir.  Fotodinamik 
terapi (FDT); bu yan etkileri içermeyen yenilikçi bir tedavi yöntemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. FDT’nin temeli özel dalga boyundaki ışık ile uyarılan fotosensörlerin (FS) 
aktivasyonu sonucu çok fazla sayıda reaktif oksijen ürünleri oluşturması, bunun sonucunda da 
FS’lerin içinde bulunduğu hücreye geri dönüşümsüz şekilde hasar vermesi prensibine dayanan 
bir tedavi yöntemidir.  

Bu çalışmada merkezinde çinko bulunan Tetranitro Zn(II) Fitalosiyanin sentezlenerek, meme 
kanseri üzerine etkisi sitotoksisite testi ile araştırılmıştır. Meme kanseri hücre hattı (MCF-7) 
sentezlenen tetranitro-Zn(II)Pc’nin 1,5,10, 20, 30 ve 40 μM’lık dozlarıyla muamele edilmiştir. 
Hücrelerin FS aktivasyonu için ışık maruziyeti sonrası 12, 24, 36, 48, 60 ve 72. saatlerdeki 
Xcellinge sisteminde sitotoksik etkileri  belirlenmiştir.  

Uygulanan dozların her birinin sitotoksik etki göstererek cell index’i azalttığı gözlenmiş, doz 
ve süre arasındaki interaksiyon istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Doz ve sürenin artışına 
bağlı olarak Tetranitro-Zn(II)Pc’nin sitotoksik etkisinin arttığı belirlenmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre MCF-7 hücreleri için FDT’de kullanılabilir en etkili dozun 40 µM ve en etkili 
saat aralığının 24. saat olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik Terapi Fitalosiyanin, , MCF-7, Sitotoksisite, Genotoksisite 

 

*Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından 
desteklenmektedir (2019-3-TP2-3755). 
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Bu çalışmada, Sakarya ilinde yetişen Fasulye (Ada Beyazı-Phaseoulus vulgaris), Buğday 
(Nusrat-Triticum aestivum) ve Mısır (523-Zea mays) çeşitlerinde Deepozym markalı organik 
sıvı alg gübresi ve Sapanca Gölünden toplanan iki makroalg olan Spirogyra cylindrica ve 
Cladophora glomerata, organik sıvı gübre haline getirilip kullanılarak bitkilerin fizyolojik ve 
morfolojik parametrelerindeki değişimler gözlemlenmiştir.  
 
Yapılan saksı denemelerinde, SPAD analizleri Konica Minolta marka 502 Plus model SPAD 
metre ile ve İndeks analizleri Photon System Instruments marka, PolyPen RP410 UVIS model 
xenon lambalı spektral reflektometre ile yapılmıştır. Yapılan bu denemelerde saksıya tesadüf 
parselleri deneme yöntemi ile 5 tekerrür ekilen Fasulye, Buğday ve Mısır  türlerine sabit 
aralıklar ile besin çözeltisi ve organik sıvı gübre formları uygulanmıştır. İncelenen Fasulye, 
Buğday ve Mısır tohumlarının çimlenme başladığı andan itibaren  laboratuvar ortamında belirli 
aralıklarla bitkisel indeks ölçümleri (NDVI, SR, MCARI1, OSAVI, G, MCARI, TCARI, TVI, 
ZMI, SPRI, NPQI, PRI, NPCI, CTR1, CTR2, Lic1, Lic2, SIPI, GM1, GM2, ARI1, ARI2, CRI1, 
CRI2, RDVI)ile birlikte gövde, kök ve yaprakların; kuru ağırlıkları, yaş ağırlıkları, uzunlukları, 
yaprakların ve kökün turgor ağırlıkları, boyları, yaprak oransal su içerikleri gibi morfolojik 
parametrelerdeki değişikliklerde belirlenmiştir. 
 
Tüm bu analizlere bakıldığında; dengeli bir büyüme oranı olsa da Sapanca Gölünden toplanan 
alg türleri ile hazırlanan sıvı gübre ve besin çözeltisinin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan 
deneme gübresinde en iyi sonuçların alındığı görülmektedir. Ayrıca Deepozym markalı organik 
sıvı alg gübresinin de oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ancak Sapanca Gölünden 
toplanan alg türlerine herhangi bir besin çözeltisi katılmadan hazırlanan deneme gübresinde 
diğer gruplara nazaran düşük sonuçlar alındığı görülmüştür.Yalnızca besin çözeltisi kullanılan 
deneme gruplarında ise bitkilerin gelişimlerinin erken safhalarında oldukça iyi sonuçlar alındığı 
görülmüşken ilerleyen safhalarda ise tüm analiz verilerinde kritik düşüşler olduğu 
gözlemlenmiştir. 
 
Yapılan bu çalışma neticesinde analizi yapılan tüm verilere bakıldığında yalnızca besin çözeltisi 
kullanımının herhangi bir yardımcı etmen olmadan bitkilerin kullanamadığını bu nedenle 
bitkilerin olumsuz etkilendiği görülmektedir. Ancak Sapanca Gölünden elde edilen makro alg 
türleri ile (Spirogyra cylindrica ve Cladophora glomerata) birlikte kullanıldığında  diğer 
gruplara nazaran daha olumlu sonuçlar alındığı görülmüştür. Bu çalışmanın gelecekte yeni alg 
türlerinden organik gübre denemelerine ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Makro Alg, Mısır, Buğday, Fasulye 
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Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde yapılan tanıma göre; Yoğurt: 

fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus’un simbiyotik kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü ifade eder. Yoğurt, 

dünyanın her yerinde bilinen, çeşitli tat ve özellikleri olan, besin değerinin yüksek olmasından 

dolayı insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan fermente bir süt ürünüdür. Yoğurt 

üretiminde homojenize edilmiş süte 85°C’de 30 dakika süre ile ısıl işlem uygulanır. Ardından 

40–45°C’ye kadar soğutularak starter kültür eklenir. İnokülasyon işlemi tamamlanan süt 42–

44°C’de inkübasyona bırakılır. İnkübasyonu tamamlanan yoğurdun sıcaklığı 10°C’nin altına 

düşürülür. Yoğurt yapımında; inek, koyun, keçi ve manda sütleri veya 

bu sütlerin karışımı kullanılır. Ülkemizde ise sıklıkla inek sütü tercih edilmektedir. Yoğurt 

üretiminde starter kültür olarak kullanılan en yaygın mikroorganizmalar Lactobacillus, 

Streptococcus, Bifidobacterium cinslerine ait mikroorganizmalardır. Yoğurt bakterisi olarak 

bilinen Lb. debrueckii subsp. bulgaricus Lactobacillus cinsinde yer alır. Lactobacillus spp. 

Lactobacillaceae familyasına ait olup LAB grubundandır. Lactobacillus spp.; Gram pozitif, 

katalaz negatif, spor oluşturamayan, genelde hareketsiz, basil veya kokobasil şeklinde, 

fakültatif anaeorob veya mikroaerofilik mikroorganizmalardır. Optimum gelişme sıcaklığı 30-

40°C olmakla beraber en düşük 5°C, en yüksek 53°C sıcaklıkta gelişirler. Optimum pH istemi 

5.5-5.8 veya daha düşüktür. Yoğurt üretiminde yaygın olarak kullanılan diğer türleri; Lb. 

debrueckii subsp. casei, Lb. debrueckii subsp. helveticus, Lb. acidophilus’tür. Yoğurt bakterisi 

olarak bilinen diğer bakteri Streptococcus salivarius subsp. thermophilus’tur. Streptococcus 

spp.; Gram pozitif, katalaz negatif, yuvarlak veya oval şekilli (kok), spor oluşturamayan, çift 

halde veya zincirler halinde bulunan, genelde fakültatif anaerob ve homofermentatif 

mikroorganizmalardır. Optimum gelişme sıcaklığı 37°C olup en yüksek ve en düşük gelişme 
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sıcaklıkları türlerine göre değişiklik gösterir. Optimum pH istemi 9.6’dır. Str. thermophilus 45-

52°C sıcaklıkta gelişebilen, optimum pH istemi 6.0-6.5 olan aerobik ve fakültatif anaerob 

özellik gösteren bir türdür. Bifidobacterium spp. Bifidobacteriaceae ailesine ait olup Gram 

pozitif, katalaz negatif, spor oluşturmayan, hareketsiz, çubuk şeklinde, anaerobik 

mikroorganizmalardır. Fakat bazı türleri oksijeni tolere edebilir. Optimum gelişme sıcaklığı 37-

43°C’dir. Optimum pH istemi 6.5-7.0 pH arasındadır ve ortam pH’sının 4.5-5’ten düşük ve 8-

8.5’ten yüksek olduğu koşullarda çoğalmaları azalır. Yoğurt üretiminde yaygın olarak 

kullanılan tür Bf. bifidum’dur. Probiyotik yoğurt üretiminde yoğurt bakterilerinin dışında 

probiyotik özelliklerinden dolayı starter kültürde Lb. acidophilus ve Bifidobacterium spp. yer 

almaktadır. Bu çalışmada probiyotik yoğurt kültürlerinde bulunan Lb. bulgaricus, Str. 

thermophilus, Lb. acidophilus ve Bifidobacterium spp. genel özellikleri, taksonomileri, 

ekolojileri ve gelişmelerini etkileyen faktörler ile terapatik etkileri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yoğurt, Starter Kültür, Probiyotik, Terapatik, Lactobacillus spp., 

Streptococcus spp., Bifidobacterium spp. 
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Hümik asitler, besleyici maddelerin ve karbonun küresel döngüsünde önemli bir rol 

oynadığı için ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır.Hümik maddelerin sınıflandırılması, alkali ve 
asidik ortamlardaki çözünürlük farkına göre 3 ana sınıfta temellendirilmiştir. 

 
1) Hümik asitler, hümik maddelerin sulu alkali çözeltilerde çözünebilen fakat alkali 

ekstraktın asidifikasyonunda koagüleşebilen fraksiyonudurlar. 
 
2) Fülvik asitler hümik maddelerin hem alkali hem de asitli çözeltilerde çözünebilen 

fraksiyonudur. 
 
3) Hümin, hümik maddelerin katı örneklerinden sulu, baz ya da asit çözeltileriyle 

ekstrakte edilemeyen fraksiyonudur. 
 
Hümik asit, hümik maddelerin sadece bazik pH’ya sahip ortamlarda çözünebildiği, 

asidik pH değerlerinde çözünemediği fraksiyonudur.  Fülvik asit, hümik maddelerin tüm pH 
değerlerinde çözünme yeteneğine sahip fraksiyonudur. Hümin, hümik maddelerin, asidik ve 
bazik her iki pH bölgesinde de çözünme özelliği göstermeyen fraksiyonudur. Üç ana fraksiyon 
içerisinde en düşük çözünürlük ve iyon değiştirme kapasitesine sahip iken en yüksek ortalama 
molekül ağırlığına ve en yüksek karbon miktarına sahip bileşendir. 

 
             Leonardit, doğal maden olarak üretilen, hümik asit, fülvik asit,  organik madde içeriği 
yüksek olan ve toprak tansiyonunu (pH) dengeleyen bir toprak düzenleyicisidir. İçerdiği yüksek 
orandaki hümik asitlerden dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir. 
 
             Bu çalışmada; Leonardit organik ve inorganik bazlarla ekstrakte edilip Hümik Asit 
alınmıştır. Ekstrakte edilen hümik asit miktarı, UV-Visible spektrofotometresi kullanılarak 
tayin edilmiştir. Ayrıca, elde edilen hümik asit ekstraktlarındaki yapısal değişimler de FT-IR 
spektrofotometrik analizlerinden faydalanılarak değerlendirilmiştir. Katyon değişim 
kapasiteleri ölçmek için değişik yöntemler kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Hümik asit, Fülvik asit, Hümik maddeler, KDK 
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Veteriner hekimlik uygulamalarında hayvan hastalıklarının tedavisi, büyüme arttırıcı veya 
profilaktik amaçlı olarak geniş spektruma sahip olan tetrasiklin grubu antibiyotikler 
kullanılabilmektedir. Ancak, hayvansal gıdalardaki tetrasiklin kalıntıları insanlarda antibiyotik 
direnci, toksisite, kanserojenite ve alerji gibi çeşitli sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Bu 
nedenle, hayvansal gıdalarda tetrasiklin kalıntı miktarlarının maksimum limitleri birçok ülkede 
yasal düzenlemeler ile sınırlandırılmıştır. Gıdalardaki ilaç kalıntılarının zararlı etkileri gıdanın 
analitik kontrolünü ve izlenmesini gerektirmiştir. Bu çalışmada, tetrasiklin grubu antibiyotik 
kalıntılarının tespitinde kullanılan analitik yöntemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
Gıdalarda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntılarının tespiti için birçok yöntem geliştirilmiştir. 
Bu yöntemler içerisinde yüksek performanslı sıvı kromatografi, enzim bağlı immunosorbent 
test, sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi ve kapiler elektroforez yer almaktadır. Tetrasiklin 
grubu antibiyotikler polar, suda çözünebilen ve metal iyonları ile şelat oluşturabilen 
maddelerdir. Ayrıca, kromofor gruplar içermeleri nedeniyle asidik veya nötr ortamlarda 270-
360 nm arasında absorbsiyon bantlarında karakteristik olduklarından ultraviyole/diyot dizinli 
dedektörlü yüksek performanslı sıvı kromatografi tekniği ve sıklıkla spektrofotometrik 
yöntemlerle tespit edilmektedirler. Sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi tekniği gıda 
kontaminantlarının kalıntı analizinde tarama ve doğrulama için kullanılmaktadır. Gıdalardaki 
antibiyotik kalıntılarının nitel ve nicel verileri bu teknik kullanılarak elde edilebilmektedir. Bu 
yöntemlerin avantajlarının yanı sıra sarfiyat, zaman veya ekonomik açıdan dezavantajları 
olabilmektedir. Son yıllarda, tetrasiklinlerin analizinde nanopartiküllerin kullanımı basit, hızlı 
ve seçici yeni bir yöntem olarak ilgi çekmektedir.  Sonuç olarak, hayvansal gıdalarda tetrasiklin 
kalıntılarının saptanması için basit, hızlı, hassas, çevreye zarar vermeyen ve ekonomik analiz 
yöntemlerinin geliştirilmesi halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği açısından önem 
taşımaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, analitik yöntem, kalıntı, tetrasiklin 
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Tetrasiklinler, geniş spektrumlu ve bakteriyostatik etkili bir antibiyotik grubudur. 
Oksitetrasiklin, tetrasiklin, klortetrasiklin ve doksisiklin ekonomik avantajları ve geniş 
spektrumlu olmalarından dolayı veteriner tıbbında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Tetrasiklinler hastalıkların oluşmasını önlemek veya hastalıkları iyileştirmek amacıyla hayvan 
yemlerine ilave edilebilmektedir. Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin kullanımından sonra 
hayvanların vücudundan antibiyotiği atması için gereken bekleme süresine uyulmaması, ilacın 
şekli, çeşidi ve uygulanma yolu gibi faktörler hayvansal gıdalarda bu antibiyotiklerin 
kalıntılarının oluşmasına neden olmaktadır. Et, süt, yumurta, bal gibi çeşitli gıdalarda farklı 
miktarlarda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntıları bulunabilmektedir. Böylece, tetrasiklinler 
insan vücuduna gıda zinciri yolu ile girebilmektedir. Bu çalışmada, tetrasiklin grubu antibiyotik 
kalıntılarının hayvansal gıdalardaki varlığı hakkında genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
Tetrasiklinlerin gereksiz ve bilinçsiz kullanımı sonucunda antibiyotik direnci gelişimi, aşırı 
hassasiyet, karsinojenik etkiler, toksik etkiler ve bağırsak mikrobiyotasının bozulması gibi 
çeşitli sağlık problemleri görülebilmektedir. Ayrıca, tetrasiklinlerin kalıntıları ile kontamine 
olmuş sütü tüketen bebekler veya küçük çocukların dişlerinde renk değişikliği meydana 
gelebilmektedir. Birçok ülkede insan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi 
için yasal düzenlemelerle tetrasiklin grubu antibiyotiklerin hayvansal gıdalarda bulunabilecek 
maksimum kalıntı limitleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, gıdalarda antibiyotiklerin varlığı gıda 
kalitesi, gıda güvenliği ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu antibiyotiklerin 
gıdalarda hassas, doğru ve kesin analitik yöntemlerle izlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, 
gıda değeri olan hayvanlarda uygunsuz antibiyotik kullanımından kaynaklanan potansiyel 
tehdidin önlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, hayvan çiftliklerinde güvenlik önlemlerinin 
alınması, uygun izleme ve kayıt, hayvan tanımlama, uygun yönetim uygulamaları, doğru 
antibiyotik ve dozajın uygulanması, antibiyotiklerin akıllıca ve ihtiyatlı kullanımının teşvik 
edilmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, gıda güvenliği, hayvansal gıda, tetrasiklin 
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Dünya nüfusunun düzenli olarak artışı ile güvenli ve sürdürülebilir gıdaya erişimin ve gıda 
ihtiyacının yeterli tedariki konusuna ilişkin sorunlar her zaman bir endişe kaynağı olmuştur. 
Önemli protein kaynaklarından biri olan et ve et ürünlerinin tüketimlerinin artışı ile geleneksel 
et üretim kapasitesinin maksimuma yakın olduğu görülmektedir. Geleneksel et üretim 
sistemleri çevresel ve hayvan refahı sorunları, gıda güvenliği, halk sağlığı ve artan protein 
talebini yeterli düzeyde karşılama gibi önemli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Geleneksel et 
üretiminin sınırlı ekilebilir arazi ve su kaynaklarının kullanımı ve geviş getiren hayvanlarda 
enterik fermantasyondan kaynaklanan metan emisyonları nedeniyle iklim değişikliğini büyük 
ölçüde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Geleneksel et üretim sistemlerinin et ve protein 
ihtiyacını karşılayamayacağı ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve güvenilir et kaynağı 
ihtiyacının karşılanması gelecekte de pek olası olmadığı öngörülmektedir. Son yıllarda 
alternatif gıda kaynaklarına yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalarda artış gözlemlenmiştir. 
Başta et üretimi olmak üzere hayvansal kaynaklı proteinlerin yerini alacak farklı protein 
kaynaklarına ilişkin araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma ile alternatif bir gıda 
kaynağı olarak yapay et hakkında genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Alternatif olarak et 
yerine kullanılan ilk protein kaynakları, bitkiler, mantarlar, algler veya böcekler gibi diğer 
kaynaklardan elde edilen protein ikameleri olmuştur. Son gelişmeler ile yeni teknikler ve 
teknolojiler kullanılarak kontrollü şekilde yapay koşullarda kültürlenen et olarak 
tanımlanan yapay et, gıda endüstrisi için çok yeni bir alandır.  Alternatif et kaynağı yapay et, 
besi hayvanın kök hücrelerinin bir biyoreaktör içinde kas hücrelerine farklılaşmasıyla elde 
edilen bir üründür. Laboratuvar ortamında kök hücrelerden ilk etapta yenilebilir olgun kas 
hücreleri, uygun kontrollü ortam ile kas hücrelerine farklılaşması ve gelişmesi ile büyük kas 
dokuları elde edilmektedir. Alternatif et, temiz et, kültürlenmiş et veya in vitro et olarak farklı 
şekillerde adlandırılan yapay et proteinli gıdalar için artan talebi ve artan sera gaz emisyonları 
gibi et tüketimi ve üretimiyle bağlantılı gıda güvenliği ve güvencesi sorunlarını ele almak için 
yenilikçi bir çözüm olmaktadır. Yapay et üretimi ile geleneksel et üretiminin neden olduğu 
olumsuz çevresel etkilerin azaltılabileceği düşünülmektedir. Yapay et üretim sistemindeki 
koşullar kontrol edilebildiğinden mikrobiyal açıdan güvenli, hastalık riski taşımayan, 
sürdürülebilir ve çevre dostu bir protein kaynağı üretmek mümkün olmaktadır. Ancak olumlu 
etkilerinin yanı sıra yapay et üretimine ilişkin bazı zorluklar da mevcuttur. Gelecekte beslenme 
örüntümüzde yer almaya başlamadan önce, yapay et ile ilgili olarak üretim ve araştırma 
maliyeti, etik ve sosyal önyargının detaylı olarak araştırılması gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Alternatif gıda, Yapay et, İn vitro et 
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Biyojen aminler, genellikle serbest amino asitlerin dekarboksilasyonu ile meydana gelen düşük 
molekül ağırlığına sahip azotlu organik bazlardır. Histamin en önemli biyojen aminlerden 
biridir. Histamin, bakteriyel histidin dekarboksilaz enzimi tarafından histidin amino asitinin 
dekarboksilasyonu ile oluşmaktadır. Bu bileşiğin oluşumunu etkileyen ana faktörler hammadde 
kalitesi, gıdanın işlenmesi ve muhafaza koşullarıdır. Gıdalarda çeşitli düzeylerde histamin 
oluşabilmektedir. Ton balığı, uskumru, hamsi gibi balıklarda ve fermente gıdalarda yüksek 
miktarlarda histamin bulunabilmektedir. Gıda maddelerinde histamin varlığı özellikle balık 
ürünleri için hijyen göstergesi olarak kabul edilmektedir. İnsan vücudunda doğal olarak oluşan 
endojen bir madde olan histaminin birçok önemli fizyolojik rolü olmakla birlikte diyetle yüksek 
miktarda histamin alımı insanlarda toksikolojik etkiler oluşturabilmektedir. Histamin 
intoleransı olan bireyler tarafından histamin açısından zengin gıdaların veya alkolün veya 
histamin metabolizmasından sorumlu temel enzim olan diamin oksidazı bloke eden ilaçların 
alınması ishal, başağrısı, astım, hipotansiyon, aritmi, ürtiker, kaşıntı, kızarma ve diğer bazı 
sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Histamin zehirlenmesi balık ve balıkçılık ürünlerinin 
tüketilmesi ile ortaya çıkan en yaygın zehirlenme türlerinden biridir. Sonuç olarak, histamin 
gıda güvenliği açısından en toksik biyojen aminlerden biri olarak kabul edilmektedir. Konserve 
balıklar uygun olmayan işleme veya muhafaza koşulları nedeniyle yüksek miktarda histamin 
içererek sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle, konserve balıklarda iyi üretim ve 
hijyen uygulamalarının sağlanması gerekmektedir. Histamin tüketiminin oluşturduğu halk 
sağlığı riski ve dünya çapında tüketilen ortalama konserve balık miktarı değerlendirildiğinde 
konserve balıklarda histamin düzeylerinin tespitinin düzenli olarak yapılmasının önem taşıdığı 
görülmektedir. 
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Balıklar proteinler, temel mineraller ve vitaminler, lipitler ve özellikle omega-3 yağ asitleri 
içermeleri nedeniyle yaygın olarak tüketilen gıdalardır. Taze olarak işlenen ve sunulan balık 
ürünlerinin raf ömrü kısadır. Bu nedenle balıklar konserve, dondurma, tuzlama, tütsüleme ve 
kurutma gibi yöntemler ile muhafaza edilebilmektedir. Konserve tekniği, balıkları korumanın 
en önemli yollarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemin esası, mikroorganizmaların 
yok edilmesi için ısıl işlem uygulamasına dayanmaktadır. Konserve balıklar tüketim kolaylığı 
ve ulaşılabilirliği ile tercih edilen gıdalardandır. Konserve balıklarda kontaminasyon taşıma ve 
işleme sırasındaki koşullara bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte, balığın 
başlangıç kalitesi de nihai ürün kalitesi ve stabilitesi için oldukça önemlidir. Konserve 
balıklarda olası yüksek miktarlarda civa, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra 
poliklorlu bifeniller ve dioksinler gibi çevresel kontaminantlar ve biyojen aminler 
bulunabilmektedir. Bazı metaller zayıf üreme kapasitesi, hipertansiyon, tümörler, böbrek ve 
karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Dioksinler ve 
poliklorlu bifeniller kanserojenik, immünotoksik ve üreme üzerine olumsuz etkiler meydana 
getirebilmektedir. Konserve balıklardaki diğer bir sağlık riskide biyojen aminlerden 
kaynaklanmaktadır. Biyojen amin konsantrasyonu ve özellikle de histamin konserve balıklar 
için önemli bir kalite ve güvenlik göstergesidir. Sonuç olarak, konserve balıkların içerdiği 
kontaminantlar insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle, 
konserve balıkların iyi üretim uygulamaları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde 
üretilmesinin sağlanması gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önem taşımaktadır.  
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Antibiyotikler, veteriner hekimlikte hastalıkların tedavisinde, önlenmesinde ve hayvansal 
üretimde yem verimliliğinin arttırılmasında kullanılmaktadır. Uygunsuz antibiyotik 
kullanımında veya arınma süresine uyulmaması gibi durumlarda hayvansal gıdalarda 
antibiyotik kalıntıları bulunabilmektedir. Gıdalardaki antibiyotik kalıntıları insanlarda alerjik 
reaksiyonlar, toksik etkiler veya antibiyotik direncine neden olabilmektedir. Kinolonlar, tıp ve 
veteriner hekimlikte yaygın olarak kullanılan önemli antibiyotikler arasında yer almaktadır. 
Kinolonlar, bakteriyel DNA giraz ve topoizomeraz IV enzimlerini inhibe ederek etkilerini 
gösteren sentetik antimikrobiyal maddelerdir. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdalarda farklı 
düzeylerde kinolon kalıntıları bulunabilmektedir. Kinolonlar doğrudan toksik etki göstererek 
veya ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına yol açarak insan sağlığı açısından potansiyel 
bir risk oluşturabilmektedir. Bununla birlikte, özellikle florokinolonlar olmak üzere 
antibiyotiklere maruziyet sonrası küçük çocukların merkezi sinir sistemi üzerinde yan etkiler 
meydana gelebilmektedir. Bu sağlık sorunlarından özellikle antibiyotiklere dirençlilik küresel 
bir halk sağlığı sorunudur. Kinolon direncinin meydana gelmesi ve aktarılabilmesi insanlarda 
enfeksiyon hastalıklarının tedavisini güçleştirebilmektedir. Bu nedenle, birçok ülkede bazı 
diğer farmakolojik etkili maddeler gibi kinolonlarında hayvansal gıdalardaki maksimum kalıntı 
miktarları belirlenmiştir. Sonuç olarak, hayvansal gıdalardaki kinolon kalıntılarının izlenmesi 
gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığı risklerinin önlemesi açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Gıdalardaki kinolon kalıntılarının tespit edilmesi için hassas, kesin ve seçici yeni 
analitik tekniklerin geliştirilmesi önemlidir. Aynı zamanda, veterinerlik uygulamalarında akılcı 
olmayan antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. 
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Propolis, bal arıları tarafından çeşitli bitkilerden elde edilen reçinemsi bir maddedir. Propolis 
genellikle "arı tutkalı" olarak bilinmektedir. Propolisin temel kimyasal bileşimi reçine, mum, 
uçucu yağlar, polen ve diğer organik bileşiklerden oluşmaktadır. Fenolik bileşikler, esterler, 
flavonoidler, terpenler, beta steroidler, aromatik aldehitler ve alkoller ise propoliste bulunan 
önemli organik bileşiklerdendir. Bu arı ürünü aynı zamanda bazı önemli vitaminleri ve 
mineralleri de içermektedir. Propolisin biyolojik etkileri ve kimyasal bileşimi bitki 
kaynaklarının türleri, coğrafi kökeni, mevsimlik toplama süresi gibi çeşitli faktörlere bağlı 
olarak değişiklik gösterebilmektedir. Propolisin ve ekstraktlarının antiseptik, antibakteriyel, 
antimikotik, antiinflamatuvar, anestezik, antioksidan, antifungal, ülser önleyici, antikanser ve 
immünomodülatör olmak üzere sağlık açısından olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, 
özellikle son zamanlarda propolis içeren ürün ve gıdaların kullanımı artış göstermiştir. Propolis 
diş macunları, pastiller, ağız gargaraları, kremler, jeller, öksürük şurupları, gıda takviyeleri, 
şarap, kek, pudra, sabun, sakız ve tabletlerin yanı sıra şeker, şampuan, çikolata, cilt losyonları 
ve etlerin korunması dahil olmak üzere geniş ve giderek artan bir kullanım alanına sahiptir. 
Propolisin olası yan etkisi aşırı duyarlılık olup alerjik reaksiyonlar, şişme, dermatit ve ürtiker 
ile sonuçlanabilmektedir. Arı ürünlerine alerjisi olan insanların, atopik ve astımlı bireylerin 
propolise karşı da alerjik olabileceği herzaman göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, 
sağlık üzerine birçok olumlu etkilerine rağmen tüketicilerin ve sağlık çalışanlarının arılardan 
elde edilen ürünlere karşı alerjik reaksiyon riskinin farkında olmaları gerekmektedir. Bununla 
birlikte, propolis farklı gıdalar için potansiyel bileşenler olabileceğinden gıdalarda 
kullanımlarında bazı önlemlerin alınması önem taşımaktadır. 
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Turmeric (Curcuma longa) is an important spice that has been used for centuries to add flavor 
and color to foods. It is widely used in Asian countries, especially in India. In addition to its 
flavor and color effect, its use in functional food production is being investigated due to the 
bioactive compounds it contains. The most important bioactive compounds in turmeric are 
curcuminoids. The three main curcuminoid compounds are curcumin, demethoxycurcumin and 
bisdemethoxycurcumin. The main components of turmeric essential oil are ar-turmerone, 
turmerone and curlone. Also, many compounds (monoterpene hydrocarbons, oxygenated 
monoterpenes, sesquiterpene hydrocarbons, and oxygenated sesquiterpenes) have been 
detected in turmeric essential oil. Turmeric is a natural food preservative alternative due to its 
important bioactive components (curcuminoids). It is also thought to be effective in developing 
products with high health benefits. While these natural compounds generally act to retard 
microbial growth and increase antioxidant capacity, they do not significantly affect the physical 
and chemical properties of the food. However, it affects sensory properties such as color and 
taste. As a result, there are important studies on the use of turmeric as a natural preservative, 
colorant and health promoter in animal foods. However, furher studies are needed to explain 
sufficient turmeric concentration to achieve the desired effect and examine the stability of 
bioactive ingredients during processing and storage. 
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The aim of the present study was to determine of changes in microbial quality and pH in beef 
meat marinated with different oils (avocado, walnut, hazelnut, olive). The beef meat was 
divided into 5 groups; avocado, walnut, hazelnut, olive oil groups containing 2% salt and 
control group containing 2% salt and sterile distilled water. Before the groups were formed, the 
moisture, protein, fat and ash content of the meat was determined by proximate analysis. After 
the groups were formed, after 24 hours of marination, the total aerobic mesophilic bacteria 
(TAMB), total aerobic psychrophilic bacteria (TAPB), Staphylococcus-Micrococcus and total 
coliform bacteria load of the groups were determined and the pH change was analyzed. 
Proximate analysis results of beef meat, including moisture, protein, fat and ash, were 
determined as 75.8%, 21.2%, 2.7% and 1.1%, respectively. The initial pH value of beef meat 
was 5.90 ± 0.04, and the pH values of avocado, walnut, hazelnut, olive oil and the control group 
were determined as 5.71 ± 0.02, 5.80 ± 0.02, 5.65 ± 0.02, 5.58 ± 0.05 and 5.61 ± 0.04, 
respectively. The group with the lowest pH value is the group marinated with olive oil, followed 
by the control, hazelnut, avocado and walnut groups, respectively. The initial TAMB, TAPB, 
Staphylococcus-Micrococcus and total coliform bacteria load of beef meat was 4.50 ± 0.20 log 
cfu/g, 5.75 ± 0.08 log cfu/g, 3.46 ± 0.15 log cfu/g and 2.30 log cfu/g, respectively. The group 
marinated with avocado has the lowest TAMB count, followed by walnut, hazelnut, olive oil 
and the control groups, respectively. The group marinated with avocado has the lowest number 
of TAPB, followed by walnut, control, hazelnut and olive oil groups, respectively. The group 
with the lowest Staphylococcus-Micrococcus count is the group marinated with hazelnuts, 
followed by avocado, walnut, olive oil and the control groups, respectively. The group with the 
lowest total coliform bacteria count is the avocado group, followed by the walnut, control, 
hazelnut and olive oil groups, respectively. In conclusion, beef marinated with avocado oil has 
been found to have lower TAMB, TAPB and total coliform counts compared to the control 
group, and avocado oil can be said to be effective in reducing the overall number of mesophilic 
and psychrophilic microorganisms and the number of total coliform microorganisms. 
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The aim of this study was to evaluate the effects of using agave on microbial quality and pH in 
beef meat. For this purpose, beef meat was divided into three groups: control group (not treated 
with agave), beef meat was marinated using agave at 1400 ppm (A14) and 2800 ppm (A28). 
Before the groups were formed, the moisture, protein, fat and ash content of the meat was 
determined by proximate analysis. After 24 hours of marination, total aerobic mesophilic 
bacteria (TAMB), total aerobic psychrophilic bacteria (TAPB), Staphylococcus-Micrococcus 
and total coliform bacteria load and pH change of the groups were analyzed. Proximate analysis 
results of beef meat, including moisture, protein, fat and ash were determined as 75.8%, 21.2%, 
2.7% and 1.1%, respectively. The initial pH value of the beef meat sample was 5.90 ± 0.04, and 
the pH values of the control, A14 and A28 groups on the 1st day were found to be 5.92 ± 0.09, 
5.88 ± 0.02 and 5.93 ± 0.03, respectively. While the pH value of the A14 group remained lower 
than the initial pH value on the 1st day, an increase was observed in the control and A28 groups 
compared to the initial pH value. The initial TAMB, TAPB, Staphylococcus-Micrococcus and 
total coliform bacteria load of the beef sample were 4.50 ± 0.20 log cfu/g, 5.75 ± 0.08 log cfu/g, 
3.46 ± 0.15 log cfu/g and 2.30 log cfu/g, respectively. When TAMB numbers of control, A14 
and A28 groups were compared, the TAMB number of the control group was found to be lower 
than the groups with added agave. When TAPB numbers were compared, the lowest group was 
A28, followed by control and A14 groups, respectively. The group with the lowest total 
coliform bacterial load is the control group, followed by A28 and A14 groups, respectively. 
When Staphylococcus-Micrococcus loads of the groups are compared, A28 has the lowest 
value, followed by A14 and control groups, respectively. As a result, the use of agave in 
marination of beef had a suppressive effect on Staphylococcus-Micrococcus counts, but no 
inhibitory effect on TAMB, TAPB and total coliform bacteria load was observed. 
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In the present study, it was aimed to investigate the effect of avocado oil on some quality criteria 
in chicken thigh and breast meat. There are 4 groups in this study; chicken thigh (AVOT) and 
breast (AVOB) marinated in avocado oil containing 2% salt, and chicken thigh (ST) and breast 
(SB) meat marinated in sterile distilled water containing 2% salt without avocado oil. After the 
groups were formed, the samples were stored at +4 °C for 3 days. During the storage period, 
pH and microbiological analyzes were performed including total aerobic mesophilic bacteria 
(TAMB), total aerobic psychrophilic bacteria (TAPB), Staphylococcus-Micrococcus and total 
coliform bacteria counts. The initial pH values of chicken thigh and breast meat were 6.40 ± 
0.04 and 5.87 ± 0.03, respectively. The pH value of the ST group decreased from the beginning 
and increased on the 3rd day of the storage. The pH value of the SB group increased from the 
beginning. The pH values of AVOT and AVOB groups are fluctuating. The initial TAMB 
numbers of chicken thigh and breast meat were 3.86 ± 0.30 log cfu/g and 3.27 ± 0.25 log cfu/g, 
respectively. TAMB numbers increased in all groups during the storage period. The group with 
the lowest number of TAMB on the 3rd day of storage is AVOB with 5.16 log cfu/g. TAPB 
number also generally increased in all groups during the storage period. The group with the 
lowest TAPB number is the AVOB group with 6.11 log cfu/g. Staphylococcus-Micrococcus 
counts generally increased during the storage period in ST and AVOT groups. In SB and AVOB 
groups, Staphylococcus-Micrococcus was detected only on the 2nd and 3rd days of storage, 
respectively. On other days, the number of Staphylococcus-Micrococcus is less than 102 cfu/g 
in SB and AVOB groups. The total number of coliform bacteria also increased in all groups 
during the storage period. The group with the lowest total coliform bacteria count was the 
AVOB group with 3.42 log cfu/g. As a result, it was seen that the use of avocado oil in breast 
meat had an effect on having a lower number of TAMB, TAPB and total coliform bacteria 
compared to the SB group. 
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According to the recent studies, about 40% of the energy losses worldwide occurs only to meet 
the needs for heating and air conditioning of the buildings. Hence, the development of smart 
devices like electrochromic devices and materials in order to improve the efficient consumption 
of energy is a growing area of interest due to increasing demand for energy. Electrochromism, 
discovered academically in 1960, is a phenomenon of coloration of an electrochromic material 
under voltage or electric field applied externally, and this process is reversible with respect to 
the direction of the electric field or voltage. This color change leads to changes in the optical 
properties of electrochromic material such as transmittance, reflection, and absorption. Due to 
many advantages including adjustable light intensity, ease of use, and energy saving, 
electrochromic (EC) devices are used in various technological applications such as automobiles, 
sunglasses and smart glasses. The EC device is mainly based on a five-layer structure: 
transparent conductivity layer (TLC)/EC layer/ion conductive layer (electrolyte)/ion storage 
(IS) layer/TCL. As transparent conductive layers, graphene, indium tin oxide (ITO) and 
fluorinated tin oxide (FTO) or ITO/polyethylene terephthalate (PET) are generally used. 
Electrochemical reduction, oxidation reactions and a reversible (color) change in the optical 
state occur at electrochromic layers. Materials of the electrochromic layer consist of metal oxide 
structures such as V2O5, Nb2O5, IrO2, ZrO, TiO2, MoO3, NiO and WO3 thin films. These metal 
oxide-based EC materials operate at low voltages with efficient electrical energy consumption 
and show high optical contrast between colored and bleached state. The ionic conduction 
materials such as Ta2O5, LiCoO2, ZrO2, MgF2 or LiF can be used due to their high transparency, 
high dielectric constant and good ionic conductivity in visible and ultraviolet (UV) wavelength 
range. In recent years, all solid state electrochromic devices which are completely prepared by 
using thin film deposition techniques have been extensively investigated especially for their 
usage in smart windows in order to use energy efficiently and to reduce possible energy losses. 
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Graphene was discovered in 2004 by Andre Geim and Konstantin Novoselov, who received the 
Nobel Prize in Physics for this in 2010. Graphene is a two-dimensional material in which carbon 
atoms occur in a hexagonal (honeycomb) lattice structure and sp2 hybrid state. It has been an 
attractive carbon nanomaterial due to its unusual band structure, optical, electronic and 
electrochemical properties such as high thermal and chemical stability, high mechanical 
strength, large surface area, superior conductivity and ease of functionalization. The properties 
of graphene can be improved by doping it with carbon-like atoms such as nitrogen (N), boron 
(B), sulfur (S) and phosphorus (P). Among these atoms, nitrogen atom is widely used one which 
has a similar diameter to the carbon atom but is electrochemically more active than the carbon 
atom. Nitrogen in graphene has three different structures: pyridinic nitrogen forming a space 
and bonding with only two carbon atoms inside the hexagonal ring; graphitic nitrogen direct 
replacement of nitrogen with carbon by bonding three carbons; and pyrrolic is nitrogen bonding 
with two carbon atoms inside the pentagonal ring. Nitrogen-doped graphene has better 
electrocatalytic properties compared to graphene, transforming it into a promising material in 
electrochemical biosensing, supercapacitors and fuel cells. N-doped graphene also has high 
selectivity and sensitivity, and good detection performance by enabling various interaction 
modes between the N-graphene surface and biomolecules. In recent years, N-graphene is used 
as an electrode material in enzyme-free biosensor applications such as uric acid (UA), dopamine 
(DA), glucose and genetically modified product detection in the biological pH range. For 
enzyme-free biosensors at biological pH values, the pyridinic nitrogen in the N-graphene 
structure has exhibited an excellent structure for glucose detection and a high sensitivity and a 
suitable limit of detection compared to the enzyme-based glucose biosensors. N-graphene also 
can be used for simultaneous detection of UA and DA with high sensitivity, low detection limit 
and wide linear range of selectivity. As seen in the latest studies, enzyme-free biosensor 
applications using N-graphene as an electrode material is gaining attention and the optimal 
experimental conditions and characterization procedures in these sensors are still a hot research 
area that needs to be investigated. 
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Yirmi birinci yüzyıla kadar, D vitamini öncelikli olarak kalsiyum metabolizmasını ve kemik 

sağlığını düzenlemedeki ayrıca raşitizmi önlemedeki rolüyle tanınmaktaydı. Ancak son 20 yılda 

araştırmalar, D vitamininin bağışıklık hücrelerini de etkilediğini ve genellikle enflamayonu 

azalttığını göstermiştir. D vitamini; çeşitli kanser türleri,  diabetes mellitus, akut solunum yolu 

enfeksiyonları ve otoimmün hastalıları etkileyen güçlü bir epigenetik düzenleyicidir.  

Dünya, şu anda üçüncü büyük koronavirüs salgınını yaşamaktadır. 2019'un sonlarında Çin'in 

Wuhan kentinde yeni bir koronavirüs enfeksiyon salgını başlamış ve 11 Şubat 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19 pandemisi olarak adlandırılmıştır.  Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre 2 Mayıs 2021 tarihine kadar dünyada 151.803.822 vaka ve 3.186.538 ölüm 

görülmüştür. 

D vitamini, çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkinliği kanıtlanmış bir 

immünomodülatör hormondur. D vitamini, akut solunum yolu enfeksiyonlarında 

hiperinflamatuar tepkileri geciktirebilir ve etkilenen bölgelerin, özellikle akciğer dokularının 

iyileşme sürecini hızlandırabilir. D vitamini durumuyla ilişkili olabilecek Kovid-19 ile ilgili 

mevsimsel bağımlılık üzerinde de durulmaktadır. Kuzey yarımkürede kış aylarında hem vaka 

hem de ölüm oranlarının yaz aylarına göre yüksek olması ve oranların çeşitli Avrupa 

ülkelerinde Ağustos veya Eylül aylarında yeniden artmaya başlaması Kovid-19 enfeksiyon 

riskinin UVB ışınlarına maruziyet ve D vitamini üretimi ile ilişkili olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu nedenle, Kovid-19 hastalarında D vitamini etkisinin araştırılmasını 

teşvik etmek için ekolojik ve mekanik nedenler vardır. Bu amaçla yapılan 361.934 katılımcı ile 

toplam on makalenin değerlendirildiği bir meta-analiz çalışmasında D vitamini eksikliğinin 

veya yetersizliğinin artmış Kovid-19 riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ek olarak, Kovid-19 

pozitif bireylerin, negatif bireylere göre daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan bir diğer meta-analiz çalışmasında ise D vitamini eksikliği olan 

bireylerin, D vitamini yeterli seviyede olan bireylere kıyasla Kovid-19 enfeksiyonu açısından 

daha yüksek risk altında olduğu gösterilmiştir. Bu meta-analiz çalışmaları, düşük D vitamini 

düzeyinin, Kovid-19 riskinin artmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.  Ancak yapılan 

bazı çalışmalarda ise D vitamininin akut solunum yolu enfeksiyonlarında etkisinin olmadığı da 
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bildirilmiştir. D vitamininin doğuştan gelen bağışıklığı uyardığı ve edinilmiş bağışıklığı modüle 

ettiği bilinmektedir, bu da D vitamininin akut solunum yolu enfeksiyonlarına karşı nasıl 

savaşabileceğini kısmen açıklamaktadır.  

Sonuç olarak D vitamini takviyesinin Kovid-19 insidansını azaltacağına dair veriler çelişkilidir. 

Bununla birlikte, Kovid-19'un önlenmesinde D vitamini desteğinin etkinliğini göstermek için 

spesifik yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÇORUM’DA KATI ATIKLARIN MİKTARI VE BİLEŞİMİNİN YILLARA GÖRE 
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Katı atık, istenmeyen ve yararsız olarak atılan, hayvan ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

çöp malzemelerini ifade eder. Bununla birlikte katı atık, belirli bir bölgedeki endüstriyel, konut 

ve ticari faaliyetlerden üretilir ve çeşitli şekillerde ele alınabilir. Bu nedenle, düzenli depolama 

sahaları tipik olarak sıhhi, belediye, inşaat ve yıkım veya endüstriyel atık sahaları olarak 

sınıflandırılır. Atıklar, plastik, kâğıt, cam, metal ve organik atık gibi materyallere göre de 

kategorize edilebilir. Çevreye kontrolsüzce atılan katı atıklar bertaraf edilmediğinde çevre 

kirliliğine neden olur ve insan sağlığını tehdit eder. Katı atıklar ayrıca geri dönüşüm ile 

hammadde ihtiyacını karşılayarak doğal kaynakların korunmasını da sağlar. Bu çalışmada 

Çorum Belediyesi Katı Atık Tesisi tarafından elde edilen atıkların yıllara göre miktarı ve 

bileşimini incelemek amaçlanmıştır. 

Çalışmada 2019, 2020 yılları ile 2021 yılının ilk üç ayı düzenli depolama sahasına gelen 

atıkların miktarları verildi. Buna göre; Çorum belediyesine gelen katı atık miktarı 2019 yılında 

84.883 ton, 2020 yılında 83.821 ton ve 2021 yılının ilk 3 ayında 18.597 ton olarak tespit edildi. 

Ayrıca merkez ve tüm ilçelerdeki toplam depolanan atık miktarı 2019 yılında 133.394 ton, 2020 

yılında 131.866 ton ve 2021 yılının ilk 3 ayında 30.471 ton olarak belirlendi. 2019 ve 2020 yılı 

Çorum merkezdeki ambalaj atığı miktarları kâğıt-karton, plastik ve cam olarak kategorize 

edildi. 2019 yılına ait kâğıt-karton miktarı 4.813.000 kg iken 2020 yılında 6.344.117 kg’dır. 

Plastik miktarı 2019 ve 2020 yılında sırasıyla 1.059.000 kg ve 775.007 kg olarak tespit edildi. 

Cam atık miktarları 2019 yılında 611.000 kg 2020 yılında 941.170 kg olarak bulundu. 

Sonuç olarak Çorum merkezde ciddi bir nüfus değişimi gerçekleşmemesine rağmen merkez ve 

ilçelerdeki toplam katı atık miktarları yıllara göre azalmıştır. Ayrıca cam ve kâğıt-karton atık 

miktarları artarken plastik atıkların miktarı azalmıştır. Bununla birlikte Çorum merkezde 2021 

yılının ilk üç ayı katı atık miktarı 2019 ve 2020 yıllarının aylara dağılımına göre beklenenden 

(ilk üç ay için ortalama 21.088 kg) daha azdır. Elde edilen sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda katı atık miktarlarındaki azalmayla çevre kirliliğinin belirli ölçüde 

önlendiği sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çorum ili, çevre kirliliği, katı atık 
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KELKİT VADİSİ’NDEN CHEYLETUS CACAHUAMILPENSIS (ACARI: 

CHEYLETIDAE) İÇİN YENİ LOKALİTE KAYDI 
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Tür çeşitliliği bakımından örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının en zengin gruplarından birini 

oluşturan akarların (Acari), şimdiye kadar tanımlanmış tür sayısının yaklaşık 55.000 civarında 

olduğu bilinmektedir. Dünyada geniş yayılışa sahip olan akar gruplarından biri de 77 cins ve 

500 tür ile temsil edilen Cheyletidae familyasıdır. 

Kozmopolit bir yayılışa sahip olan Cheyletus cacahuamilpensis Baker ilk olarak ABD’den 

tanımlanmış, daha sonra Cezayir, Güney Afrika, İran, Kırım, Meksika, Mısır, Peru, Türkiye, 

Ukrayna ve Yunanistan’dan kaydı verilmiştir. 

Bu çalışmada C. cacahuamilpensis türünün Kelkit Vadisi’nden yeni lokalite kaydı verilmiştir. 

Bu tür; propodozomal ve histerozomal plaklar üzerinde birer çift merkezi kıllarının bulunması, 

yanal kıllar ile merkezi kılların farklı yapıya sahip olmaları, c2 kılının mızrak şeklinde olması 

ve d2 kılının histerozomal plak üzerinde yerleşmesi ile cinse ait diğer türlerden ayrılmaktadır. 

İlk olarak yarasa gübresinde bulunan C cacahuamilpensis; ev tozunda, kemirgen memeli 

yuvalarında, kanatlı hayvanların kafesleri altındaki döküntü ve topraklarında, meşe ağacı 

döküntülerinde, limon ağacı üzerinde, söğüt ağacı gövde boşluğunda, humusta ve killi 

topraklarda, ormanlarda küflenmiş yapraklarda, arpa ve saman altı topraklarda, sera tabanında, 

organik gübrede, Bermuda çimeninin toprağında, soya fasulyesi ve buğday depolarında tespit 

edilmiş ayrıca bazı akarlar üzerinde parazit oldukları belirtilmiştir. 

Ülkemizden ilk olarak Koç (2011) tarafından sakız ağacı ve şeytan şalgamı bitkilerinin altından 

alınan toprak ve döküntüsü numunelerinde bulunan bu tür daha sonra Kumral ve Çobanoğlu 

(2015) tarafından köpek üzümü yabani otları üzerinde avcı akar olarak kaydedilmiştir. C 

cacahuamilpensis Kelkit Vadisi’nden alınan büyük baş hayvan gübresi, dut ağacı kovuğu ve 

alıç altındaki toprak numunelerinden elde edilmiştir. 
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Anahtar kelimeler: Cheyletidae, Cheyletus, predatör, yeni lokalite, Kelkit Vadisi, Türkiye. 

Teşekkür: Çalışmanın materyalini, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) tarafından desteklenen 107T183 numaralı projeden elde edilen akar örnekleri 

oluşturmaktadır. Maddi desteklerinden dolayı ilgili kuruma teşekkür ederiz. 

Bu çalışma, ilk yazarın devam eden doktora tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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İki farklı siklusta, iyi kalitede embriyo transferine karşın gebelik elde edilemeyen tüp bebek 

tedavilerinde, tekrarlayan başarısızlıktan söz edilir ve nedenleri ile ilişkili farklı görüşler 

bulunmaktadır. Basigin (CD147) ve e-kadherin glikoproteinleri yok edilmiş farelerde 

implantasyon başarısızlıkları önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Occludin epitelde sıkı bağlantı 

birimlerinin yapısında bulunan bir proteindir. Amacımız, tekrarlayan tüp bebekte 

başarısızlığında bu proteinlerin etkilerinin olup olmadıklarını araştırmaktır. Çalışmada, 

merkeze başvuran hastalar arasından 30 gönüllü iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu, tüp bebek 

tedavisi sonrası canlı doğum gerçekleşen 15 gönüllüden, çalışma grubu ise en az 2 kez iyi 

kalitede 5. gün blastosist embriyo transferine rağmen gebelik elde edilememiş 15 gönüllüden 

oluşmaktadır. Bu iki grubun gönüllülerine ovülasyon testleri uygulanarak, implantasyon 

penceresinin açık olduğu günlerde endometriyal biyopsiler alınmıştır. Örneklerde, embriyonun 

implantasyonunda önemli rol oynadığı  bilinen basigin, e-kadherin ve occludin proteinlerinin 

dokuda bulunma yoğunluğu immünohistokimyasal yöntem kullanılarak belirlenmeye 

çalışılmıştır. Basigin, e-kadherin ve occludin proteinlerine karşı geliştirilmiş antikorlar 

kullanılarak, yüzey epitelinde, bez epitelinde ve stromada ayrı ayrı bu proteinlerin bulunma 

yoğunlukları sınıflandırılmıştır. SPSS 16.0 (IBM) programında iki grup arasındaki fark Mann 

Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. İmmunohistokimyasal değerlendirme sonuçlarına göre 

bu 3 protein için gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Bunun nedeni bu hastalarda endometriyumun embriyoya karşı olan reseptivitesinin farklı 

proteinlere bağlı olmasından kaynaklanabilir. Çalışmayı örnek model olarak kullanarak diğer 

moleküller açısından genişletmek mümkün olacaktır. Ayrıca insan endometriyum biyopsi 
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örnekleri ile çalışıldığından zamanla örnek havuzundaki gönüllü sayısı artarsa daha çok örnek 

ile çalışmak daha kesin ve doğru sonuçlar yaratacaktır. 

Anahtar Kelimeler: implantasyon başarısızlığı, endometriyum, implantasyon 
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SEBZE ISLAHINDA GENOM DÜZENLEME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI 
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Sebze yetiştirme ve ıslahında verim ve kaliteyi artırmak, olumsuz çevre koşullarına karşı 

dayanıklılığı sağlamak ve iklim değişikliklerine uyum ıslah hedeflerindendir. Zaman 

bakımından tasarruf sağlayan ve sürdürülebilir farklı ıslah yöntemleri geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Sebze yetiştiriciliğinde hızlı sonuç alınabilen ve verimli yeni çeşitler 

geliştirilmesine olanak sağlayan yöntemlerden birisi de genom düzenleme teknikleridir. Genom 

düzenleme, organizmaların genomundaki spesifik bölgelerde, hedeflenen bölgeye yönelik 

ekleme, silme, değiştirme gibi genom modifikasyonları üretebilen teknolojilerdir. Bu teknoloji, 

yabancı DNA eklemeden genetik delesyonlara veya değiştirmelere olanak tanıdığı için, son 

ürün genetiği değiştirilmiş bir organizma değildir. Günümüzde ZFN, TALEN, CRISPR/Cpf1 

ve CRISPR/Cas9 olmak üzere dört ana genom düzenleme aracı bulunmaktadır. Sebzelerde 

genom düzenleme teknikleri 2013 yılından beri her geçen yıl artan bir periyotta 

kullanılmaktadır. Tasarlanması ve uygulanmasının daha basit, daha ucuz, çok yönlü olması ve 

gen mutasyonunun hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor olması gibi avantajları ile 

CRISPR/Cas9 teknolojisi en yaygın kullanılan teknik olmuştur. ZFN tekniği domateste yapılan 

bir çalışmada, TALEN tekniği bazı lahana ve tatlı patates çalışmalarında kullanılmıştır. 

CRISPR/Cas9 tekniği kullanılarak yapılan çalışmaların çoğunluğu domates üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında çalışma sayısı bakımından sırasıyla patates, lahana, marul, 

karpuz, hıyar, havuç, kabak ve biberde stres toleransı ile kalite artışı sağlamak için gen 

düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Genom düzenleme uygulamaları, gelecekteki sürdürülebilir 

gıda üretiminde hem insanlığın hem de çevrenin yararına gerçek bir fark yaratabilecek 

potansiyele sahiptir. Hızla gelişen genom düzenleme teknolojilerinin ıslahla birleşimi, sebze 

türlerinin verim ve kalitesini büyük ölçüde artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sebze, Genom Düzenleme, CRISPR 
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Özet 

Chia (Salvia hispanica) ve kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tohumlarının diyetlerde 
kullanımı çeşitli besin bileşenleri ve biyoaktif maddeleri içermeleri nedeniyle tüketiciler 
arasında günden güne artmaktadır. Dolayısıyla farklı gıda gruplarının fonksiyonel niteliklerini 
geliştirmek ve kalite özelliklerini zenginleştirmek için chia ve kinoa tohumlarının 
kullanılmasına yönelik çalışmalar da hızla artmaktadır. Yapısında yüksek miktarda kaliteli 
protein içeren chia ve kinoa tohumları diyet lifi, doğal antioksidanlar, vitaminler ve mineraller 
bakımından zengindir. Toksik madde ve glüten içermeyen chia ve kinoa tohumları tokluk 
indeksini artırma yetenekleri ve kardiyovasküler sistemi koruyucu, iltihaplı hastalıkları 
önleyici, antidiyabet ve antikanser etkileriyle insan sağlığını desteklemektedir. Son yıllarda 
gıdalara chia ve kinoa ilavesinin beslenme ve sağlık özelliklerini iyileştirmenin yanı sıra, ilginç 
bir teknolojik potansiyele sahip olduğuna dair araştırmalar artmıştır. Özellikle chia ve kinoa 
tohumlarının direkt veya söz konusu tohumlardan elde edilen ürünlerin (chia veya kinoa 
tohumu unu, müsilajı veya yağı gibi) işlenmiş et ürünleri formülasyonlarında yağ ikamesi, 
ürünlerin besin değerini ve fonksiyonel özelliklerini artıma gibi amaçlarla kullanılmasına 
dayanan çalışmalara olan ilgi hızla artmaktadır. Bu çalışmada, chia ve kinoa tohumlarının bazı 
fonksiyonel özellikleri, işlenmiş et ürünlerine chia ve kinoa tohumları ve ürünlerini ilave etmek 
için kullanılan stratejiler ve formülasyona ilave edilen söz konusu ürünlerin işlenmiş et 
ürünlerinin fizikokimyasal ve duyusal kalite karakteristikleri üzerine etkisi hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Chia, Kinoa, İşlenmiş et ürünleri 

 

Abstract 

The use of chia (Salvia hispanica) and quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds in diets has 
gained popularity among consumers’ day by day because they contain various nutritional 
components and bioactive substances. Therefore, studies on the use of chia and quinoa seeds to 
improve the functional quality and enrich quality properties of different food groups have 
increased rapidly. Chia and quinoa seeds, which contain high amounts of quality protein, are 
rich in dietary fiber, natural antioxidants, vitamins and minerals. Chia and quinoa seeds, which 
do not contain toxic substances and gluten, have supported human health with their abilities to 
increase satiety index and protect the cardiovascular system, antidiabetic, anti-inflammatory 
and anticancer effects. In recent years, studies have increased that the addition of chia and 
quinoa seeds to foods has an interesting technological potential as well as improving nutritional 
and health properties. Particularly, the interest in studies based on the use of chia and quinoa 
seeds directly or as products derived from these seeds (such as chia or quinoa seed flour, 
mucilage or oil) in processed meat product formulations for purposes such as fat substitute, 
increasing the nutritional value and functional properties of the products has rapidly increased. 
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In this study, information about some functional properties of chia and quinoa seeds, strategies 
used to add chia, quinoa seeds and products to processed meat products, and the effect of these 
products added to the formulation on the pyhsiochemical and sensory quality characteristics of 
processed meat products has been presented. 

Key Words: Chia, Qiunoa, Processed meat products  

 

Giriş 

Günümüz tüketicilerinin sağlık, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi konularda 
farkındalıklarının artması ve bu doğrultuda sürekli değişen talepleri ve süregelen teknolojik 
yenilikler günümüz et endüstrisinde büyük değişikliklere neden olmaktadır. Dolayısıyla et 
endüstrisi de daha sağlıklı et ürünlerinin üretilmesi ve bu ürünlerin tüketicilere ulaştırılması 
konularına odaklanmıştır. Özellikle yaygın olarak olumsuz  algılanan bileşenlerin azaltılması 
ve/veya bu bileşenlerin daha yararlı olanlar ile değiştirilmesine dayanan yenilikçi yaklaşımlar 
hızla artmaktadır (Shan ve diğ., 2017). Et bazlı fonksiyonel gıdaların üretilmesi, et ürünlerinin 
imajını geliştirmek ve toplumun büyük bir bölümünün özel ihtiyaçlarını karşılamak için önemli 
bir fırsat olarak kabul edilmektedir. Bu durum ile bağlantılı olarak, araştırmacılar son dönemde 
özellikle beslenme ve tıbbi özellikleri  bilinen ve yükselen sağlıklı beslenme trendi ile birlikte 
tüketicilerce tanınırlığı günden güne artan chia ve kinoa tohumlarının kullanımına 
odaklanmıştır (Özer ve Seçen, 2018; Pellegrini ve diğ., 2018). 

Esansiyel amino asitler bakımından zengin olan chia tohumu %17-24 oranında protein 
içermektedir. Protein yapısı içinde glüten bulunmayan chia tohumu %25-38 oranında yağ 
içermekte, omega-3 (α-linolenik asit) ve omega-6 (linoleik asit) yağ asitlerinin doğal bir 
kaynağı olarak bilinmektedir. Ayrıca chia tohumu diğer meyve ve tohumlarla 
karşılaştırıldığında önemli miktarda diyet lifi (>%30), vücutta önemli birçok metabolik olayda 
görev alan tokoferoller ve polifenoller gibi doğal antioksidanları, A ve B3 vitaminlerini, fosfor, 
kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerini, karotenoidleri ve peptitleri  içermektedir 
(Zettel ve Hitzmann, 2018; Antonini ve diğ., 2019).  

Son zamanlarda chia tohumuna olan ilgi zengin besin içeriği ve insan sağlığı üzerine 
fonksiyonel etkileri ile birlikte hızla yükselmektedir. Tohumda bulunan liflerin sindirim sistemi 
üzerinde birçok olumlu etkisi bilinmektedir (Timilsena, Vongsvivut, Adhikari ve Adhikari, 
2017). Tohumda bulunan çözünür diyet lifleri suyu bağlayarak tokluk hissini artırmakta, 
sindirimi yavaşlatarak kandaki glikoz miktarını ve insülin salınımını düzenlemekte (Muñoz, 
Cobos, Diaz ve Aguilera, 2013; Antonini ve diğ., 2019), safra asitlerinin emilimini azaltarak 
kandaki kolesterolün azalmasını sağlamakta dolayısıyla diyabet ve kalp-damar hastalıklarının 
önlenmesine yardımcı olmaktadır. Doymamış yağ asitlerinin zengin bir kaynağı olan chia 
tohumunun tüketilmesinin serum trigliseridlerini ve düşük yoğunluklu lipoprotein  değerini 
önemli ölçüde azalttığı ve yüksek yoğunluklu lipoprotein değerini ise artırdığı ve böylece 
kardiyovasküler hastalıkların görülme riskini azalttığı bildirilmektedir (Erdoğdu ve Geçgel, 
2019; Kılınççeker ve Karahan, 2019).  

Kinoa tohumunda yaklaşık %12-20 oranında protein bulunmaktadır. Kinoadaki biyolojik 
değeri yüksek proteinler vücudumuzun üretemediği ve insan yaşamı için gerekli tüm temel 
amino asitleri yüksek düzeyde (özellikle lizin ve metiyonin) içermektedir. Kinoa tohumunun 
yapısında yüksek oranda düşük glisemik indekse sahip karbonhidratlar, diyet lifi (%10) ve 
doymamış yağ asitleri bakımından yüksek yağlar (%6-7) ve mineraller (magnezyum, çinko, 
demir, potasyum ve fosfor) bulunmaktadır (Pellegrini ve diğ., 2018). Kinoa tohumu çeşitli 
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vitaminleri (E, B grubu ve C) ve insan sağlığına olumlu etkileri olan biyoaktif bileşikleri 
(polifenoller, fitosterol ve flavonoidler) içermektedir. Ayrıca, kinoa tohumu glüten 
içermediğinden glüten alerjisi olan bireyler için iyi bir alternatif olarak görülmektedir (Ceyhun 
Sezgin ve Sanlıer, 2019). İçeriğindeki tüm bu bileşenlerle ilişkili olarak kinoa tohumu 
tüketiminin kanser, kalp-damar rahatsızlığı, diyabet, alerji, çölyak veya sindirim bozukluğu gibi 
çeşitli hastalıklara karşı bir koruma sağlayabileceği bildirilmektedir (Pereira ve diğ., 2019). 

Chia ve kinoa tohumları beslenme ve sağlık özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla son yıllarda 
çeşitli gıda formülasyonlarında sıklıkla tercih edilmektedir. İnsan sağlığı ve beslenmesi 
üzerindeki olumlu niteliklerinin yanı sıra chia ve kinoa tohumlarının yüksek su tutma 
kapasitesi, su absorpsiyon kapasitesi, emülsifiye edici aktivite ve jelleşme kapasitesi gibi daha 
önce et endüstrisi tarafından fark edilmeyen özelliklere de sahip olduğu bildirilmektedir (Zettel 
ve Hitzmann, 2018; Pellegrini ve diğ., 2018; Pereira ve diğ., 2019). Söz konusu fonksiyonel 
özellikleri nedeniyle chia, kinoa tohumu ve ürünlerinin et endüstrisinde yenilikçi bir teknolojik 
potansiyele sahip olduğu ve özellikle işlenmiş et ürünleri üretiminde önemli faydalar 
sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda chia ve kinoa tohumlarının et ürünlerinde 
kullanılmasına dair çalışmalar da hızla artmaktadır. Bu çalışma chia veya kinoa tohumları ve 
ürünlerini işlenmiş et ürünlerine dahil etmek için geliştirilen stratejilere, başarılı bir şekilde 
eklendikleri et ürünlerinin türüne ve bunların eklenmesinden esas olarak etkilenen kalite 
özelliklerine ve teknolojik parametrelere odaklanmıştır. 

Chia Tohumu ve Ürünlerinin Et Ürünlerinde Kullanılması 

Chia tohumunun et ürünlerine eklenme yolları hem bu eklemenin amacına hem de et ürününün 
türüne bağlı olarak değişebilmektedir. Chianın işlenmiş et ürünleri formülasyonlarına ilave 
edilmesinde kullanılan en basit yöntem işlem görmemiş bütün tane formunun direkt olarak 
kullanılmasıdır. Bu form sosis, hamburger ve yeniden yapılandırılmış et ürünlerinde farklı 
amaçlarla kullanılmıştır. Örneğin chia tohumları domuz sırt yağı yerine kısmen yağ ikamesi 
olarak tavuk hamburgerlerinde (de Oliveira-Paula ve diğ., 2019) ve besinsel ve fonksiyonel 
kalite özelliklerini artırmak amacıyla dana hamburgerlerinde (Antonini ve diğ., 2019), 
frankfurter sosislerde (Fernandez-Lopez ve diğ., 2019) ve yeniden yapılandırılmış domuz eti 
bazlı jambon benzeri ürünlerde (Ding ve diğ., 2018) başarıyla kullanılmıştır. Tüm bu 
durumlarda, beslenme kalitesinde iyileştirmeler (artan toplam çoklu doymamış yağ asitleri 
içeriği, geliştirilmiş doymamış yağ asitleri/doymuş yağ asitleri (PUFA/SFA) ve Omega-
6/Omega-3 oranları ve artan toplam diyet lifi içeriği) sağlanmıştır. Ayrıca, işleme özellikleri 
(daha yüksek su tutma kapasitesi, böylece suyun ürün içinde daha uzun süre tutulması ve daha 
düşük pişirme kayıpları) ve teknolojik özellikler (yağ ve protein oksidasyonuna karşı daha fazla 
direnç ve daha düşük artık nitrit seviyeleri) duyusal ve mikrobiyolojik kalite nitelikleri üzerinde 
olumsuz bir etki bırakmaksızın iyileştirilmiştir. 

Öğütmeden sonra, chia tohumları chia unu şeklinde et ürünlerine eklenebilmektedir. Chia 
tohumlarının besin kalitesi ve sağlık özellikleri un formunda da korunmaktadır. Chia unu 
tohumun tüm teknolojik özelliklerini, et ürününün işlenmesinde karıştırma aşaması ve et 
hamuru oluşumu sırasında sergileyebilmektedir. Chia unu tavuk derisi yerine pane et 
ürünlerinde yağ asidi profilini geliştirmek ve lif içeriğini zenginleştirmek (Barros ve diğ., 2018; 
Barros ve diğ., 2019), farklı emülsiyon tipi sosislerde ise yağ ikamesi olarak (Pintado, Herrero, 
Jimenez-Colmenero ve Ruiz-Capillas, 2016) veya beslenme ve teknolojik özelliklerini 
geliştirmek için (Fernandez-Lopez ve diğ., 2019) ve hayvansal protein yerine (Pires, Barros, 
Rodrigues, Munekata ve Trindade, 2020) uygulanmıştır. Barros ve diğerleri (2018), teknolojik 
özelliklerde önemli bir değişikliğe neden olmadığından ve besin kazanımları (yüksek Omega-
3 yağ asidi içeriği ve lif kaynağı) ile duyusal kalite arasında iyi bir denge sunduğundan, paneli 
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kızarmış tavuk ürününde (nugget) tavuk derisinin yerine %10'a kadar chia unu eklenebileceğini 
bildirmiştir. Başka bir çalışmada ise, besin kalitesindeki gelişimin yanı sıra, %10 oranında chia 
unu ilavesi düşük yağlı frankfurter sosislerde proses kayıplarında ve sızma değerlerinde azalma 
sağlayarak yüksek yağlı frankfurterlerle kıyaslanabilir sonuçlar (et matrisinin yağ ve su 
bağlama özellikleri açısından ürüne iyi bir depolama stabilitesi sunması) sağlamıştır. Ayrıca 
chia unu antioksidan içeriği nedeniyle düşük yağlı frankfurter sosislerde soğuk depolama 
süresince oksidatif stabiliteyi geliştirmiş, emülsiyon stabilitesini ve jelleşme özelliklerini 
geliştirmek için yeterli emülsifiye edici aktivite sunarak arzu edilen doku özelliklerini (yüksek 
yağlı frankfurterlere benzer sertlikte) sağlamıştır (Pintado ve diğ., 2016). Pires ve diğerleri 
(2020), bologna tipi sosislerde yağsız sığır etinin kısmen yerini alması için chia unu ve domuz 
sırt yağının tamamen yerini alması için Echium yağı kullanmış, yağ asidi profili bakımından 
daha sağlıklı bir ürün üretilmiş ancak bu ikame bileşenlerin sosislerin duyusal kalitesi (daha 
düşük lezzet, görünüş ve doku puanları) ve fizikokimyasal özellikleri (daha düşük pH, daha 
yüksek parlaklık, daha az kırmızılık, daha az kohezyon) üzerinde olumsuz bir etkisinin 
olduğunu tespit etmiştir. Pintado ve diğerleri (2016) ve Herrero, Ruiz-Capillas, Pintado, 
Carmona ve Jimenez-Colmenero, (2017) chia ununu et hamuruna doğrudan uygulamalarının 
yanı sıra, su içinde yağ emülsiyonunun (zeytinyağı ile) veya bir su içinde yağ emülsiyon jelinin 
(EJ) (zeytinyağı + aljinat ile) bir bileşeni olarak hayvansal yağın yerini alması için sosislerde 
kullanmışlardır. Bu iki strateji başlangıçta sağlıklı yağları kullanarak reolojik ve teknolojik 
özellikleri doymuş yağa benzeyen bir yağ profili geliştirmek amacıyla geliştirilmiş olsa da 
(Jimenez-Colmenero ve diğ., 2015; Pintado, Herrero, Jimenez-Colmenero, Pasqualin- 
Cavalheiro ve Ruiz-Capillas, 2018), chia unu söz konusu sistemlere emülsiyon oluşumundan 
sonra bile jelleştirici ve/veya stabilize edici özellikleri nedeniyle emülsiyon stabilizatörü 
ve/veya jelleştirici ajan olarak başarıyla ilave edilmiştir (Fernandez-Lopez ve diğ., 2019). 
EJ'nin amacı, daha sağlıklı bir yağ asidi profili sunarken katı–sıvı özelliklerini de koruyan ve 
aynı zamanda yeniden formüle edilmiş nihai et ürününde istenmeyen kalite değişikliklerine 
neden olmayan plastik bir yağ yapısı oluşturmaktır (Jimenez-Colmenero ve diğ., 2015; Herrero 
ve diğ., 2017; Pintado ve diğ., 2018). de Souza-Paglarini ve diğerleri (2019) bologna 
sosislerinde domuz sırtı yağı yerine EJ bileşeni olarak chia unu (soya fasulyesi yağı ve çeşitli 
jelleştirici maddelerle birlikte) kullanmıştır. EJ'ler sadece pişmiş et ürünlerinde değil, aynı 
zamanda taze sosis formülasyonlarında da başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Pintado ve 
diğerleri (2018), taze  sosis (İspanyol longaniza tipi) için yağ ikame maddesi olarak (%75) bir 
EJ (zeytinyağı + chia unu + aljinat) kullanımının etkisini değerlendirmiştir. Sonuçta bu 
bileşenler, duyusal ve mikrobiyolojik kalitede olumsuz değişiklikler olmaksızın sosislerin ‘yağı 
ve enerjisi azaltılmış’ olarak etiketlenmesini sağlamış, lipid profillerini (PUFA/SFA oranını ve 
α-linolenik asit  içeriğini artırarak) ve Ca ve Mg konsantrasyonlarını geliştirmiş ve soğutma 
kayıplarını azaltmıştır. 

Chia tohumlarının (0.25-0.38 g yağ/g tohum) yüksek yağ içeriği nedeniyle, et ürünlerine chia 
yağı da eklenmiştir. Chia tohumu yağının PUFA bakımından zengin olması (özellikle α-
linolenik asit içeriği), yağ kaynağı olarak kullanılmasına, hayvansal yağların yerini almasına ve 
daha sağlıklı et ürünlerinin üretilmesine yol açmıştır (Kılınççeker ve Karahan, 2019). Chia 
yağının et ürünlerine doğrudan dahil edilmesinin başlıca sorunları, et hamuruna dahil 
edilmesiyle ilgili teknolojik zorluklar, oksidasyona karşı istikrarsızlığı ve duyusal özellikler 
üzerindeki olumsuz etkileridir. Söz konusu olumsuz durumların önlenmesi için Heck ve 
diğerleri, (2018a), biberiye antioksidanları ile mikrokapsülasyondan sonra, chia yağını kısmen 
domuz sırt yağının yerine (%50) burgerlerde kullanmıştır. Chia yağını burgerlere eklemek için 
başka bir seçenek de, hidrofobik bir sıvı fazın lipofilik katıların (jelleştirici ajanlar) üç boyutlu 
bir ortamında immobilize edildiği yarı katı sistemler olan hidrojel emülsiyonları (HE'ler) 
formunun kullanılmasıdır. Heck ve diğerleri, (2018b) chia yağını HE şeklinde (jelleştirici ajan 
olarak carrageenan kullanılarak) az yağlı burgerlere ilave etmiş ve domuz sırt yağının yerine 
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kısmen (%60) kullanılabilmiştir. Chia yağının yağ ikamesi olarak daha yüksek seviyelerde 
kullanılması için oksidasyon stabilitesinde iyileştirmeler gereklidir. Bu amaçla Carvalho ve 
diğerleri, (2019) HJ yapısına (chia yağı + jelleştirici ajan) doğal antioksidanlar olarak pitanga 
yaprağı ve guarana tohumundan elde edilen ektraktları ilave ederek kuzu burgerlerinde 
kullanmış ve bu strateji ile hayvansal yağları tamamen değiştirmeyi başarmıştır. Benzer bir 
stratejiyle chia yağı, pişmiş kuzu sosislerinde hayvansal yağın (domuz yağı) yerini tamamen 
almak için formülasyona ilave edilmiştir (de Carvallo ve diğ., 2020). Chia yağının geleneksel 
su içinde yağ emülsiyonu (su+chia yağı+sodyum kazeinat) şeklinde sosislere ilave edildiği bu 
çalışmada daha sağlıklı bir lipit profiline sahip sosisler elde edilmiş ancak duyusal analiz 
sonuçları incelendiğinde sosislerde daha zayıf doku özellikleri tespit edilmiştir. Chia ununa 
benzer olarak chia yağı da EJ formunda et ürünlerine hayvansal yağ ikamesi olarak 
uygulanabilmektedir. Lucas-Gonzalez ve diğerler, (2020) burgerde kısmi yağ ikamesi (%10) 
olarak chia yağı eklemek için bu yöntemi kullanmıştır. Sonuçta bu yöntem chia yağının protein 
matrisinde stabilize edilmesini ve yağın et ürününün yapısından fiziksel olarak ayrılma şansını 
azaltarak işleme ve depolama sırasında stabil kalmasını sağlamıştır. Böylece söz konusu 
yöntemin daha sağlıklı et ürünlerinin geliştirilmesi için uygun olduğu kanıtlanmıştır. 

Yağ ekstraksiyonu sırasında bir yan ürün olarak elde edilen kısmen yağdan arındırılmış chia 
unu da et ürünü formülasyonlarında bir bileşen olarak kullanılabilmektedir. Souza ve diğerleri 
(2015) kısmen yağsız chia ununu, hamburgerlerde hayvansal yağ için kısmen yağ ikamesi 
olarak kullanmıştır. Bu bileşenin yağ asitleri (özellikle α-linolenik asit) ve ham protein içeriği 
bakımından burgerlerin besin kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Fernandez-Lopez ve diğerleri 
(2019), söz konusu yan ürünü, frankfurter sosislerinin yeniden formüle edilmesi için bir bileşen 
olarak kullanmış ve raf ömrü süresince ürünün kalite özelliklerini incelemiştir. Elde edilen 
ürünler, kontrol örneklerine kıyasla daha düşük bir yağ ve daha yüksek lif içeriği, oksidasyona 
karşı daha fazla direnç ve daha düşük kalıntı nitrit seviyeleri sergilemiştir.  

Chia tohumunun karakteristik özelliklerinden biri de suya ile karşılaştığında hızlı bir şekilde 
suyu emmesi ve yapışkan, tatsız bir sıvı (müsilaj) oluşturmasıdır. Söz konusu chia müsilajı 
(CM) potansiyel bir hidrokolloid (jel) kaynağıdır. Tüketilmesi ile ilişkili sağlık yararlarının yanı 
sıra CM su emme kapasitesi, emülsifiye edici, kıvam arttırıcı ve köpürme özellikleri gibi ilginç 
teknolojik özellikler göstermektedir (Capitani, Nolasco ve Toma, 2016). Sağlık ve teknolojik 
özelliklerine dayanarak, CM toz (%2) ve emülsiyon jeli formunda hayvansal yağ (Camara ve 
diğ., 2020a) ve fosfat ikamesi (Camara ve diğ., 2020b) olarak az yağlı bologna sosislerinde 
uygulanmıştır. Çalışmalarda, CM'nin toz formuna kıyasla jel formunda uygulandığında daha 
iyi sonuçlar sağladığı ve bologna sosislerinin özellikle stabilite ve doku özelliklerinde iyileşme 
sağlandığı tespit edilmiştir.   

Kinoa Tohumu ve Ürünlerinin Et Ürünlerinde Kullanılması 

Kinoa tohumu zengin besin içeriği ve teknolojik özellikleri nedeniyle et ürünleri 
formülasyonlarında fonksiyonel bir bileşen ve yağ ikamesi olarak kullanılabilmektedir 
(Kılınççeker ve Karahan, 2019). Ancak bazı kinoa türlerinde saponin bulunması nedeniyle 
ticari kinoa tohumları saponinlerin uzaklaştırılması için belirli bir işlemden geçerilmektedir. 
Ayıca kinoa tohumları et ürünlerinde kullanılmadan önce olası saponin kalıntılarını gidermek 
için yıkanmaktadır. Tohumlar daha sonra doğrudan bir kinoa hamuru olarak uygulanabilmekte 
veya un elde etmek için kurutulup öğütülebilmektedir (Güçlü-Üstündağ ve Mazza, 2007; 
Osmanlıoğlu Dağ ve Gençler Özkan, 2019). 

Kimyasal bileşimi nedeniyle, kinoa tohumu et ürünlerinde ağırlıklı olarak et bazlı olmayan 
protein içeriğini artırmak amacıyla, yüksek karbonhidrat içeriğine sahip bitkisel bazlı maddeleri 
içermesi nedeniyle dolgu maddesi olarak ve hem su hem de yağ bileşenlerini bağlayacak yüksek 
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protein içerikli maddeleri içermesi nedeniyle bağlayıcı olarak uygulanmaktadır (Shorky, 2016; 
Özer ve Seçen, 2018; Bağdatlı, 2018). Kinoa ununun soya unu yerine (%15'e kadar) dana 
burgerlere uygulandığı bir çalışmada, hem çiğ hem de pişmiş burgerlerde nem ve yağ içeriğinin 
geliştirildiği ve pişmiş burgerlerde pişirme özelliklerinin (pişirme verimi ve boyutsal 
değişiklikler) duyusal kalite özellikleri üzerinde olumsuz bir etki bırakmaksızın geliştirildiği 
belirlenmiştir (Shorky, 2016). Özer ve Seçen, (2018) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, 
kinoa unu ekmek kırıntılarının yerine (%10'a kadar) dana burgerlere eklenmiş ve burger 
kalitesinde ve pişirme özelliklerinde iyileşme tespit edilmiştir. Ayrıca kinoa ununun hem çiğ 
hem de pişmiş burgerlerde donuk depolama süresince lipid oksidasyonunu inhibe ettiği 
belirtilmiştir. Bağdatlı (2018), sığır eti köftelerinde ekmek kırıntıları yerine kinoa unu (%7.5) 
kullanmış ve ekmek kırıntıları kullanılarak hazırlanan kontrol örneklerine göre protein 
içeriğinin arttığını ve duyusal özellikler bakımından olumsuz bir etkinin görülmediğini 
bildirmiştir. Ayrıca kinoa ununun bu tip et ürünleri için glütensiz bir bileşen olarak kullanımının 
yüksek bir potansiyele sahip olduğunun da altı çizilmiştir. Keçi etinden yapılmış nugget 
ürünlerine rafine buğday unu yerine kinoa unu (%3'e kadar) uygulandığı bir çalışmada, kinoa 
ununun diyet açısından zengin glütensiz keçi eti nugget ürünlerinin geliştirilmesi için son 
derece kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır (Verma, Rakjumar ve Kumar, 2019). 
Vargas-Zambrano, Riera-Gonzalez ve Cruz-Viera (2019), mortadellada soya unu yerine kinoa 
unu (%5'e kadar) kullanımını incelemiş ve bu amaçla prosesi kinoa ununun optimum 
jelatinizasyon koşullarına uyarlamak için farklı pişirme sıcaklıklarını ve zamanlarını 
değerlendirmiştir. Sonuçta 80 °C'lik bir sıcaklıkta 2,5 saat pişirme ve soya fasulyesi ununun 
%86'sının kinoa unu ile değiştirilmesi, ticari bir ürün ile karşılaştırılabilir kaliteye sahip bir ürün 
elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca yüksek kinoa seviyesi, potansiyel tüketicilerin kabulü 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmamıştır. 

Kinoa un formunun yanı sıra bütün tohum şeklinde veya öğütme prosesi yan ürünü olarak ta et 
ürünlerinde kullanılabilmektedir. Fernandez-Lopez ve diğerleri (2020a), Fernandez-Lopez ve 
diğerleri (2020b), siyah kinoa tohumunu bütün tohum olarak ve lifçe zengin ıslak öğütme yan 
ürünü olacak şekilde bologna tipi sosislerde patates nişastası yerine uygulamıştır. Beyaz kinoa 
yerine siyah kinoa kullanılması bakımından önemli ve yenilikçi olan bu çalışmada, bologna tipi 
sosislerde besin bileşimi arttırılmış, emülsiyon stabilitesi geliştirilmiş, lipid oksidasyonu ve su 
aktivitesi azaltılmıştır.  

Kinoa'nın et ürünlerinde bir diğer önemli uygulaması yağ ikamesi olarak kullanılmasıdır. Bu 
amaçla kinoa dana burgerlerde (Baioumy, Bobreneva, Tvorogova ve Shobanova, 2018), pişmiş 
sosislerde (Pena, Mendez, Guerra ve Pena, 2015), pate tipi et ürünlerinde (Pellegrini ve diğ., 
2018) ve kuru olarak kürlenmiş sosislerde (Fernandez-Diez ve diğ., 2016) yağ benzeri bir 
hammadde olarak kullanılmıştır. Dana burgerlere dana eti yağı yerine kinoa ununun (%10'a 
kadar) uygulandığı bir çalışmada, daha sağlıklı (daha düşük yağ ve yüksek protein ve lif içeriği) 
ve pişirme özellikleri geliştirilmiş (daha yüksek pişirme verimi ve su emme kapasitesi) 
burgerler elde edilmiştir (Baioumy ve diğ., 2018). Bir başka çalışmada, kinoa unu pişmiş 
sosislerde kısmen domuz yağı yerine kullanılmış ve çeşitli kombinasyonlar denenmiştir. En iyi 
sonuçların %5 kinoa + %8 domuz yağı (%68 yağ azaltma) kullanılarak elde edildiği ve daha 
yüksek miktarlarda kinoa unu kullanımın daha sert ve daha az sulu sosislerle sonuçlandığı 
belirlenmiştir. Ayrıca bu sosislerin raf ömrünün kontrol örneklerine kıyasla yaklaşık 34 gün 
artırıldığı sonucuna varılmıştır (Pena ve diğ., 2015). Pellegrini ve diğerleri (2018) pate tipi bir 
et ürününde yağ içeriğini (%10'a kadar) azaltmak için beyaz, kırmızı ve siyah kinoa hamurlarını 
yağ benzeri bir bileşen olarak kullanmıştır. Bu yeni formülasyonun ürünün sağlıklı özelliklerini 
(daha düşük yağ ve daha yüksek lif oranı) artırdığı, mikrobiyal ve duyusal kalitesini olumsuz 
yönde etkilemeden stabilitesi üzerinde olumlu etkiler (daha yüksek emülsiyon stabilitesi ve 
daha düşük lipit oksidasyon) sağladığı belirlenmiştir. Fernandez-Diez ve diğerleri (2016), 
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tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, kaynatılmış kinoa tohumları 17 gün boyunca 
olgunlaştırılan, küçük çaplı kuru kürlenmiş sosislerde kısmi yağ ikamesi (%85'e kadar) olarak 
kullanılmıştır. Sonuçta yeniden formüle edilmiş bu ürünün kompozisyonu (daha düşük yağ ve 
daha yüksek protein ve kül içerikleri) ve duyusal özellikleri (daha sert ve daha az sulu) 
etkilenmiş ancak genel olarak yenilebilir kalitesinin değişmediği belirlenmiştir.  

Sonuç 

Et endüstrisinde insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek aksine teşvik edici özellik 
gösteren gıda bileşenlerinin kullanılmasına yönelik yenilikçi stratejiler geliştirilmektedir. Son 
yıllarda zengin besin içeriğinin yanı sıra farklı teknolojik özellikleri nedeniyle ön plana çıkan 
ve birçok gıda formülasyonunda kullanılan chia ve kinoa tohumları et endüstrisinin de dikkatini 
çekmiştir. Söz konusu tohumlar ve bunlardan elde edilen un, müsilaj, diyet lifi veya yağ gibi 
türev ürünleri,  direkt veya farklı metotlar ile işlenmiş et ürünleri formülasyonlarında kullanılan 
bileşenler için bir alternatif olması,  özellikle insan sağlığı açısından olumsuz algı yaratan 
bileşenlerin azaltılması ve bu bileşenlerin daha yararlı olanlar ile değiştirilmesi amacıyla 
uygulanabilmektedir. Ayrıca chia ve kinoa tohumları veya türev ürünleri söz konusu et 
ürünlerinin besin içeriğini, fonksiyonel özelliklerini, fizikokimyasal ve duyusal kalite 
niteliklerini güçlendirebilmekte ve raf ömrüne olumlu yönde etki edebilmektedir. İncelenen 
çalışmalardan elde edilen veriler ışığında, chia ve kinoa tohumları ve ürünlerinin işlenmiş et 
ürünleri için kullanılan diğer bileşenler kadar önemli ve etkili bir yardımcı bileşen olabileceği 
anlaşılmaktadır. 
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PROTECTIVE CAPACITY OF HEALING AGENTS AGAINST SOME TOXICANTS 
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Abstract 

Toxicants that accumulate in the living body over time due to their exposure create toxic 
particles burden over time and cause toxic effects with highly increasing concentrations. In 
principle, the exposure of toxicity depending on the dose triggers inflammation processes in the 
cells of the circulatory system and immune system, causing damage to cellular membranes, 
proteins and DNA by inducing oxidative stress. In this study, it was aimed to examine the 
healing agents and determine their protective potential against various toxic effects of toxicants 
that increase in the environment. A systematic scan was carried out in April 2021 based on the 
keywords “protective capacity and healing agents and toxicant” in the interconnected networks 
of databases such as PubMed, Google Scholar, DergiPark, ClinicalKey, scite Smart Citations 
and Web of Science. The total of 58 studies investigated, consisting of 45 experimental studies 
and 13 analytical studies were collected for the analysis. The results of the analysis showed that 
the trace minerals, calcium alginate, honey and endogenous antioxidants have been reported to 
be significantly effective (P < 0.05). In addition, it has been reported in studies that genetic 
problems such as deficiencies in glutathione levels and low levels of other detoxification 
enzymes are insufficient in combating toxic substances and create a high level of sensitivity for 
the living being. The evaluated studies show that oxidative stress parameters and levels can be 
used as biomarkers in determining toxic substances in organisms, and reveal the protective 
potential of reinforcement healing agents against toxic substances. 

Keywords: Toxicant, protective capacity, healing agents, oxidative stress. 
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BAZI TOKSİKANTLARA KARŞI İYİLEŞTİRİCİ ETKİLİ AJANLARIN 

KORUYUCU POTANSİYELİ 

Burcu YEŞİLBUDAK 

Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Adana, Türkiye, yesilbudak@gmail.com 

Özet 

Zamanla canlı vücutta biriken zehirli maddeler, zamanla toksik partikül yükü oluşturur ve 
yüksek konsantrasyonlarda toksik etkilere neden olur. Prensip olarak, doza bağlı olarak 
toksisiteye maruz kalma, dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi hücrelerinde iltihaplanma 
süreçlerini tetikler ve oksidatif stresi indükleyerek hücre zarı, proteinler ve DNA'da hasara 
neden olur. Bu çalışmada, iyileştirici ajanların incelenmesi ve çevrede artan toksikantların 
çeşitli toksik etkilerine karşı koruyucu potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nisan 
2021'de PubMed, Google Scholar, DergiPark, ClinicalKey, scite Smart Citations ve Web of 
Science gibi birbirine bağlı veri tabanı ağlarında “koruyucu kapasite ve iyileştirici ajanlar ve 
toksik madde” anahtar kelimelerine dayalı olarak sistematik bir tarama gerçekleştirildi. 45'i 
deneysel çalışma ve 13'ü analitik çalışma olmak üzere incelenen toplam 58 çalışma analiz için 
toplanmıştır. Analiz sonuçları, eser mineraller, kalsiyum aljinat, bal ve endojen antioksidanların 
önemli düzeyde etkili olduğunu göstermiştir (P<0.05). Ayrıca glutatyon seviyelerindeki 
eksiklik ve diğer detoksifikasyon enzimlerinin düşük seviyelerde olması gibi genetik 
problemlerin, toksik maddelerle mücadelede yetersiz kaldığı ve canlı için yüksek düzeyde 
hassasiyet yarattığı incelenen çalışmalarda belirtilmiştir. Değerlendirilen çalışmalar, oksidatif 
stres parametreleri ve düzeylerinin organizmalardaki toksik maddelerin belirlenmesinde 
biyobelirteç olarak kullanılabileceğini göstermekte ve takviye iyileştirici ajanların toksik 
maddelere karşı koruyucu potansiyelini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: Toksikant, koruyucu kapasite, iyileştirici ajanlar, oksidatif stres.  

Introduction 

Despite various attempts to reduce environmental pollution in recent years, this was not 
sufficient and environmental pollution continued to pose various risks for health. It is known 
that traditional pollution sources such as domestic and industrial wastes pollute water resources, 
inadequate sanitation and waste management, industrial emissions, indoor air pollution, affect 
a large number of people. Considering the consequences of increasing environmental pollution 
even in developed countries, this situation has become more dangerous especially in poor 
societies where self-care is insufficient (American Lung Association, 2001; Sexton and Adgate 
JL, 2000). Chemical toxicants have an important place among environmental pollutants. In 
general, they are difficult to ingest, bioaccumulate, break down and excreted by the organism 
and can therefore be highly toxic to organisms (Van Dyk et al., 2007). It is known that 
xenobiotics produce reactive oxygen species (ROS) that cause cell and tissue damage in 
organisms, and toxicants have an important place among the xenobiotics that cause oxidative 
stress. It is known that toxicants (copper, iron, mercury, lead, cadmium and zinc etc.) directly 
or indirectly form ROS that will cause changes in antioxidant enzyme activities, lipid, DNA 
and protein oxidation and even cell death (Hu, 2000). Cells have different functions to deal with 
oxidative stress and repair damaged macromolecules. The most important of these are 
enzymatic and non-enzymatic antioxidants that eliminate ROTs (Monteiroet al., 2009). While 
enzymatic antioxidants consist of enzymes such as superoxide dismutase (SOD), catalase 
(CAT), glutathione-S-transferase (GST), glutathione reductase (GR); non-enzymatic ones 
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consist of molecules such as glutathione, metallothionein, vitamins (such as E and C) (Verma 
et al., 2007).  

 

Material and Method 

The keywords “protective capacity and healing agents and toxicant” in the interconnected 
networks of databases such as PubMed, Google Scholar, DergiPark, ClinicalKey, scite Smart 
Citations and Web of Science were searched in April 2021, in order to gather a comprehensive 
body of article. Carrying on the analysis, 45 experimental studies and 13 analytical studies; i.e, 
a total of 58 studies were collected. According to the results of the analysis, the trace minerals, 
high selenium lentil diets, calcium alginate, costus afer (a kind of medical plant), curcumin, 
honey, chitosan oligosaccharide and endogenous antioxidants have been reported to be 
significantly effective (P < 0.05). 

Table 1. Some of toxicant and their healing agents. 

Toxicant Healing agents Protective capacity of it p-value Refences 
Chronic arsenic 
toxicity on rat 

High selenium 
lentil diets 

Secondary antibody response. P  < 0.05 Sah et al., 2013. 

Cadmium on 
rat 

Curcumin Decreased malondialdehyde 
(MDA), elevated Glutathione 
(GSH) , Superoxide dismutase 
(SOD) and Catalase (CAT). 

P < 0.05 Tarasub and Tarasub, 
2011. 

Some toxicant 
effect on rat 
kidney 

Honey Regulated MDA, 
GST, and CAT levels. 

P < 0.05 
 P  < 0.01 

Erejuwa, 2012. 

Carbon 
tetrachloride on 
rat liver 

Calcium alginate Decreased MDA concentration . P < 0.01  
P < 0.001 

Khotimchenko 
and  Khotimchenko, 
2004. 

Lead exposure 
on rat  

Costus afer is 
medicinal plant 

Decreased luteinizing hormone 
(LH) and follicle stimulating 
hormone (FSH). 

P <  0.05   Ezejiofor and 
Orisakwe, 2019. 

Arsenic 
exposure on rat 
brain 

Vitamin C, E and 
Zn 

Decreased acetylcholinesterase 
(AChE) levels. 

P <  0.05  
P < 0.01 

Herrera et al., 2013. 

Cadmium 
toxicity 

Chitosan 
Oligosaccharide 

Decreased alanine 
aminotransferase (ALT) and 
aspartate transaminase 
(AST)  levels. 

P  <  0.05 Kısadere et al., 2020. 

Mercury 
chloride 
exposure on rat 

Vitamin C Regulated AST and  ALT levels P < 0.05 Ibegbu et al., 2014 
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Potassium 
dichromate on 
rat kidney  

Alpha-tocopherol 
remedy  

Regulated proximal tubular 
function of kidney. 

P  <  0.05 Arreola et al., 2006. 

 
Conclusion 

These results show that the healing agents provide various benefits in the healing of cells or 
tissues even in a short time. By helping components of the antioxidant defense system, they 
increase cellular resistance to the harmful effects of oxidative stress. The present study exposed 
some of chemicals, affecting both the histological, biochemical and oxidative stress analyses. 
In general causing overall epigenetic, genomic, proteomic problems, oxidative stress, 
reproductive damage which was ameliorated by healer and protector agents after. Taken 
together, these helper substances may hold promise in alleviating toxicant-induced damage. 
Data can be reviewed in the form of a preliminary study for different studies and may help in 
future studies of researchers doing such studies. 
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INVESTIGATION OF MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF 

ANTIFREEZE PROTEINS 

Burcu YEŞİLBUDAK 

Department of Biology, Çukurova University, Adana, Turkey, yesilbudak@gmail.com 

Abstract 

While the bend reached in the microclimatic climate cycle causes various breaks on public 

health and animal populations, it is predicted that there may be various adaptations in survivors 

with food deficiency and even the extinction of some species in the future. Antifreeze proteins 

ensure the survival of organisms adapted to freezing and sub-freezing habitats. Today, the 

protective properties of antifreeze proteins have begun to be used significantly in fields such as 

medicine, species conservation studies, and food - agriculture industry. However, despite the 

remarkable scientific results and the commercial benefit of its use, the exact working 

mechanism of antifreeze proteins has not been solved yet. It is aimed to investigate the origins 

of antifreeze (glycol) proteins and their genes that have been discovered in recent years, and 

examine the molecular and biochemical mechanisms of their evolutionary processes. In this 

study, the molecular and biochemical properties of antifreeze proteins are basically classified 

and also some antifreeze proteins have been explained in different animals or molecular 

research areas. It was specified that it is important to fully understand how tolerant the working 

mechanism of the naturally produced antifreeze proteins described in this study is to freeze at 

very low temperatures. Thus, the benefits of using it in different disciplines in the future due to 

its important functional structure and protective benefits have been emphasized in this study. 

Keywords: Antifreeze protein, functional structure, molecular. 
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ANTİFRİZ PROTEİNLERİNİN MOLEKÜLER VE BİYOKİMYASAL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Burcu YEŞİLBUDAK 

Çukurova Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Adana, Türkiye, yesilbudak@gmail.com 

Özet 

Mikroklimatik iklim döngüsünde gelinen dönemeç toplum sağlığı ve hayvan popülasyonlarında 

çeşitli kırılmalara neden olurken, gelecekte gıda yetersizliği yaşayan, hayatta kalan türlerde 

çeşitli adaptasyonların olabileceği ve hatta bazı türlerin neslinin tükenebileceği tahmin 

edilmektedir. Antifriz proteinler, donma ve donma altı habitatlara adapte olmuş organizmaların 

hayatta kalmasını sağlar. Günümüzde antifriz proteinlerinin koruyucu özellikleri tıp, tür 

koruma çalışmaları ve gıda - ziraat endüstrisi gibi alanlarda önemli ölçüde kullanılmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte, dikkate değer bilimsel sonuçlara ve kullanımının ticari faydasına 

rağmen, antifriz proteinlerinin tam çalışma mekanizması henüz çözülmemiştir. Bu çalışmada, 

son yıllarda ortaya çıkarılan antifriz (glikol) proteinlerinin ve genlerinin kökenlerinin 

araştırılması ve evrimsel süreçlerinin moleküler ve biyokimyasal mekanizmalarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Temel olarak antifriz proteinlerinin moleküler ve biyokimyasal 

özellikleri çalışmada sınıflandırılarak, ayrıca farklı türlerde ve moleküler araştırma alanlarında 

bazı antifriz proteinler açıklanmıştır. Bu çalışmada açıklanan doğal olarak üretilen antifriz 

proteinlerinin çalışma mekanizmasının çok düşük sıcaklıklarda donmaya ne derece toleranslı 

olduğunun tam olarak anlaşılmasının önemi belirtilmiştir. Böylelikle bu faydalı işlevsel yapı ve 

koruyucu özelliklerinin ileride farklı disiplinlerde kullanılmasının önemi bu çalışmada 

vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Antifriz protein, fonksiyonel yapı, moleküler. 

Introduction 

Antifreeze proteins are biological antifreezes with different aspects such as doing thermal 

hysteresis, providing ice recrystallization inhibition (IRI), forming bonds with membrane 

proteins (Kim, 2017). The antifreeze protein has been noted to specifically bind to the surface 

of the ice core formed in aqueous solution at a temperature below equilibrium freezing point 

(Tf) (Raymond and DeVries, 1977). Antifreeze proteins are key biomolecules that enable 

species survival in extreme climatic conditions (Davies and Hew, 1990), and the emergence of 

these biomolecules in species has been entirely acquired through natural selection (Logsdon 

and Doolittle, 1997). The properties of different types of antifreeze proteins are schematized in 

Figure 1. These proteins were first discovered in the blood of fish living in areas where seawater 

freezes in 1969, and it was found that they have the ability to lower the freezing point of the 
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blood serum below the freezing point of seawater without increasing the osmotic pressure (De 

Vries and Wohlschlag, 1969). Based on the fact that they can bind to ice and affect the size of 

the ice crystal, the expression Ice Structuring Proteins is also used in the definition of these 

proteins and it is stated that this statement is more accurate (Regand & Goff, 2006). The 

mentioned properties of antifreeze proteins are used to protect biological samples from 

deterioration at the desired low temperatures. Biological specimens are extremely diverse, from 

basic forms such as seaweed to complex cells (animal cell, tissues and organ). Most 

cryopreservation trials using marine antifreeze proteins have been viewed positively because of 

their properties such as freezing method (slow freezing or vitrification), storage temperature 

and ability to improve viability after thawing regardless of biological sample type (Kim, 2017). 

Freezing methods for biological samples (cell, tissue, bacterial culture, embryo, food and 

agricultural technology, etc.) are important intermediate steps and require an important 

technical procedure. There are two main modes of cell protection at low temperature: 

hypothermic protection at temperatures above freezing, and cryogenic protection at 

temperatures below freezing (Rubinsky, 2003). The study, which may be the first report of 

cryopreservation by vitrification, was obtained by cryogenic preservation of frog sperm after 

dehydration in sucrose (Prehoda, 1969). Generally we can summarize the the structural forms 

of selected antifreeze proteins as glycosylated antifreeze proteins which are α-helical, rich in β-

strands (β-clips, β-solenoids), lectin-like, and display polyproline II helices (Bar Dolev et al., 

2016). 

 
Figure 1. Known biological mission of antifreeze proteins in different organisms (Xiang, 

2020). 
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Material and Method 

In this traditional review of the biochemical and molecular structures of antifreeze proteins, the 

research was obtained by scanning PubMed, WOS, and Google Academic databases in April 

2021. The data were analyzed by systematic analysis method. The total sample size of studies 

on biochemical and molecular structures of antifreeze proteins was determined to be 581, 

however 77 of them were included in the study. Different kinds of protein types isolated specific 

to different species and the frequency of studies on this subject are shown in Figure 2. 

 
Figure 2. The distribution of antifreeze proteins isolated from different species in the articles 

reviewed (n=77). 
In 67 studies conducted on different types of proteins isolated from fish, AFP1, AFP2, AFP3, 

AFGP, AFGP8 antifreeze proteins have been used in freezing processes, and optimal 

preservation of human hepatocellular carcinoma cells (hepg2), rat insulinoma cells (RIN-5F), 

Equine embryos and a wide variety of biological samples has been achieved. Optimal freezing 

of reproductive cells has been made with the LeIBP protein isolated from yeast cells, but it 

seems more economical and beneficial to provide the isolation from yeast. Some of the various 

antifreeze proteins used for optimal freezing methods and some of the freezing methods in 

biological samples are listed in Table 1. 

Table 1. Some of antifrize proteins used in freezing method for biological samples 
 

Antifrize proteins 
 Cell Preservation Methods   

Author 

AFP1 
 

Vitrification Robles et al., 2006. 

AFP2 
 

Hypothermic Rubinsky et al., 1991 
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AFP1 isolated from fish

AFP2 isolated from fish

AFP3 isolated from fish

AFGP isolated from fish

AFGP8 isolated from fishLeIBP isolated from yeast

FflBP isolated from bacteria

NglBP isolated from diatom

DcAFP isolated from insect
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AFP3 

 
Cryopreservation 

 
Prathalingam et al., 2006. 

AFGP 
 

Vitrification Qadeer et al., 2015. 

AFGP8 
 

Vitrification Bouvet et al., 2006. 

LeIBP Cryopreservation Kim  et al., 2011. 
 

FflBP 
 

Vitrification Lee et al., 2015. 

NglBP 
 

Vitrification Lee et al., 2015. 

DcAFP Cryopreservation Halwani et al., 2014. 

 

Conclusions 

Due to the complex structure and size of tissues and organs, further progress is needed to 

ensure proper hypothermic storage of biological materials. One of the lesser known functions 

of antifreeze proteins is their interaction with membranes and/or integral membrane proteins. 

These interactions are unlikely to give cryopreserved cells post-thaw recovery. However, these 

proteins are thought to increase the viability or cryopreservation efficiency of cells, especially 

with IRI. In addition, more method studies and monitoring of the activity of species-specific 

antifreeze proteins and the type and volume of biological material used in freezing processes 

will provide a significant benefit in the cost of biological studies. 

References 

Bar Dolev, M., Braslavsky, I., & Davies, P.L. (2016). Ice-binding proteins and their function. Annu Rev 

Biochem, 85, 515-542. DOI: 10.1021/bm050605t. 

Bouvet, V.R., Lorello, G.R., & Ben, R.N. (2006). Aggregation of antifreeze glycoprotein fraction 8 and 

its effect on antifreeze activity. Biomacromolecules, 7, 565-571. DOI: 10.1021/bm050605t. 

Davies, P.L., & Sykes, B.D. (1997). Antifreeze proteins. Curr Opin Struct Biol 7, 828-834. DOI: 

10.1016/S0959-440X(97)80154-6. 

De Vries A.L., & Lin Y. (1977). Structure of a peptide antifreeze and mechanism of adsorption to ice. 

Biochemita et Biophysica Acta (BBA)- Protein Structure, 495, 388-392. DOI: 10.1016/0005-

2795(77)90395-6. 

Halwani, D.O., Brockbank, K.G., Duman, J.G., & Campbell, L.H. (2014). Recombinant Dendroides 

canadensis antifreeze proteins as potential ingredients in cryopreservation solutions. Cryobiology, 68, 

411-418. DOI: 10.1016/j.cryobiol.2014.03.006. 

Kim, J.S.,  Yoon, J.H.,  Park, G.H.,  Bae, S.H.,  Kim, H.J.,  Kim, M.S.,  ve diğerleri. (2011). Influence 

of antifreeze proteins on boar sperm DNA damaging during cryopreservation. Developmental Biology, 

1(356), 195. 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Kim, H.J., Lee, J.H., Hur, Y.B., Lee, C.W., Park, S.H., & Koo, B.W. (2017). Marine antifreeze proteins: 

structure, function, and application to cryopreservation as a potential cryoprotectant. Marine Drugs, 

15(2), 27. DOI: 10.3390/md15020027. 

Lee, J., Kim, S.K., Youm, H.W., Kim, H.J., Lee, J.R.,  Suh, C.S., ve diğerleri. (2015).  Effects of three 

different types of antifreeze proteins on mouse ovarian tissue cryopreservation and transplantation. 

PLoS ONE 10, e0126252. DOI: 10.1371/journal.pone.0126252. 

Logsdon, J.M., & Doolittle, W.F. (1997). Origin of antifreeze protein genes: a cool tale in molecular 

evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94, 3485-3487. DOI: 

10.1073/pnas.94.8.3485. 

Prathalingam, N.S., Holt, W.V., Revell, S.G., Mirczuk, S., Fleck, R.A., & Watson, P.F. (2006). Impact 

of antifreeze proteins and antifreeze glycoproteins on bovine sperm during freeze-thaw. 

Theriogenology, 66, 1894-1900. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2006.04.041. 

Prehoda RW. (1969). Suspended Animation. Philadelphia, New York, London: Chilton Book Co. 211. 

Raymond, J. A. & DeVries, A. L. (1977). Adsorption inhibition as a mechanism of freezing resistance 

in polar fishes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 74, 2589-2593. DOI: 

10.1073/pnas.74.6.2589. 

Regand, A., & Goff, H.D. (2006). Ice recrystallizati on inhibition in ice cream as affected by ice 

structuring proteins from winter wheat grass. Journal of Dairy Science, 89, 49-57. DOI: 

10.1016/j.aquaculture.2006.07.047. 

Robles, V., Cabrita, E., Anel, L., & Herraez, M.P. (2006). Microinjection of the antifreeze protein 

type III (AFPIII) in turbot (Scophthalmus maximus) embryos: Toxicity and protein distribution. 

Aquaculture, 261, 1299-1306. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2006.07.047. 

Rubinsky, B. (2003). Principles of low temperature cell preservation. Heart failure reviews, 8(3), 277-

284. DOI: 10.1023/A:1024734003814. 

Rubinsky, B., Arav, A., Fletcher, G.L. (1991). Hypothermic protection-a fundamental property of 

“antifreeze” proteins. Biochem. Biophys. Res. Commun. 180, 566-571. DOI: 10.1016/S0006-

291X(05)81102-7. 

Qadeer, S., Khan, M.A., Ansari, M.S., Rakha, B.A., Ejaz, R., Iqbal, R., ve diğerleri. (2015). Efficiency 

of antifreeze glycoproteins for cryopreservation of Nili-Ravi (Bubalus bubalis) buffalo bull sperm. 

Anim Reprod Sci, 157, 56-62. DOI: 10.1016/j.anireprosci.2015.03.015. 

Xiang, H., Yang, X., Ke, L., & Hu, Y. (2020). The properties, biotechnologies, and applications of 

antifreeze proteins. International Journal of Biological Macromolecules, 153, 661-675. DOI: 

10.1073/pnas.94.8.3485. 

 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 

 

 

 

TAM METİN BİLDİRİLER 

(SÖZEL SUNULAR) 

PROCEEDINGS BOOK 

(ORAL PRESENTATIONS) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
ANTALYA’DA ÜRETİLEN EŞEK SÜTÜNÜN  MİKROBİYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Filiz YILDIZ AKGÜL1, Serdal ÖĞÜT 2, Ayşe Demet KARAMAN1 

 
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü  

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 

 

Özet 

Amaç: Bu çalışmada eşek sütlerinin mikrobiyolojik kalitesinin saptanması amaçlanmıştır. 

Materyal ve metod: Antalya bölgesinde yaşayan farklı tür eşeklerden alınan süt 

numunelerinde toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı (TMAB), laktik asit bakteri sayısı, 

koliform sayısı, sporlu mikroorganizma sayısı, E.coli, maya ve küf sayıları belirlenmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen bulgular göre, çiğ eşek sütü örneklerinde toplam mezofilik aerobik 

bakteri sayısı 0-3,3x105 kob/mL, maya-küf  miktarının 0-1,2x103 kob/mL, laktobasil bakteri 

sayısının 0-9,0x103 kob/mL, laktokok sayısının 0-1x104 kob/mL, koliform bakteri sayısının 0-

1,2x103 kob/mL, E.coli miktarının 0-2,2x103 kob/mL  ve sporlu bakteri sayısının ise 0-1,4x101 

kob/mL arasında değiştiği saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırma sonucunda  eşek sütlerinin mikrobiyolojik özelliklerinin genel olarak düşük 

olduğu, laktokok ve laktobasil bakteri sayısının yüksek olduğu; bu durumun hayvanların 

sağlıklı olmasının, mevsim şartlarına bağlı olarak meme başlarının bakteriyel kontaminasyona 

maruz kalmamasından ve ayrıca sütün doğal antimikrobiyal bileşenlerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eşek sütü, koliform, laktik asit bakterileri. 
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DETERMINATION OF THE MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF THE 

DONKEY MILK PRODUCED IN ANTALYA 
 
Abstract 

Objective: The aim of this study is to determine the microbiological quality of donkey milk. 

Material and method: In the samples taken from donkeys living in Antalya region of different 

species. Total mezophilic aerobic bacterial count (TMAB), lactic acid bacteria count, coliform 

count, spore-forming microorganism counts, E.coli, yeast and mold counts were determined. 

Number, percentage and mean tests were used to evaluate the data. 

Results: According to the results, the total bacterial bactera in the raw donkey milk samples 

was 0-3,3x105 cfu/mL, the yeast-mold amount was 0-1,2x103 cfu/mL, the lactobacillus bacteria 

number was 0-9,0x103 cfu/mL, the lactococci number was 0-1x104 cfu/mL. It was also 

determined that coliform bacteria number varied between 0-1,2x103 cfu/mL, the E.coli ranged 

between 0-2,2x103 cfu/mL and the spores bacteria ranged between 0-1,4x101 cfu/mL. 

Conclusion: As a result of the research; this is thought to be due to the animals being healthy, 

the fact that the teats are not exposed to bacterial contamination due to seasonal conditions, and 

also the natural antimicrobial components of the milk. 

 

Key words: Donkey milk, coliform, lactic acid bacteria. 
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Giriş 

Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli rol 

oynayarak daha kaliteli bir hayatın sürdürülmesine neden olmaktadır. Yeterli ve dengeli 

beslenme vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her gün ihtiyaç duyulan miktarlarda 

alınmasıdır (Yıldız, 2009). İçerdiği besin öğeleriyle insanlar için mükemmel bir gıda maddesi 

olan süt, yüzyıllardır insan beslenmesinin temel taşlarından biri olmuştur. Yeterli ve dengeli 

beslenme için gerekli olan hayvansal kaynaklı protein, yağ, laktoz ile vitamin ve mineral 

maddelerini yoğun olarak içerir (Tarakçı et al., 2003). 

Son yıllarda, anne sütüne yakın bileşimi ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle eşek sütüne karşı 

artan bir ilgi duyulmaktadır. Temel besin öğeleri açısından zengin olması, yüksek düzeyde 

sindirilebilme ve içilebilme nitelikleri sergilemesi (Businco et al., 2000) ve özellikle Ig-E’nin 

aracılık ettiği ciddi inek sütü proteini alerjisi olan çocuklarda inek sütü türevlerinin yerini 

alabilecek iyi bir besin kaynağı olarak düşünülmesi bu süte karşı duyulan ilginin nedenleri 

arasında sayılmaktadır (Businco et al., 2000; Barlowska et al., 2011). Eşek sütünün sağlık 

yönünden önemi çok eski tarihlerden beri bilinmektedir. Yüzyıllar boyunca eşek sütü tedavi 

edici, iyileştirici, besleyici ve kozmetik ürünler olarak kullanılmıştır. Eşek sütü diğer 

memelilerin sütü ile karşılaştırıldığında daha az çalışılmış ve incelenmiştir, ancak son yıllarda 

bileşimi insan sütüne çok benzediği ortaya çıkan eşek sütü daha fazla oranda ilgi çekmeye 

başlamıştır. Eşek sütü son zamanlarda besin komposizyonu, özellikle protein içeriği 

bakımından insan sütüne çok benzer olduğundan eşek sütünün bebek mamaları için iyi bir 

alternatif olarak kabul edilmiştir (Andrea et al., 2009;  Mao et al., 2009). Sütün, enfeksiyonlara 

karşı direnci arttırmak ve patojenik potansiyel taşıyan mikroorganizmaları inhibe etmek gibi 

doğal koruyucu bir işlevi vardır. Sütte bulunan antimikrobiyel aktiviteye sahip minör proteinler 

şunlardır: Laktoferrin,lizozim, immunogobulinler ve laktoperoksidazdır (Baldi et al., 2005; 

Yamauchi et al., 2006). Eşek sütünde bulunan enzimler, diğer memelilerin sütlerine göre onu 

benzersiz yapan bir takım özelliklere sahip olmasını sağlar (Malacarne et al., 2002). Bu 

savunma faktörleri patojen mikroorganizmaları öldürür veya büyük bir kısmını inhibe etme 

yeteneğine sahiptir (El- Agamy et al., 1992). Eşek sütü diğer sütlere göre daha güçlü inhibe 

edici aktiviteye sahiptir. Enzimler, eşek sütünün doğal mikroflorasında esas antimikrobiyel ajan 

olarak faaliyet göstermektedir (Malacarne et al., 2002). Bu nedenle eşek sütünün mikrobiyal 

yükünün miktarı ve çeşitliliği önemli olmaktadır. 

Aspri et al., 2017 tarafından yapılan bir derleme çalışmasında eşek sütünün mikrobiyal 

özelliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaların yoğun bulunduğu görülmektedir. Ancak 

yapılan coğrafi özelliklere göre sütün bileşimin değiştiği ön görüldüğünde ülkemizde eşek 
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sütünün mikrobiyolojik özelliklerinin saptanmasına ilişkin araştırmaların yetersiz olduğu 

görülmektedir. Örneğin  son yıllarda sadece Isparta’da 13 adet eşek sütünün fizikokimyasal 

özellikleri ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlendiği  görülmektedir (Şahintürk ve Öner, 

2017). Bu nedenle bu araştırmada farklı coğrafi koşullarda yer alan farklı  cinslerdeki eşek 

sütlerine ait mikrobiyolojik özelliklerin saptanması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod 

Eşek sütü örneklerinin toplanması 

Eşek sütü örnekleri Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Eşek Sütü Üretim Çiftliğinde yetiştirilen 

31 eşekten elle sağım yöntemi  ile alınmıştır. Örnekler, steril cam şişelere (250 mL’lik) aseptik 

olarak Türk eşeklerinden (Equus asinus), Kıbrıs eşekleri, Merzifon eşeği ve Boz eşek olmak 

üzere farklı eşeklerden Aralık 2020-Şubat 2021’de sabah sağımında toplanmış ve buzdolabı 

(+4 °C) koşullarında muhafaza edilmiştir. Eşekler numune alınan dönemlerde genellikle ihraç 

edilmeyen mevsim sebzeleri, turp, havuç, ıspanak, kavun, karpuz ve balkabağı vb ile 

beslenmektedir. Yıl boyunca ılık ve sıcak mevsimlerin yaşandığı Antalya'da 2-4 yaş arası 

hayvanlardan 31 adet taze eşek sütü örneği toplanmıştır. Numuneler mikrobiyal analizler için 

Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Merkezi'ne (TARBİYOMER, Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi) soğutma sıcaklığında (+4°C) muhafaza edilerek getirilmiştir. 

Numuneler laboratuvarlara ulaşır ulaşmaz tüm analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Mikrobiyolojik Analizler: 

Eşek sütleri için toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı (TMAB), laktik asit bakteri sayısı, 

koliform sayısı, sporlu mikroorganizma sayıları, E.coli, maya ve küf sayıları belirlendi. Belirli 

seride dilüsyonlar hazırlanmış ve kültürel sayım yöntemi uygulanmıştır. İnkübasyon sıcaklık 

ve süreleri Tablo 1'de verilmiştir. Oluşan koloniler sayılmış ve koloni oluşturan birim (kob/mL) 

olarak ifade edilmiştir (Harrigan & McCance, 1976; Halkman & Ayhan, 2000).  Kullanılan 

besiyerleri ve diğer koşullar literatüre uygun olarak yapılmıştır (Karaman et al., 2021; Şahintürk 

ve Öner, 2017). 
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Table 1. Eşek sütlerinin mikrobiyolojik analiz koşulları. 

Mikroorganizma 
grubu 

Besiyeri İnkübasyon 
Sıcaklık Zaman Koşullar 

   
TMAB Plate Count Agar (PCA) 29±1°C 48 saat Aerob 
Koliform bakteri Chromogenik Coliform Agar (CCA) 36±1 °C 24 saat Anaerob 
Laktobacillus Man Rogosa Sharpe Agar (MRS) 32±1°C  48 saat Anaerob 
Maya ve küf Potato Dextrose Agar (PDA) 25±1°C 3-5 gün Aerob 
Laktokok M17 agar 32±1°C  48 saat Anaerob 
E.coli Violet Red Bile Agar (VRBA) 36±1 °C 24 saat Anaerob 
Sporlu mikroorganizma (TSCA) agar 36±1 °C 24 saat Anaerob 

 

Verilerin analizi 

Verilerin analizi SPSS v.21.0 (SPSS Ic.,Chicago,II, USA) ile değerlendirilmiştir. Veri 

analizinde sayı, yüzde ve ortalama testleri kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Bu araştırmada eşek sütlerinin mikrobiyolojik özelliklerine ilişkin elde edilen veriler Tablo 

2’de görülmektedir.   

Tablo 2. Eşek sütlerine ait  mikrobiyolojik özellikler (kob/mL) (n=31) 

Özellik  Min-Max Ortalama 

TMAB 0-3,3x105 2,1x104 ±5,9x104 

Maya-Küf 0-1,2x103 1,7x102 ±2,9x102 

Laktobasil 0-9,0x103 1,3x103 ±2,7x103 

Laktokok 0-1,0x104 2,4x103 ±3,6x103 

Koliform bakteri 0-1,2x103 2,3x102 ±3,6x101 

E.coli 0-2,2x103 2,9x102 ±5,6x101 

Sporlu bakteri 0-1,4x101 1,0x101 ±3,0x100 

 

Elde edilen bulgular göre, çiğ eşek sütü örneklerinde toplam mezofilik aerobik  bakteri yükünün  

0-3,3x105 kob/mL, maya-küf  miktarının 0-1,2x103 kob/mL, laktobasil bakteri sayısının 0-

9,0x103 kob/mL, laktokok sayısının 0-1,0x104 kob/mL, koliform bakteri sayısının 0-1,2x103 

kob/mL, E.coli miktarının 0-2,2x103 kob/mL ve sporlu bakteri sayısının ise 0-1,4x101 kob/mL 

arasında değiştiği saptanmıştır (Table 2).  Sayımlar arasında  yapılan temizlik ve 

dezenfeksiyona bağlı  olarak farklıların oluştuğu görülmektedir. Isparta ilinde yapılan bir 

çalışmada ise toplam bakteri yoğunluğunun 3,12-7.48 log kob/mL, Staphylococcus aureus'a 

rastlanmadığı, koliform grubu bakteri sayısının ortalama 4.34 log kob/mL, laktobasil sayısının 
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ortalama 5.03 log kob/mL ve laktokok sayısının 5.84 log kob/mL olduğu saptanmıştır 

(Şahintürk ve Öner, 2017). Araştırmamızda elde edilen veriler ile  değerlendirildiğinde, çiğ süt 

örneklerinin ortalama bakteri yükü değerlerinin literatür ile uyumlu olduğu saptanmıştır. 

Salimei ve ark (2004) yaptıkları çalışmada toplam bakteri sayı ortalamasının 4.46 log kob/mL, 

Ivankovic ve ark (2009) ise somatic hücre sayısının 4.409 log kob/mL ve toplam bakteri 

sayısının ise 3.58 log kob/mL olduğunu saptamışlardır. Literatürde bildirilen çiğ eşek sütünün 

mikrobiyolojik verilerinin oldukça düşük toplam  bakteri sayısının olduğu, bunun temel 

sebeplerinde hayvanların sağlıklı olması, hayvan memelerinin küçük boyutlu olması  nedeniyle 

meme başlarının bakteriyel kontaminasyona maruz kalması; ve ayrıca lizozim, 

immünoglobulinler laktoferrin ve laktoperoksidaz gibi doğal antimikrobiyal bileşenlerin 

varlığından kaynaklandığı bildirilmiştir (Aspri et al., 2017). 

Koliform grubu bakteriler gıdalarda ve doğada yaygın olarak bulunan, dışkı aracılığı ile süt ve 

ürünlerine bulaşan mikroorganizmalardır. Bu çalışmada koliform bakteri sayısı ortalama 

2,3x102  kob/mL olarak tespit edilmiştir. Zhang et al., 2008 tarafından yapılan bir çalışmada  

2.13 log kob/mL olarak koliform bakteri sayısı belirtilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlarda 

genel olarak koliform bakteri sayısının düşük saptanması, toprak, hayvan dışkısının 

bulaşmasının yüksek düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Eşek sütleri mikroflorasında en yaygın olarak bulunan bakteriler laktik asit bakterileri olup, 

yapılan bu çalışmada da çiğ eşek eşek sütlerinde laktobasil sayısı ortalama 5.03 

logkob/mLlaktokok ve laktobasil bakteri bulunduğu saptanmıştır (Table 2). Literatür 

incelendiğinde eşek sütlerinde laktobasil sayısı ortalama 5.03 log kob/mL ve laktokok sayısı 

5,84 log kob/mL (Şahintürk ve Öner, 2017); 4,24 log kob/mL (Zhang et al., 2008); 2,31 log 

kob/mL (Saric et al., 2012). Yapılan bir diğer çalışmada ise bizim araştırmamızla uyumlu olarak 

eşek sütlerinin bakteri yükünün genel olarak düşük olduğu, hatta  Escherichia coli, Salmonella 

spp. ve Listeria monocytogones'in tespit edilmediği saptanmıştır (Malissiovo ve ark. 2016). 

Benzer şekilde yapmış olduğumuz bu çalışmada eşek sütlerinin %50’sinde E. coli tespit 

edilememiştir. Araştırmamızda eşek sütlerinde bakteri yükünün düşüklüğünde süt örneklerinin 

kış mevsiminde alınmasının, mevsimsel koşuların da etkin olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç  

Araştırma sonucunda eşek sütlerinin mikrobiyolojik durumunun genel olarak düşük olduğu, 

laktik asit bakteri sayısının yüksek olduğu saptanmıştır. Sütün sağımı koşulları, hayvan sağlığı, 

sütün doğal yapısının, mevsimsel şartların eşek sütlerinin mikrobiyolojik kalitesinde etken 

olmaktadır.  
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Antalya Kepez mevkinde faaliyet gösteren Eşek Üretim Çiftliği sahibi Sayın Mehmet Ali 

YALÇIN’a eşek sütlerinin temini için teşekkür ederiz. Ayrıca mikrobiyolojik analizlerin 

yapıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi TARBİYOMER Laboratuvarı’na sağladığı 

imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. 
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Özet 

Adıyaman ili ülkemizin organik bitkisel üretimine katkı sağlayan en önemli Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi illerinden biridir. İldeki organik bitkisel üretim durumu incelendiğinde 

organik bitkisel üretimin meyve türleri ve tarla bitkileri ile yapıldığı görülmektedir. Meyve 

türlerinden; antepfıstığı, badem, ceviz, dut, nar, trabzon hurması, üzüm ve zeytin; tarla 

bitkilerinden de buğday, arpa, nohut, fiğ, yonca ve sumak bitkisinin üretiminin önemli olduğu 

görülmüştür. Besni ilçesi başta olmak üzere, sırasıyla Gölbaşı, Kahta ve Merkez ilçelerinde 

organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısının yüksek olduğu anlaşılmıştır. Diğer GAP illeri ile 

karşılaştırıldığında Adıyaman’ın organik bitkisel üretimde önemli bir paya sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Bu durumda ile yönelik yapılan kamu destekli projelerin rolü olduğu, söz konusu 

projelerin ilin organik bitkisel üretim potansiyelini ve miktarını artırdığı, pazar ve pazarlama 

sorunlarının çözülerek değişik stratejilerinin belirlenmesine katkı sunduğu kanaati oluşmuştur. 

Organik ürünlerle özelleşmiş market varlığının eksikliği görülüp ilde üretilen ürünlerin katma 

değerinin ilde kalması için yeni proje önerileri oluşmuştur. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda; organik sebzecilik potansiyelinin üretime dönüştürülmesinin ve diğer organik 

bitkisel üretimlerde de nicel ve nitel özelliklerin artırılmasının planlanan gelecekte 

Adıyaman’da organik bitkisel üretimin daha iyi bir noktaya taşıyacağı görüşü oluşmuştur. 

Anahtar kelimeler: organik tarım, bitkisel üretim, Adıyaman 
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Abstract 

Adıyaman is one of the most important provinces in the Southeastern Anatolia Region that 

contributes to the organic plant production of our country. When the situations of organic crop 

production in the province is examined, it is seen that is made with fruit species and field crops. 

It has been observed that the production of wheat, barley, chickpea, vetch, alfalfa and sumac 

from field crops such as pistachio, almond, walnut, mulberry, pomegranate, persimmon, grape 

and olive fruit species are important. It has been understood that the number of farmers engaged 

in organic crop production is high in Besni, Gölbaşı, Kahta and Centre districts, respectively. 

When compared Adıyaman to other GAP provinces, it has been understood that Adıyaman has 

an important place in organic plant production. In this case, it has been concluded that the 

supported public projects for the province have a role, projects increase the organic plant 

production potential and amount of the province, and contribute to the determination of 

different strategies by solving the market and marketing problems. New project proposals have 

been made in order to keep the added value of the products produced in the province due to the 

lack of market presence specialized with organic products. As a result of the evaluations; it has 

been concluded that the organic vegetable production in Adıyaman will be brought to a better 

point in the future where it is planned to convert the organic vegetable growing potential into 

production and to increase the quantitative and qualitative characteristics in other organic plant 

production. 

Key words: organic farming, plant production, Adıyaman 

 

 

Giriş 

Organik tarımın kökleri 1940’lı yıllara kadar dayanmakla beraber, önce her ülke kendi içinde 

gelişimini başlatmış, daha sonra dünya çapında yapılanması ve ticareti gelişmiştir. Dünya 

çapında ilk organizasyon 1972 yılında Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonunun 

(IFOAM) kurulması ile organik üreticiler bir şemsiye altında toplanılmıştır. Dünya ticareti de 

1970’li yılların sonlarında gelişmeye başlamış ve 1980’lerde pazar boyutuna ulaşmıştır 

(Altındişli ve Aksoy, 2010). Ülkemizde yurt dışındaki çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir 

taleplerinin Ege Bölgesi’nden karşılanmasıyla 1984 yılında organik (ekolojik veya biyolojik) 

üretim başlamış ve günümüzde hala gelişen ve üretiminin artmış olduğu görülmektedir. 
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Organik tarımın doğuşunda, konvansiyonel yetiştiriciliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri 

vardır. Organik ürünlere ilginin artması başta insan sağlığı, gıda güvenliği, sürdürülebilir çevre 

gibi gerekçeler olabilmektedir. Organik tarımı konvansiyonel tarımdan ayıran 6 temel özelliği; 

planlı, sözleşmeli, sertifikalı, her aşamasının kayıt altına alınmış olması, tarladan tüketiciye 

ulaşıncaya kadar kontrollü ve karşılıklı güven esasının varlığıdır. Organik tarım günümüzde 

tüm ülkeler için yeni üretim yöntemi olarak kabul edilirken ayrıca ülkelerin üretim 

programlarının içerisinde de yer almaktadır (Aydoğdu ve ark., 2019). Organik ürün sayılarında 

ve üretim değerlerinde 1990’lı yılların başına kadar pek artış görülmese de daha sonraki yıllarda 

üretim sadece Ege Bölgesi’nde değil diğer bölgelere de yayılmaya başlamış ve organik ürün 

sayısı artmıştır. Bunun nedenlerinden biri de Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin 

(ETO) 1992 yılında kurulup, organik tarım konusunda eğitimlere başlamasının etkisi olduğu 

düşünülmektedir. IFOAM’ın organik tarım tanımında insan sağlığını koruyan ve ekosistemi 

devam ettiren bir üretim sistemi olduğu bildirilmektedir. Bu anlamda organik tarım 

uygulamalarının sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Ülkemizde organik sertifikalı 

alanlar içinde tek yıllık (buğday, diğer tahıllar ve pamuk) türler 343 069 ha ile en geniş alanı 

kaplarken; ikinci grupta 208 310 ha ile zeytin, incir, bağ, fındık, çay gibi çok yıllık türler yer 

almaktadır (Aksoy ve ark., 2020; Tarım ve Orman Bakanlığı). Ülkemizdeki bu gelişmeye 

paralel olarak, Adıyaman’da organik tarım uygulamaları açısından da konunun sosyo-

ekonomik yönü giderek önem kazanmıştır. Tüketici talepleriyle günümüzde ürün çeşitliliğinde 

artışlar görülmektedir. Bu ürün grupları incelendiğinde yaş meyve ve sebzeler, kurutulmuş 

gıdalar, tarla bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerinden oluşan geniş bir yelpaze ortaya çıkmıştır.  

Adıyaman’da yıllık ortalama yağış 735 mm olup, bu yağışın büyük bir miktarı vejetasyon 

dönemi dışında düşmektedir. Bu bağlamda sulama yapılmaksızın yeterli verim alınması 

mümkün olmayıp bölgede yeterli sulama imkanı olmadığından ürün çeşitliliğinin artışını da 

etkilemektedir. Yağış ve sulamanın dışında Adıyaman’da önemli tarımsal üretim sorunları 

olarak bilinen sermaye yetersizliği, sertifikalı tohumluk kullanımındaki yetersizlik, çiftçi 

örgütlenmelerindeki yetersizlikler veya mevcut örgütlerin işlevlerinin sınırlı olması, tarımsal 

birliklerin az olmasıyla beraber gübreleme ve bitki koruma uygulamalarının doğru 

yapılamaması sadece organik tarım uygulama faaliyetlerini değil tüm tarımsal faaliyetleri 

olumsuz yönde etkilemektedir. On iki yıl önce Adıyaman’da organik tarım uygulamalarının 

potansiyelinin olduğunu ortaya çıkaran bilimsel araştırma projesi yürütülmüştür. Bu araştırma 

ile Adıyaman’da 2010 yılından 2019 yılına kadarki zamanda organik tarım durumunun ürünler 

bazında değerlendirilmiş; ürün sayılarında ve üretim miktarlarında meydana gelen değişimler 
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incelenmiş, organik bitkisel üretimi etkileyen olumlu olumsuz faktörler değerlendirilerek 

yapılabilecek gelişim projelerine fikir verme amacıyla hazırlanmıştır. 

Gelişme 

Adıyaman’da Organik Bitkisel Üretim Verilerinin 2010-2019 Yılları Arasındaki Değişimi 

ve Gelişimi 

Ülkemizde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı organik 

bitkisel üretim verilerine göre (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019); 2.030,465 ton, organik 

bitkisel üretim toplam alanı 545.870 ha ve toplam organik bitkisel ürün sayısının 213 olduğu 

görülmektedir. Son on yılda ürün sayısının değişmediği anlaşılmakta ve ürün yelpazesinin 

belirli bir genişliğe ulaşıldığı düşünülmektedir. Adıyaman’da 2010 yılında 3.047,99 ton olan 

organik bitkisel üretim 2019 yılında 17.770,37 tona yükselmiş böylece on yılda toplam bitkisel 

üretiminin %17.15 arttığı ve organik bitkisel ürün sayısının da 13’ten 23’e yükseldiği 

görülmektedir.  Adıyaman ilinde organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı 49’dan 789’a 

yükselmiştir. Böylece son 10 yılda çiftçi sayısının %6.21 arttığı görülmektedir. 2012 ve 2013 

yıllarında çiftçi sayısı rakamsal olarak artış göstermiş olsa da organik bitkisel üretimde ciddi 

gerilemeler olduğu 2016 yılından itibaren de başta çiftçi sayısı sonra da toplam üretim 

alanlarının, toplam üretimin ve ürün sayısının ivme kazanarak düzenli olarak arttığı 

anlaşılmaktadır. Organik bitkisel üretim toplam alanı verileri incelendiğinde 2010 yılında 

1.327,34 ha alan olan değerin bugün yaklaşık 3.5 kat artarak 4.508,45 ha ‘a yükseldiği 

görülmektedir. Adıyaman ilinin 2010’dan 2019 yılları arasında organik ürün sayısı (adet), 

organik üretici sayısı (adet), bitkisel üretim toplam alanı (ha) ve organik bitkisel üretim (ton) 

değerleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Adıyaman İlinin 2010-2019 Yılları Arasında Organik Ürün Sayısı (Adet), 
Organik Üretici Sayısı (Adet), Bitkisel Üretim Toplam Alanı (Ha) Ve Organik Bitkisel 

Üretim (Ton) Değerleri 

Yıllar Ürün Sayısı Çiftçi sayısı Toplam alan (ha) Üretim miktarı (ton) 

2010 13 49 1.327,34 3.047,99 
2011 25 76 1.402,89 4.211,98 
2012 15 54 355,64 1.404,83 
2013 16 70 372,79 1.284,37 
2014 19 94 446,90 2.333,02 
2015 12 81 541,22 3.370,09 
2016 18 165 952,97 7.088,35 
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2017 21 201 1.220,56 12.868,10 
2018 23 535 3.156,59 16.147,30 
2019 23 789 4.508,45 17.770,37 

Adıyaman’ın üretim sorunlarından olan sulama sıkıntısının azalması, barajın etkisiyle birçok 

sebze yetiştiriciliği için üretim potansiyelinin olduğu bilinmektedir. Ancak çiftçiler tütün 

üretiminden sonra meyvecilik üretimine sebzecilik üretiminden daha fazla eğilim göstermiştir. 

Bu durum organik sebze potansiyelinin iyileştirilememesi sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. 

Adıyaman ilinin son 10 yılda toplam organik bitkisel üretim miktarının bitkisel ürün gruplarına 

göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Toplam organik üretim miktarı içerisindeki en yüksek payı 

%75.64 ile meyvelerin aldığı; bunu %17.57 ile tarla bitkilerinin, %5.75 sebzelerin ve %1.05 ile 

tıbbi-aromatik ve diğer bitkilerin takip ettiği görülmektedir. Burada Adıyaman’da organik 

bitkisel üretimde meyvecilik sektörünün geliştiği ve meyve üretim potansiyelinin arttığı 

görülmektedir. 

 
Şekil 1. Adıyaman’da Toplam Bitkisel Üretim Miktarının Bitkisel Ürün Gruplarına Göre 

Dağılımı 

 

Organik meyve üretimi incelendiğinde antepfıstığı, badem, ceviz, dut, nar, trabzon hurması, 
üzüm ve zeytinden üretim yapıldığı görülmektedir. Bu meyvelerden de antepfıstığı, badem, 
ceviz, dut ve narın 10 yıl içerisinde sürdürülebilir şekilde üretildiği ve üretimin arttığı Şekil 2 
‘de gösterilmiştir. Toplam üretim değerleri incelendiğinde 9519.03 ton ile antepfıstığı toplam 
üretimdeki payı da %18.75’tir. Antepfıstığını 4515.46 ton ile organik bitkisel üretime 2017 
yılında dahil olan üzüm takip etmektedir. Üzümün toplam organik bitkisel üretimdeki payı da 
%8.89’dur. Üzüm üretiminde sofralık, kurutmalık ve şıralık değerler beraber verilmiştir. 2010 
ve 2018 yıllarında organik üzüm üretiminin yapılmadığı kayıt edilirken organik trabzon 
hurması üretiminin de Adıyaman’da 2017 yılında başlanıldığı görülmektedir. Organik meyve 
üretiminde üçüncü sırada 3641,87 ton ve toplam organik bitkisel üretimdeki %17 payı ile zeytin 
izlemektedir. Adıyaman, ülkemizde nar üretiminde markalaşmış şehrimizdir. Organik nar 
üretimi de 2010 yılından 2019 yılına %488 artış göstererek 1.5 ton olan üretimini 27701.13 
tona yükseltmiştir. Tütün tarımı sonrası alternatif bitki üretimi arayışında olan üreticiler meyve 
üretimine yönelmelerine paralel olarak da organik meyve üretimi toplam organik bitkisel üretim 
içinde birinci sırada yer almaktadır. Çok yıllık organik bitki yetiştiriciliğinde ara tarımı bilinen 
en önemli toprak verimliliği artırma yöntemlerindendir. Başta baklagillerin (bakla, fiğ vb.) 
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yetiştirilmesi ile uygulanacak yeşil gübrelemenin özellikle toprak azot düzeyini artırma 
potansiyeli olduğundan mutlaka yapılması önerilmektedir. Bu durum doğrudan organik tarla 
bitkileri üretimine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
Şekil 2. Son 10 yılda üretimde öne ç meyve türlerinin üretim miktarları (ton) 

Organik bitkisel üretim içerisinde sebze üretimi incelendiğinde 2010 ile 2019 yılları arasında 

karpuz, biber ve domates üretiminin olduğu görülmektedir. Domates üretimi sadece 2012 

yılında, biber üretimi de 2016 yılında kayıt edilmiştir. Bu sebzelerin üretiminde süreklilik 

sağlanamamıştır. Halbuki 2009 yılında tamamlanan projede Adıyaman’da yazlık sebze olarak 

kavun, karpuz, biber, patlıcan ve bamyanın kışlık sebzelerden de sarımsak üretimi potansiyeli 

olduğu ortaya konulmuştur. Organik karpuz üretim miktarı 3850.30 ton ile oldukça düşüktür. 

Organik bitkisel üretiminde yaşanan temel sorunlardan olan ekim nöbeti uygulamalarının ya 

yapılamamış ya da kısa süreli programlar halinde yapılmasıdır (Aksoy ve ark.,2020). Adıyaman 

özelinde organik sebze üretim potansiyelini geliştirmek ve organik bitkisel üretime katkı 

sağlaması için mutlaka ekolojik faktörlere ve pazar koşulları göz önüne alınarak, değişik kültür 

bitkilerinin birbirlerinin gelişimini destekleyebilecek şekilde ardı ardına üretim alanında 

üretilmesi planlanmalıdır.  

Organik bitkisel üretimde üretim miktarı (ton) incelendiğinde Adıyaman için ikinci önemli bitki 

grubunun tarla bitkilerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. 2010-2019 verilerine göre tarla 

bitkilerinden arpa, buğday, pamuk, mercimek, nohut, mısır ve tütün ürünlerinde organik üretim 

yapıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 3). Bu ürünlerden arpa, buğday ve nohut üretiminde süreklilik 

sağlanabilmiştir. Mercimek üretiminde de on yıllık verilere bakıldığında 2012-2015 yıllarında 

hiç üretim yapılmadığı görülmektedir. Adıyaman’da organik tarla bitkileri üretiminde öne çıkan 

türlerin arpa, buğday ve nohut olduğu anlaşılmaktadır. Öne çıkan bu ürünlerde üretim 

miktarlarında düzenli artış olmadığı ancak üretimde sürekliliğin sağlandığı söylenebilmektedir. 

Toplam organik tarla bitkileri üretiminde 2273.78 ton ile arpa, 3131.71 ton ile buğday ve 

363.,02 ton ile de nohut üretiminin yer aldığını görmekteyiz. 
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Şekil 3. Organik Üretilen Tarla Bitkilerinin 2010-2019 Yılları Arasında Üretim 

Miktarları (Ton) 

Organik bitkisel üretim ürün gruplarından son olarak tıbbi-aromatik ve diğer bitkiler 

incelendiğinde 2010-2019 yılları arasında kekik, çörekotu, fiğ, yonca ve sumak üretiminin 

yapıldığı verilere kayıt edilmiştir. Ancak bu ürünlerden fiğ ve yonca üretiminde süreklilik 

sağlanmış ve sumak üretiminin de 2017 yılından itibaren başlanıldığı anlaşılmıştır. Organik 

bitkisel üretim içerisinde %1.05 pay ile en düşük paya sahip olan bu bitki grubunda fiğ 306.62 

ton, yonca 370.24 ton ile ve üretimi yeni başlayan sumak bitkisi de 16.09 ton üretilmektedir. 

2010-2019 yılları arasında tıbbı-aromatik ve diğer bitkilerin üretim miktarları (ton) Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. 2010-2019 Yılları Arasında Tıbbı-Aromatik ve Diğer Bitkilerin Üretim 

Miktarları (Ton)  
Yıllar/Ürünle
r 

201
0 

2011 201
2 

2013 2014 201
5 

2016 2017 2018 2019 

Kekik - 2 - 2 - - - - - - 
Çörekotu - - - - - - - 5.27 - - 

Fiğ - 
21.0
0 8.07 

90.0
0 - - 

53.1
8 16.41 

52.3
5 

65.6
1 

Yonca - - 4.32 
14.0
0 

14.0
0 - - 

147.0
2 5.78 

185.
12 

Sumak - - - - - - - 0.272 0.27 
15.5
5 

Adıyaman’da 2020 Yılında Organik Bitkisel Üretimin Durumu 

2020 yılı verilerine göre Adıyaman’da önemli derecede yetiştirilen organik bitkisel (geçiş 

süreci dahil) ürün grupları ve gruptaki bitki türlerinin ilçelere dağılımı Tablo 3’te 

gösterilmektedir. Adıyaman’da Kahta, Besni, Gölbaşı, Tut, Merkez ilçelerinde organik bitkisel 

üretim gelişimine bakıldığında organik meyve üretim potansiyelinin antepfıstığı, badem, nar, 

üzüm, zeytin ve ceviz ile geliştiği görülmektedir. Bunun yanında tarla bitkilerinden de buğday 

ve arpa üretimi organik bitkisel üretimde önemli ürünler olarak gösterilebilir. 2020 yılında 
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Adıyaman’da organik sebze üretimi yapılmayıp tıbbı-aromatik ve diğer bitki grubundaki 

ürünlerden sumak ve fiğ ve yonca üretiminin yapıldığı bilinmektedir. Adıyaman ilçelerinin son 

5 yılki (2014-2020) geçiş süreci dahil olan verileri incelendiğinde Sincik ilçesinde organik 

bitkisel üretim yapılmadığı tespit edilmiştir. Sincik ilçesinde organik bitkisel üretim 

yapılamamasının yanında organik bal üretimi ile toplam organik üretim içerisinde önemli bir 

paya sahiptir. 2014-2020 yılları arasında organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı, mükerrer 

çiftçi, sayısı, üretim alanı (ha) ve üretim miktarı (ton) verileri Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Adıyaman 2014-2020 yılları arasındaki organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil) veriler 

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınmıştır. Tablo 4’e göre 2018-2019 yıllarında 

geçiş süreci dahil organik bitkisel üretim alanlarının çok fazla olduğu (135.148,17 ha ve 

135.711,41 ha) ancak 2020 yılına gelindiğinde üretim alanının 19.183,71 olduğu görülmektedir. 

Bu durum organik bitkisel üretimde geçiş sürecinin doğru tamamlanamamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak 2014 yılından günümüze gelindiğinde üretim 

alanlarının (geçiş süreci dahil) artmamasına karşın üretim miktarının 2.1 kat arttığı bugün 

Adıyaman’da 21.913.527,23 ton organik bitkisel üretim yapıldığı görülmektedir.  

 
 

 
 
 

 
Tablo 4. Adıyaman İli 2014-2020 Yılları Arasında Geçiş Süreci Dahil Organik Bitkisel 

Üretim Yapan Çiftçi Sayısı, Mükerrer Çiftçi Sayısı, Üretim Alanı (Ha) Ve Üretim 
Miktarları (Ton)  

Yıllar Çiftçi Sayısı  Mükerrer Çiftçi 
Sayısı 

Üretim Alanı 
(ha) 

Üretim 
Miktarı (ton) 

2014 555 319 19.839,48 10.651.260,25 

2015 1154 656 38.576,35 16.233.346,08 

2016 2191 1042 67.016,56 23.125.648,76 

2017 4842 2500 124.544,02 45.867.104,00 

2018 5477 2725 135.148,17 51.972.021,88 

2019 5303 2480 135.711,41 38.855.035,88 

2020 531 292 19.183,71 21.913.527,23 
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Çiftçi sayıları incelendiğinde yine organik bitkisel üretim yapmak isteyen, yapan üreticilerin 

yeter düzeyde olduğu ancak bu üreticilerin sayılarında kararlılık olmadığı düşünülmektedir. 

Şekil 4’te 2014-2020 yılları arasında Adıyaman ilçelerindeki geçiş süreci dahil çiftçi sayısı 

değişimi gösterilmektedir. Besni, son beş yıl içerisinde geçiş süreci dahil organik bitkisel üretim 

yapan çiftçi sayısı bakımından en fazla paya sahip olan ilçedir. 2020 yılı itibariyle de 129 çiftçi 

ile de organik bitkisel üretimde birinci sıradadır. 108 çiftçi ile Kahta, 85 çiftçi ile Merkez ilçesi 

takip ederken 6 çiftçi ile en düşük organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayı Samsat’ta kayıt 

edilmiştir. Mevcut çiftçi sayısının korunması Adıyaman’daki genel organik bitkisel üretim 

potansiyeli için önem arz etmektedir. Bu üreticilere ulaşılıp, mutlaka işletme analizlerinin hem 

tarımsal hem de ekonomik boyutta bilimsel düzeyde yapılması organik bitkisel üretimin 

sürdürülebilirliği için önem arz ettiği düşünülmektedir. Böylece çiftçi sayısı korunacak ve 

üretim miktarlarında hem nicel hem de nitel özellikler artırılabilecektir.  

 
Şekil 4.İlçelerde 2014-2020 Yılları Arasında Geçiş Süreci Dahil Çiftçi Sayısı Değişimi 

Kahta, Besni, Gölbaşı, Gerger, Samsat Merkez ve Tut ilçelerinde 2014-2020 yılları arasında 

geçiş süreci dahil organik bitkisel üretim verileri Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu verilere göre   

Kahta, Besni, Gölbaşı, Samsat ve Merkez ilçelerinde organik bitkisel üretim alanı artış 

gösterirken Tut ilçesinde organik bitkisel üretim alanının 2014-2019 yılları arasında azaldığı 

görülmektedir. Tut ilçesinin 2020 verilerine göre son beş yılda üretimin 4.5 kat azaldığı 

görülmektedir. Bu durum desteklemelerden ve/veya üretilen ürünlerin organik olarak 

değerlendirilememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü üretilen ürünlerin organik 

olarak değerlendirilmesinde çiftçi başta olmak üzere üretimden tüketime kadarki tüm zincir 

etkilenmektedir. Organik ürünlerin daha yüksek fiyatla alıcı bulacak olma gerçeği uygulamada 

her zaman doğru çıkmamaktadır. Organik ürünlerde yaşanan pazar ve pazarlama sorunlarının 

halen aşılmaması ya da organizasyon şemasının çizilememesi hem üreticiye hem de tüketiciyi 

organik ürünle buluşturmada sıkıntı olmaktadır. Bu sıkıntı Adıyaman özelinde de devam 
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etmektedir. Organik bitkisel üretimde yapılacak yeni vizyon geliştirme projelerinin son 10 yılda 

üretiminde süreklilik kazanmış ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve bu ürünlerin organik şehir 

ürünü markası haline getirilmesi mutlaka planlanmalıdır. Acıbuca ve ark., 2018’de de belirttiği 

organik tarımın gelişmesindeki bazı sorunlar olan çiftçilerin sosyo-ekonomik seviyeleri, 

üreticilerin organik tarım konusundaki bilgi edinme kaynakları ve bu kaynaklara ulaşmadaki 

sıkıntıları ildeki bugün ki üretim potansiyelindeki sürekliliğini etkilenmesine neden olduğu 

düşünülmektedir.  2020 yılı verilerine göre Adıyaman’da üretilen ürün grupları incelenirse 

sürdürülebilirliği sağlanmış ürünlerin ağırlıklı olarak meyveler olduğunu bunu tarla bitkilerinin 

takip ettiği Tablo 5’te görülmektedir. Meyvelerden, antepfıstığı, badem, üzüm ve zeytin başta 

olmak üzere ceviz, incir, erik ve kayısı üretimi yapılmaktadır. Antepfıstığı, Besni, Kahta, 

Gölbaşı ve Tut ilçelerinde üretimi en fazla yapılan türlerdendir. Badem üretiminde Kahta başta 

olmak üzere Besni, Gerger ve Samsat ilçelerinde üretim organik olarak da yapılmaktadır. Üzüm 

için de Besni başta olmak üzere Gölbaşı ve Tut ilçelerinde, sofralık, kurutmalık ve şıralık 

organik üzüm üretilmektedir. Burada üretilen kuru üzümlerin yörede üretilen badem, ceviz ve 

antepfıstığı ürünleriyle karışık organik çerezlik olarak paketlenip satılma stratejisi üzerinde 

çalışılmalıdır. 2020 yılı verilerine göre organik tarla bitkilerinden buğday, arpa, nohut ve mısır 

üretimi yapılmaktadır. Tarla bitkilerinin üretim potansiyelinin geliştirilmesi organik 

hayvancılıkla bir bütün düşünülebilir ve organik hayvansal üretimdeki yem rasyonlarının 

oluşturulmasında önem arz etmektedir. İlçeler bazında organik sebze üretimi değerlerine 

bakıldığında 2020 verilerine göre hiç yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durum sebze 

üretimi potansiyeli olmadığını göstermemektedir. Sebze üretim ve üretilen organik sebzenin 

değerlendirilmesine yönelik mutlaka çiftçi bazında projeler yapılması planlanmalıdır. Doğadan 

toplama alanlarından bitki toplama potansiyeli artırılarak Adıyaman kekiğinin organik kekik 

olarak pazara sunulması çalışmaları yapılabilir. Diğer bitki gruplarından sumak üretimi bölgede 

çiftçilerin ürettiği önemli ürünlerdendir. Burada konvansiyonel sumak üretim alanlarının 

organik üretim alanlarına dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak organik bitkisel üretime 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Tablo 4. Adıyaman İlçelerinin Organik Bitkisel Üretim (Geçiş Süreci Dahil) Alan ve Üretim Miktarları 

 Kahta Besni Gölbaşı Gerger Samsat Merkez Tut 

Yıl
lar 

Al
an 
(ha
) 

Üretim 
Miktar
ı (ton) 

Ala
n 
(ha) 

Üretim 
Miktar
ı (ton) 

Ala
n 
(ha) 

Üretim 
Miktar
ı (ton) 

Al
an 
(ha
) 

Üreti
m 
Mikta
rı 
(ton) 

Al
an 
(ha
) 

Üreti
m 
Mikta
rı 
(ton) 

Al
an 
(ha
) 

Üreti
m 
Mikta
rı 
(ton) 

Al
an 
(ha
) 

Üret
im 
Mikt
arı 
(ton) 

20
14 

3.0
22 

3.003.
842 

8.2
32 

2.460.
813 

706 72.920 89
3 

569.8
48 

55 1.805 3.6
41 

3.861.
739 

3.2
90 

680.
294 

20
15 

3.8
12 

2.944.
395 

19.
968 

4.318.
196 

2.1
47 

515.92
4 

48
4 

334.0
43 

55 23.19
1 

2.9
07 

2.875.
693 

3.8
21 

896.
751 

20
16 

7.3
72 

4.372.
701 

37.
294 

8.810.
106 

7.9
13 

1.953.
338 

1.8
04 

551.2
94 

55 33.91
2 

3.0
37 

2.651.
794 

3.8
27 

916.
733 

20
17 

7.9
81 

10.496
.121 

70.
498 

13.200
.742 

27.
891 

10.394
.991 

6.0
54 

2.112.
934 

22
5 

158.2
16 

4.1
34 

5.375.
571 

1.0
10 

650.
027 

20
18 

7.0
28 

4.704.
505 

78.
132 

22.628
.489 

23.
253 

9.432.
345 

4.3
18 

801.3
12 

1.0
63 

1.222.
597 

3.8
00 

6.239.
574 

85
1 

358.
120 

20
19 

7.8
27 

6.068.
154 

89.
221 

17.564
.467 

21.
311 

4.732.
813 

96
1 

160.6
13 

69
3 

1.599.
330 

5.1
75 

6.256.
855 

1.0
38 

270.
445 

20
20 

5.1
29 

7.651.
875 

4.3
00 

858.78
4 

2.1
87 

783.15
7 

47
7 

140.3
45 

79
1 

2.701.
557 

4.9
76 

9.268.
900 

73
5 

203.
464 
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Tablo 5.Adıyaman İlçelerinde Organik Olarak Yetiştirilen Bitki Grupları (2020) 

İlçeler Bitki Grupları ve türleri 
Meyve Sebze Tarla Bitkileri Tıbbi-Aromatik ve 

diğer 
Besni Antepfıstığı, badem, 

üzüm, zeytin 
- Buğday - 

Çelikhan - - - - 
Gerger Badem ve zeytin - Buğday Fiğ 
Gölbaşı Antepfıstığı, ceviz ve 

üzüm 
- Arpa, buğday ve 

nohut 
Sumak 

Kahta Badem, Antepfıstığı, nar 
ve zeytin 

- Arpa, nohut ve 
Mısır 

Fiğ ve yonca 

Samsat Badem ve nar - - - 
Sincik - - - - 
Tut Antepfıstığı, dut ve üzüm - - - 

Adıyaman’ın Geleceğinde Organik Bitkisel Üretim 

Tablo 6’te GAP illerinin organik bitkisel üretim verileri (2019) gösterilmektedir. GAP illerinin 

organik tarım üretiminde önemli bir yer almaya başladığı görülmektedir (Özdemir ve ark., 

2009). Ülkemizde 545.870,00 ha alan olan organik bitkisel üretimin 21.356,60 ha ile %3.9’unu 

karşılamaktadır. Türkiye’deki organik bitkisel üretim çiftçi sayısı 74.545 olup GAP illerinde 

organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı 2422’dir. Çiftçi sayısının da %3.3’ü GAP illerindedir.  

GAP illeri içerisinde organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayıları incelendiğinde Adıyaman 789 

çiftçi ile birinci sırada, 17.770,37 ton organik bitkisel üretim ile Diyarbakır’dan sonra ikinci 

sırada yine toplam alan olarak da Şanlıurfa’dan sonra 4.508,45 ha ile ikinci sırada yer 

almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda Adıyaman GAP illeri içerisinde organik bitkisel 

üretimdeki payı oldukça önem arz etmektedir.  

Tablo 6. 2019 yılı itibariyle GAP illeri organik bitkisel üretim verileri  

İller 
Çiftçi 
sayısı 

Gerçek 
üretim 
alanı(ha) 

Doğal 
toplama 
alanı (ha) 

Nadas 
Alanı(ha) 

Toplam 
alan (ha) 

 Üretim 
miktarı 
(ton) 

Adıyama
n 789 4.508,28 

0,00 
0,17 4.508,45 17.770,37 

Batman 13  762,87 0,00 0,00 762,87 2.868,91 
Diyarbak
ır 713  1.661,27 

0,00 
59,40 1.720,67 3.268,46 

Gaziante
p 115  1.470,42 

0,00 
0,00 1.470,42 4.715,10 

Kilis 435  3.241,19 0,00 4,08 3.245,27 11.553,07 
Mardin 168  2.545,23 0,00 35,07 2.580,30 16.876,76 
Siirt 5  13,74 0,00 0,00 13,74 90,14 
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Şanlıurfa 174  6.981,86 0,00 26,28 7.008,14 30.420,48 
Şırnak 10  46,74 0,00 0,00 46,74 52,16 
Toplam 2422 21.231,61 0,00 125.00 21.356,60 87.615,46 

Yukarıda Adıyaman’ın organik bitkisel üretim durumunun yıllar içerisinde ivme kazanmasını 

yapılan bilimsel çalışmalar yanında farklı kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının sahibi 

olduğu tamamlanan İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP İdaresi Projelerinin de katkısı olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda Adıyaman’da kamu kuruluşlarının desteklediği organik bitkisel 

üretim projeleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Adıyaman İlinde Kamu Kuruluşlarının Desteklediği Bazı Organik Bitkisel 

Üretim Projeleri 

1 Organik Kuru Besni Üzümü Yetiştiriciliği, 2012 GAP 
2 Organik Kuru Üzüm Kurutma Alanının Yapılması, 2012 GAP 
3 Organik Bitki Besleme ve Organik Girdilerin Kullanımı ile Bitki 

Koruma ve Biyolojik Mücadele Pilot Projesi 
GAP 

4 Organik Tarımla Ekonominin İyileştirilmesi Projesi, 2014 GAP 
5 Adıyaman’da Kapama Organik İncir Bahçelerinin Yaygınlaştırılması 

Projesi, 2014 
GAP 

6 Organik Kuru Besni Üzümünün Markalaşması, 2015 GAP 
7 Organik Tarımın Yaygınlaştırılması, 2012 GAP 
8 Aksoy Organik Badem İşleme-Paketleme ve Organik Üzüm 

Paketleme Projesi, 2016 
GAP 

9 Organik Kinoa Yetiştiriciliği ve Glütensiz Gıda Üretimi Pilot Projesi, 
2017 

GAP 

1
0 

Organik Badem Üretiminin Adıyaman İli Ekonomisine Katkısının 
Arttırılması, 2018 

GAP 

1
1 

Organik Tarımla Ekonominin İyileşmesi, 2013 İKA 

1
2 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması, 2015 İKA 

1
3 

Organik Besni Üzümünün Markalaşması, 2015 İKA 

1
4 

Dutta Ekofile Uygulaması, 2015 İKA 

1
5 

Aksoy Organik Badem İşleme-Paketleme ve Organik Üzüm 
paketleme Projesi, 2016 

İKA 

1
6 

Organik Badem Üretiminin Adıyaman İli Ekonomisine Katkısının 
Arttırılması, 2018 

İKA 

 

Adıyaman’ın yarınında organik bitkisel üretimi daha iyi bir noktaya taşımak için yapılabilecek 

projelerin organik ürünlerin pazar, pazarlama sorunlarını çözmeye yönelik, organik sebze ve 

sebzelerin değerlendirilme şekillerini kapsayan, ayrıca üretimde sürdürülebilirliği sağlanmış 
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meyve ürünleri ve tarla ürünlerinde kaliteyi ve miktarı artırmaya yönelik projelerin olması 

gerektiği düşünülmektedir. Mevcut koşullarda ülkemizde ticari organik sertifikalı tohum, fide, 

fidan ya da vejetatif çoğaltım materyali üretimi yapan işletmenin olmaması, organik bitkisel 

üretim yapan üreticilerin tohumluklarını farklı kurum ve kuruluşlardan (kamu kuruluşu, kendi 

tohumluklarını üretme, komşu üreticiden temin etme, tohum takas faaliyetleri, organik tarım 

ürün pazarları ve konvansiyonel tarım koşullarında üretilmiş ancak muamele görmemiş olan 

tohumluklar) temin edebilmesi üretim potansiyelini artırmaktadır (Aksoy ve ark., 2020). Buna 

ek olarak meyve fidanlarının en az iki üretim sezonunda organik bitkisel üretim koşullarda 

yetiştirilmiş olması şartı bulunmaktadır fakat bu da üreticimize sorun oluşturmayarak organik 

tarıma geçiş süreci üç yıl olduğundan, konvansiyonel tarım koşullarında üretilmiş fidan 

kullanmış olsalar dahi organik bitkisel üretim açısından problem oluşturmamaktadır.  

Gelecekte çiftçimizin dışardan getirmek zorunda kalmadığı fide-fidan, tohum temininin, bitki 

koruma preparatlarının ve gübreleme ve/veya toprak iyileştirici materyallerin ilimizden 

yapılabileceği konusuyla ilgili alt yapının oluşturulması planlandığında organik bitkisel 

üretimin gelişeceği kanaati oluşmuştur. 

 

 

SONUÇ 

Adıyaman’da organik bitkisel üretiminde günümüze kadar ülke geneline paralel ve düzenli 

olarak artmıştır. Bu anlamda Adıyaman’ın iklim koşullarının değişmesiyle, toprak ve suyun 

çiftçilere ulaştırılması ile hem ürün çeşitliliğinin hem de üretim miktarlarının artmış ve Güney 

Doğu Anadolu illeri arasında önemli bir yere gelmiştir. Organik bitkisel üretimdeki bu durum, 

Adıyaman’da ilçeler bazında da yaygınlaştığı görülmüştür. 

Organik bitkisel üretimdeki artışın en önemli sebeplerinden birisinin de Adıyaman çiftçilerinin 

organik bitkisel üretim eğilimlerinin fazla olmasıdır. Organik bitkisel üretim tekniklerinin 

anlaşılması, doğa dostu üretim yapma bilincinin gelişmesinin de katkısı vardır. Adıyaman’da 

organik bitkisel üretim bilincinin yanında organik ürün tüketimine de ivme kazandırmak adına 

şehirde eksikliği görülen organik ürünlerle özelleşmiş dükkân eksikliğinin girilmesi 

sağlanmalıdır. 
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Organik bitkisel üretimde hedefimiz sadece üretim potansiyelini artırmak değil burada birlikler, 

kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarıyla Adıyaman’da üretimi yapılan ürünlerin 

markalaştırılarak katma değerinin Adıyaman’da kalması sağlanarak üretim sürecinde 

üniversitelerde beraber diğer devlet kurum ve kuruluşlarının ortak yürüteceği projeler önem arz 

etmektedir. 

Organik meyve ve tarla bitkileri üretiminin yanında sebze üretim potansiyelinin varlığı 

bilinmekte ancak özellikle üniversitede yürütülen organik sebze denemelerinin sonuçlarının 

çiftçilerle yayım çalışmaları yapılarak ve çiftçi bahçelerinde uygulamalı gösterilerek 

yönelmeleri oluşturulabileceği düşünülmektedir.  

Organik tarımın sorunlarından birisi de girdi teminindeki sıkıntılardır. Bu anlamda üreticiler 

üretim faaliyetlerine devam ederken hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele preparatlarına 

rahatlıkla şehirden teminini sağlayamamaktadır. Yine bitki besleme konusunda üniversite 

bünyesindeki organik gübre uygulama sonuçlarının çiftçi arazilerin de de uygulanarak üretim 

potansiyeli desteklenmelidir. 

Tıbbi-aromatik bitkilerden kekik bitkisinin doğadan toplama alanlarının organik bitkisel üretim 

alanlarına gerekli izni alınarak katılmasıyla üretimde artış olacağı yine gelecekte planlanması 

gereken faaliyetlerden olduğu görülmüştür. 

Adıyaman ilinin organik bitkisel üretimde sahip olduğu potansiyelini üretime dönüştürmek 

adına kamu kurumlarının, özel sektör işletmelerinin ve sanayicilerin çiftçilerle yürüttüğü 

projelerin katkısının olduğu açıkça görülmüştür. Üretim projelerinin yanında tüketiciyi 

bilinçlendirme yani organik ürünün tanımını şehrin geneline doğru tanıtılmasına yönelik 

projelerin yapılması oldukça önem kazanacaktır. Böylesi bir projenin en önemli çıktısı organik 

ürün talebinin oluşturulması olacak böylece asıl önemli olan organik ürünlerin sadece bir 

ve/veya 2 süpermarkette raf olmaktan çıkıp özelleşmiş dükkan oluşumunu sağlayacaktır. 

Adıyaman için bir diğer konu da sertifikasyonun zorluğu olabilir. Ancak ülke genelinde sayısı 

(38) yeteri düzeye ulaşmış kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu bulunmaktadır. Organik 

ürünlerin sertifikalandırılması için GAP illerine hizmet verecek önemli kuruluşlar 

bulunmaktadır. Ancak çiftçi desteklemelerinin artması önem kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, Adıyaman’daki organik bitkisel üretiminde meydana gelen değişimler detaylıca 

incelendiğinde önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek ülke geneline katkı sağlayabilecektir. 
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Organik sebze üretiminin mutlaka çiftçi arazilerinde yapılabilirliği gösterilmeli ve önümüzdeki 

yıllarda üretim sürecinde mutlaka katkı sağlamalıdır. Önce Güney Doğu Anadolu illeri arasında 

sonra da ülke genelinde üretimde öne çıktığı ürünlerle iç ve dış pazarda potansiyelini 

gösterecektir. 
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Özet 

Yumurta, hayvansal ürün olarak elde ettiğimiz canlılığını koruyan ve kendine özgü ambalajıyla 

sunulan bir gıda maddesidir. Özellikle çocukların büyüme-gelişmesinde, beyin gelişiminde ve 

bağışıklığın güçlenmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Yumurta, içermiş olduğu 

mineraller, vitaminler, yağ asitleri, esansiyel amino asit sağlayan proteinler gibi besin 

elementleri bakımında oldukça zengindir. Bundan dolayı tüketiciler tarafından fazlaca tercih 

edilmektedir. Gıda endüstrisinde yumurtanın iç ve kabuk kalitesi büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca yumurta, üretiminden tüketicisine ulaşana kadar dışarıdan müdahale olanaklarının 

sınırlı olduğu bir ürün olarakta bilinmektedir. Bu yüzden yumurtaların kaliteli olmasında; 

yumurtacı tavukların yem rasyonları hazırlanırken kaliteli ham maddelerin tercih edilmesi, 

barınma sistemleri, hayvan refahı vb. gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Genel olarak 

konvansiyonel kafes sisteminin, yumurtacı tavukların refahı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 

ve onların doğal ve rahat davranışlarını kısıtladığı kabul edilmektedir. Hayvan refahının 

maksimum seviyelerde tutulması, yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmasına ve üretim maliyetlerinin 

artmasına neden olsa da yumurta kalitesinin bireysel parametrelerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra yumurtaların raf ömrünü ve genel 

kalitesini etkileyen bakteriyel kontaminasyon düzeyinin de izlenmesi yapılmalıdır. Ayrıca 

yumurtada kaliteyi etkileyen; iç faktörlerin (genotip, genel sağlık, yaş, üretim aşaması) ve dış 

faktörlerin (barınma sistemi, beslenme, mikro iklim ve stres seviyeleri) aşamalar halinde 

incelenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Yumurtada kaliteyi olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerin minimize edilmesine bağlı olarak daha kaliteli ürünlerin elde edileceği ön 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yumurtacı tavuklar, kalite, barınma sistemleri, kontaminasyon. 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
FACTORS AFFECTING QUALITY IN EGGS 

Abstract 

The egg is a foodstuff that preserves the vitality we obtain as an animal product and is presented 

in its unique packaging. It has important contributions especially in the growth and development 

of children, brain development, and strengthening of immunity. Eggs are rich in nutritional 

elements such as minerals, vitamins, fatty acids, and proteins that provide essential amino acids. 

Therefore, it is highly preferred by consumers. In the food industry, the inner and shell quality 

of the egg is of great importance. Also, the egg is known as a product where external 

intervention opportunities are limited from production to the consumer. Therefore, in the quality 

of eggs; Preference of quality raw materials when preparing feed rations of laying hens, housing 

systems, animal welfare, etc. Such elements come to the fore. It is generally accepted that the 

conventional cage system has negative effects on the welfare of laying hens and restricts their 

natural and comfortable behavior. Although keeping animal welfare at maximum levels 

requires new investments and increases production costs, monitoring and evaluating individual 

parameters of egg quality is very important. Also, the level of bacterial contamination that 

affects the shelf life and overall quality of the eggs should be monitored. Also affects the quality 

of eggs; Internal factors (genotype, general health, age, production stage) and external factors 

(housing system, nutrition, microclimate, and stress levels) should be examined, and recorded 

in stages. It is anticipated that higher quality products will be obtained by minimizing the factors 

that negatively affect the quality of eggs. 

 

Keywords: Laying hens, quality, housing systems, contamination. 
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Giriş 

Yumurta, insan vücudu için önemli bir enerji, protein ve diğer faydalı maddeler kaynağı 

olarak bilinmektedir (Braun, 2000). Düşük kalori değeri, bileşenlerin iyi sindirilebilirliği ve 

besinlerdeki yüksek içerik, yumurtayı birçok diyet rejimi için önemli bir gıda maddesi haline 

getirmiştir. Genel olarak tavuk yumurtası; yumurta sarısı (%30-33), albümen (yaklaşık %60) 

ve kabuktan (%9-12) oluşmaktadır (Keener ve diğ., 2006).  

Yumurta endüstrisi için, yumurta kabuğu ve iç kalitenin iyi bir şekilde olması 

yumurtaların üretimi, endüstrinin ekonomik uygulanabilirliği için kritik öneme sahiptir. 

Yumurta kalitesiyle ilgili sorunlar şu anda sektöre yılda milyonlarca dolara mal olmaktadır. Bu 

nedenle yumurta kabuğu kalitesini ve yumurta iç kalitesini etkileyen faktörleri anlamak, tespit 

ve minimize etmek önemlidir (Stadelman, 1995).  

Yumurtacı tavuklar için farklı yetiştirme sistemlerinin kullanılması, hayvan refahı 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tavukların sınırlı alan nedeniyle geleneksel kafes 

sisteminin, tavukların doğal ve rahat davranışlarını kısıtlayarak refahı üzerinde olumsuz etkiler 

yarattığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yumurta kalitesi de son zamanlarda ön plana 

çıkmaktadır. Tüketicilerin gıda kalitesine yönelik talepleri, yaşam standardı ve bilginin 

mevcudiyeti ile birlikte artmaktadır. Bu gelişme, tüketime yönelik yumurta üretimine tam 

olarak yansımış olup, yeni yatırımlara ve üretim maliyetlerinde artışa neden olsa bile, hayvan 

refahının maksimum seviyelerini sürdürmek için yumurta kalitesinin bireysel parametrelerini 

izlemek ve değerlendirmek önem taşımaktadır (Ledvinka, Zita ve Klesalova, 2012).  

Tavuk yetiştirme sistemlerinde, optimal yumurtlayan tavukların doğal davranışlarını 

ifade etmesine izin verilmeli, hastalık ve yaralanma olasılığını en aza indirilmeli, yumurtlama 

verimliliğini ve yumurta kalitesini optimize edilmeli ve gıda güvenliğine teşvik edilmelidir. 

Geleneksel kafes sistemleri, bulaşıcı hastalıkların (bir grubun küçük boyutu) ve çok fazla 

gagalanmanın etkisini azaltmaktadır. Ekonomik açıdan bakıldığında bu sistem en ucuz ve aynı 

şekilde yumurta üretimi ve kalitesi en yüksektir. Bununla birlikte, tavukların yuva yapma, 

tüneme, yürüme, yiyecek arama ve toz banyosu gibi bu tür doğal davranışları sınırlıdır veya 

uygulanabilir değildir. Alan sınırlaması, kanat çırpma, esneme ve kuyruk sallama gibi konfor 

davranışlarının performansını düşürerek tavukların refahını da etkilemektedir (Ledvinka ve 

diğ., 2012). 
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Bu derleme çalışmasında; yumurtacı tavuklardan elde edilen yumurtaların kalitesini 

etkileyen iç ve dış faktörlerin değerlendirilmesi yapılmış olup, yumurta verimi ve kalitesi için 

gerekli olan önlemlerin alınması önem arz ettiği ortaya çıkmaktadır.  

 

Yumurtada Kaliteyi Etkileyen Faktörler  

Yetiştirme Sistemleri  

Yumurtlayan tavukların performansının tek ve en önemli göstergesi tavuk yumurtası 

üretimidir. Kafes sistemlerinde ve alternatif yetiştirme sistemlerinde yumurtlama ve yumurta 

kalitesinin karşılaştırılmasına odaklanan çoğu çalışmada, kafeslerde daha yüksek üretim 

gerçekleştiği bildirilmiştir.  

Tiller (2001) çalışmasında, kafes ve alternatif sistemlerin analiz açısından 

değerlendirmiştir. Aynı sayıda tavuğa sahip sistemlerden; kafes sisteminde 332 yumurta elde 

edilirken, serbest gezen tavuklardan ise sadece 257 yumurta elde edilmiştir. Kafesli sistemlerin 

diğer sistemlere göre kıyaslanamayacak kadar daha iyi olduğunu belirtilmiştir. 

Vits, Weitzenbürger, Hamann ve Distl (2005), geleneksel ve zenginleştirilmiş kafes 

sistemleri karşılaştırmıştır. Zenginleştirilmiş kafeslerde yüksek yumurtlama olduğu 

saptanmıştır. Ancak daha düşük bir yumurta kabuğu mukavemeti tespit edilmiştir.  

Singh, Cheng ve Silversides (2009), farklı yetiştirme sistemlerinin (geleneksel kafes ve 

serbest gezinen) yumurtlama ve yumurta kalitesi üzerindeki etkisini incelemiştir. Yetiştirme 

sistemlerinin canlı ağırlığını ve ölüm oranını önemli ölçüde etkilediği bildirilmiştir. Ancak yem 

tüketimini etki etmediği saptanmıştır. Yumurtlama döneminin 20. ve 30. haftaları arasında 

yumurtlama için çevre ile yetiştirme sistemleri arasındaki etkileşim, 30., 40. ve 50. haftalardaki 

canlı ağırlık için önemli olarak etkilemiştir. Serbest gezinen tavukların yüksek oranda canlı 

ağırlık, yumurta verimi ve yumurta sarısının daha koyu olduğunu belirlenmiştir. 

 

Yumurta kalitesi 

Yumurtacı tavukların yumurtalarının kalitesi, morfolojik, kimyasal, fiziksel, 

organoleptik (duyusal) ve mikrobiyolojik yönleri yansıtan özel kriterlerle belirlenmektedir. 

Yumurta, tüm yapıların birbiriyle yakından ilişkili olduğu eksiksiz bir biyolojik sistemdir 

(Tumova ve Ebeid, 2003). Yumurta proteinleri, yağlar, şekerler, vitaminler ve mineraller, 

tavuğun gelişimini kolaylaştıran bir besin kompleksini oluşturmaktadır. Yumurtaların kalitesi, 

hem içsel (genetik etkiler, tavuğun yaşı, yumurtlama döngüsü aşaması) hem de beslenme 
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seviyesi, mikro iklim parametreleri ve seçilen yetiştirme sistemi gibi bir dizi dış etkenler 

tarafından etkilemektedir (Sevcikova, 2003).   

 

 

 

Yumurta sarısı ve albümin kalitesi 

Yumurta iç kalitesinin daha az önemli olmayan göstergesi, yumurta sarısı ve albüminin 

toplam yumurta ağırlığına oranıdır. Albümin kalitesi, öncelikle albümen ve yumurta ağırlığını 

yansıtan Haugh Birimi (tazelik) tarafından tanımlanmaktadır (Ledvinka ve diğ., 2012). Bir 

bütün olarak yumurtanın ağırlığı ile onu oluşturan parçaların, özellikle de albümin ve yumurta 

sarısının ağırlıkları arasında yüksek düzeyde bir pozitif korelasyon bulunmaktadır. Daha ağır 

yumurtalarda yumurta sarısı ve albümin kütleleri daha küçük olanlara göre daha fazladır, ancak 

yüzdeler farklılık gösterebilmektedir. Yumurta sarısı ağırlığı için kalıtsallık katsayısı 0.12 ile 

0.15 arasında değişmektedir (Muir ve Aggrey, 2003). Ledvinka, Tumova ve Stolc (2008), 

yaptıkları araştırmalarında, bazı göstergelerinde önemli farklılıklar olmasına rağmen, 

kullanılan yetiştirme sisteminin albümin ve yumurta sarısının kalitesini temelde etkilemediği 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, kafesli sistemlerde Haugh birimi daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Haugh biriminin yüksek olması albümen kalitesinin daha iyi olduğunun bir 

göstergesidir.   

 

Yumurta kabuğu kalitesi 

Seçici ıslah amacıyla uzun vadede izlenen yumurta kabuğunun kalitesi en önemli 

özelliklerinden biridir. Düşük kaliteli kabuklu yumurtalar, tüketim için yumurta üretiminde 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Standart olmayan yumurtalar, toplam yumurta veriminin 

%3 ile %12'sini oluşturmaktadır (Doskocil ve Svobodova, 1996). Yumurta kabuğu kalitesi, 

gerçek ağırlık ve ağırlık oranı, kalınlığı ve gücü ile tanımlanmaktadır. Yumurta kabuğu 

kalitesini ve genel yumurta kalitesini etkileyen temel biyolojik faktörlerin iç ve dış / çevresel 

olarak açıklanmaktadır. Yumurta kabuğu kalitesindeki önemli farklılıklar, tavukların cins, soy 

ve aile sınıflandırmasından kaynaklanmaktadır. Zhang ve diğ. (2005) yumurta kabuğu ağırlığı, 

kalınlığı ve mukavemeti için sırasıyla 0.64, 0.34 ve 0.24 olarak tespit edilmiştir. Belirli genotip, 

yumurta kabuğu kütlesinin oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Özellikle Haugh birimi tarafından ifade edilen dayanıklılık ve kalınlık, daha yüksek 

yumurta şekli indeksi değerleri, yumurta sarısı indeksi ve albümen kalitesi açısından kafesli 
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tavuklardan elde edilen yumurtaların, serbest gezinen olarak yetiştirilen tavuklardan elde edilen 

yumurtalara kıyasla daha iyi kabuk kalitesi sergilediği bildirilmiştir. Serbest gezinen tavuklar; 

tarla çiftçiliğinde, yumurtalar daha yüksek düzeylerde bakteri kirliliğine maruz kalmakta olup, 

daha fazla yüzey kusurları görülme sıklığı göstermektedir. Yumurta kabuğunun zayıflaması, 

artan bakteriyel enfeksiyon olasılığını etkileyerek geçirgenliğini artırmaktadır. Standart 

olmayan yumurta sayısının (kirli, kötü kabuk kalitesi), kümes hayvanı yetiştiriciliğine kıyasla 

serbest dolaşan ve kafes sistemlerinden birkaç kat daha yüksek olduğu bulunmuştur (Ledvinka 

ve diğ., 2012). 

 

Mikrobiyal kontaminasyon  

Bu parametrenin raf ömrü ve üretim güvenliği açısından önemine rağmen, yumurta 

kabuğunun bakteriyel kontaminasyonundaki farklılıklara daha önce çok az dikkat edilmiştir. 

Yumurta işleme zincirindeki kontaminasyon ilerlemesi üzerine yapılan çalışma, kafes dışı 

yetiştirme sistemlerinde ilk yumurta kabuğu kontaminasyonunun, yumurtaların kısa bir 

yumurta kuşağında birikmesinin ve yere yerleştirilen ekstra folluk kutularının, bakteriyel 

yumurta kabuğu kontaminasyonu için kritik noktalar olduğunu tespit edilmiştir.   

Yumurta kabuğunun mikrobiyal kontaminasyonu, esas olarak yumurtaların koyulduğu 

ortamı belirleyen yumurtacı tavukların yetiştirilmesinde kullanılan barınak sistemine bağlıdır. 

Hem tesis binalarının yüzeyindeki hem de tavukların tüyleri, ayaklarındaki kirlilik düzeyi, 

havadaki mikroorganizma ve toz konsantrasyonuna bağlı olduğu saptanmıştır. Bakteriler 

havadaki partiküllerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak yumurta kabuğunun 

ilk bakteriyel kontaminasyonunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir (De Reu ve diğ., 2005). 

Yumurta üretimi için kafes sistemlerinin ürün güvenliği açısından avantajları, hayvan 

dışkısı ile çok az temas etmesi veya hiç temas etmemesi ve ayrıca kafesin yapısının izin verdiği 

şekilde hayvanlar ve yumurtalar için sağlanan hijyen koşulları sağlamaktadır (Dunn, 1997).  

Mallet, Guesdon, Ahmed ve Nys (2006), farklı kafes sistemlerine ve zenginleştirilmiş 

kafeslerde farklı yerlere bırakılan yumurtaların hijyenik yönleri incelenmiştir. Konvansiyonel 

kafeslere (4.56 log CFU/yumurta kabuğu) kıyasla zenginleştirilmiş kafeslerden (4.83 log 

CFU/yumurta kabuğu) toplanan yumurtaların yumurta kabuklarında toplam aerobik bakteri 

sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir.  

De Reu ve diğ. (2009) Yetiştirme sisteminin (zenginleştirilmiş kafeslere karşı kafes dışı 

sistemler) bakteriyel kontaminasyon düzeyi ve yumurta kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Zenginleştirilmiş kafeslerde toplam aerobik bakteri sayısı olarak ifade edilen daha düşük 
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kontaminasyon seviyeleri (4,75'e karşı 4,98 log CFU/yumurta kabuğu), kafes dışı sistemlere 

kıyasla daha düşük bulunmuştur. 

 

 

 

Sonuç 

Son yıllarda çeşitli yetiştirme sistemleriyle ilgili yapılan kapsamlı çalışmalar, kullanılan 

alternatif sistemlerin kafes sistemlerine kıyasla genellikle daha düşük kalitede yumurta üretme 

eğiliminde olduğu ve yumurtaların kalitesini etkilediğine işaret etmektedir. Yapılan 

araştırmalarda görüldüğü üzere birçok faktör yumurtanın iç ve dış kalitesini 

etkileyebilmektedir. Bu faktörlerin farkında olmak, bir yumurta üreticisinin yumurtaları 

izlemesine ve yumurta kalitesini optimize etmesine olanak tanımaktadır. Yumurtacı tavuk 

yetiştiriciliğinde, yumurtaların dikkatle toplanması, tasnif işlemlerinin uygulanması, iç ve dış 

kaliteye etki eden olumsuz faktörlerin minimize edilmesi sonucunda, oluşacak nihai ürünün 

kalitesini arttıracağı öngörülmektedir.  
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Özet 

Akgünlük ağacı reçinesi, çok eski zamanlardan beri ilaçların yapımında, dini ve kültürel 

törenlerde ise tütsü olarak kullanılmaktadır. Boswellia serrata, Burseraceae familyasından 

olup, anavatanı Hindistan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun kuru dağlık bölgeleri olarak 

bilinmektedir. Ülkemizde ise İç Anadolu Bölgesi’nde yetişen türleri bulunmaktadır. Akgünlük 

reçinesi, ağacın gövdesine yapılan kesiklerin tıkanması ve daha sonra yağ içeriğinin giderilmesi 

ile reçinenin katılaşması sonucu elde edilmektedir. Ayrıca akgünlük ağacı reçinesi içeriğinde 

bulunan asetil-11-keto-β-boswellic asitten dolayı antibakteriyel özellik göstermektedir. Bu 

araştırmada, akgünlük ağacı reçinesinin etanol, metanol ve distile su çözücülerinden elde edilen 

ekstraktların yedi farklı gram negatif ve pozitif türlerdeki bakterilere karşı antibakteriyel etkisi 

disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiş olup, minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) ve 

minimum bakterisidal konsantrasyon (MBC) değerleri de tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları 

değerlendirildiğinde; en yüksek zon çapı açılması 18.66±1.14 mm ile Enterobacter aerogenes’e 

karşı etanol ekstraktında gözlenirken, bu değeri Bacillus cereus 18.44±1.33 mm ile distile su 

ekstraktının takip ettiği saptanmıştır. En düşük MIC değeri 0.070 mg/L ve en düşük MBC 

değeri ise 0.047 mg/L ile akgünlük reçinesinin etanol ekstraktında Enterobacter aerogenes’e 

karşı olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları Eucast ve CLSI referans değerleri ile 

kıyaslandığında, Enterobacter aerogenes’in etanol, Bacillus cereus’un ise distile su 

ekstraktlarına karşı duyarlı olduğu belirlenmiştir. Buna karşın Escherichia coli’nin ise distile 

su ekstraktına karşı dirençli olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Akgünlük reçinesi, disk difüzyon, antibakteriyel etki, asetil-11-keto-β-

boswellic asit, Enterobacter aerogenes.  
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DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL EFFECT OF EXTRACTS OF VARIOUS 

SOLVENTS OF VITAL WOOD (Boswellia serrata) RESIN 

 

Abstract 

Boswellia tree resin has been used in the production of medicines, and as incense in religious 

and cultural ceremonies since ancient times. Boswellia serrata is from the Burseraceae family, 

and is known as the dry mountainous regions of its homeland India, North Africa, and the 

Middle East. In our country, some species grow in the Central Anatolia Region. Boswellia resin 

is obtained by clogging the cuts made on the trunk of the tree, and then solidifying the resin by 

removing the oil content. Also, it shows antibacterial properties due to the acetyl-11-keto-β-

boswellic acid contained in the resin. In this study, the antibacterial effect of extracts obtained 

from ethanol, methanol, and distilled water solvents of Boswellia tree resin against bacteria of 

seven different gram negative and positive species was determined by disk diffusion method, 

and the minimal inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 

(MBC) values were also determined. When the research results are evaluated; The highest zone 

diameter opening was observed with 18.66±1.14 mm in ethanol extract against Enterobacter 

aerogenes, followed by distilled water extract with Bacillus cereus 18.44±1.33 mm. It was 

observed that the lowest MIC value was 0.070 mg/L and the lowest MBC value was 0.047 

mg/L, against Enterobacter aerogenes in ethanol extract of frankincense resin. When the 

research results were compared with Eucast, and CLSI reference values, it was determined that 

Enterobacter aerogenes was sensitive to ethanol, and Bacillus cereus to distilled water extracts. 

On the other hand, Escherichia coli was found to be resistant to distilled water extract. 

 

Keywords: Boswellia resin, disk diffusion, antibacterial effect, acetyl-11-keto-β-boswellic 

acid, Enterobacter aerogenes. 
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Giriş 

Ağaçların dal ve gövdelerinin mekanik yaralanması veya mikrobiyal enfeksiyonu 

sonucu üretilen reçine, polisakkarit kompleks yapılardan oluşmaktadır (Yang ve diğ., 2018). 

Reçinelerin polisakkarit bileşenlerinin içeriğinde; arabinoz, ksiloz, galaktoz, glikoz ve üronik 

asitler bulunmaktadır (Stephen, 1983). 

Akgünlük ağacı (Boswellia serrata), çoğunlukla Asya ve Afrika'nın tropikal 

bölgelerinde yoğun olarak yetişen, yaprak döken orta büyüklükte bir ağaçtır. Özellikle 

Hindistan'da kuru dağlık ormanlarında ve ülkemizde de güneybatı bölümünde yer alan 

bölgelerde yetişmektedir (Bhutada, Muneer Farhan ve Dahikar, 2017). 

B. serrata sakız reçinesinin analjezik, anti-enflamatuar, antiartritik ve antipiretik 

aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Akgünlük reçinesinin, ana bileşiminde triterpenik asit 

olarak β-boswellik asitler ile 11-keto-β-boswellik asitler ve bunların asetatlarını içermektedir 

(Singh ve diğ., 2007; Upaganlawar ve Ghule, 2009). 

Akgünlük reçinesinin içeriğindeki asetil-11-keto-β-boswellik asitin antimikrobiyal 

özelliği bulunmaktadır. Özellikle Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis 

oluşturduğu biyofilmler üzerinde inhibe edici etkileri bulunmaktadır (Raja ve diğ., 2011).  

Bu araştırmada; Muğla il merkezi ve ilçelerindeki dağlık bölgelerinden toplanan 

akgünlük ağacı reçinelerinden üç farklı çözücü (metanol, etanol ve distile su) yardımıyla elde 

edilen ekstraktların patojen bakteriler (7 farklı) üzerindeki antibakteriyel etkisi, minimal 

inhibitör konsantrasyon (MIC) ve minimum bakterisidal konsantrasyon (MBC) verileri tespit 

edilmiştir.   

 

Materyal ve Metod 

Araştırmada kullanılan akgünlük reçinesi 

Çalışmamızda kullanılan akgünlük ağacı reçinesi (Boswellia serrata), Muğla il merkezi 

ve ilçelerindeki dağlık bölgelerin bulunan Akgünlük ağaçlarının gövdelerinden el yardımı ile 

toplandıktan sonra açık havada ve gölgede kurutulmuştur. Reçineler analizlerde kullanılıncaya 

kadar ağzı hava almayacak şekilde kapatılmış bir kap içerisinde 4 °C’de depolanmıştır. 

 

Araştırmada kullanılan test bakterileri  

Araştırmada gıda kaynaklı patojenlerden Bacillus cereus (ATCC 14579), Listeria 

monocytogenes (ATCC 51774), Escherichia coli (ATCC 25922), Enterobacter aerogenes 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
(ATCC 13048), Salmonella Typhimurium (ATCC 14028), Staphylococcus aureus (ATCC 

6538) ve Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) türlerine ait bakterileriler kullanılmıştır.  

Akgünlük ağacı reçinesinin ekstraktlarının hazırlanması 

4 °C’de muhafaza edilen akgünlük ağacı reçineleri laboratuvar tipi değirmenden 

geçirilerek toz haline getirilmiştir. Elde edilen toz reçinelerden 50 şer gram alınarak ayrı ayrı 

üç örnek içinde 190 ml (w/v) oranında metil alkol, %85’lik etil alkol ve distile su çözücü olarak 

ilave edilmiştir. Hazırlanan çözeltiler 120 dev/dk saat shaker cihazında (Wiseshake SHO-2D, 

Witeg, Almanya) çalkalanmıştır. Daha sonra çözeltiler steril filtre (Whatman No:32) kağıtları 

yardımıyla süzülmüştür. Çözücü ve ekstraktlar rotary-evaporatör (Heidolph, Almanya) ile 

çözücü uzaklaştırılmıştır. Elde edilen ekstraktlar renkli şişelerde kapakları hava almayacak bir 

şekilde kapatılmıştır. Karanlık ve serin bir ortamda analizler tamamlanıncaya kadar 

depolanmıştır (Karakoç ve Gökçe, 2013; Tomar, Akarca, ve Başpınar, 2020). 

 

Antimikrobiyal Aktivite, MIC ve MBC Değerlerinin Belirlenmesi  

Antimikrobiyal aktivite belirlenmesinde disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır.  Üç farklı 

çözücü (metil, etil ve distile su) kullanılarak hazırlanan ekstraktlardan steril petri kutularının 

içerisine 10 ml alınarak boş olan disklere (Bio-Disk) 60 dk boyunca 4 °C’de emmesi 

sağlanmıştır (Tomar ve diğ., 2020). İnokulumlar Bauer (1966) göre hazırlanmıştır. Hazırlanan 

inokulumlar, Mueller Hinton Agarlara (Merck 1,05437) 15 dakika içerisinden inokulumlerden 

eküvyon çubuğu ile üç yöne eşit olacak şekilde yayılmıştır. 10 dakika besiyerin inokulumü 

emmesi için beklenilmiştir. Daha sonra diskler birbirine değmeyecek uzaklıklarda 

yerleştirilmiştir. Ardından uygun koşullarda; Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimirium, 

Escherichia coli ve Enterobacter aerogenes 35±1 °C de aerobik ortamda16-20 saat; Bacillus 

cereus ve Pseudomonas aeruginosa 30±1 °C de aerobik ortamda 24-48 saat; 35±1 °C de hava 

ve %5 CO2 karışımı ortamda Listeria monocytogenes 16-20 saat inkübasyona bırakılmıştır 

(Anonim, 2018). Oluşan inhibisyon zonlarının çapları dijital kumpas ile mm cinsinden 

ölçülmüştür. 

MIC değerlerinin belirlenmesinde bifold dilüsyon yöntemi kullanılmıştır. Aamer, 

Abdul-Hafeez ve Sayed (2014) göre yapılan analizlerin süresi sonunda tüplerde gözle 

görünmeyen mikrobiyal bir gelişme olmayan tüpün konsantrasyonu ile gelişme gözlenen bir 

önceki tüp konsantrasyonlarının toplamının yarısı MIC değeri olarak kabul edilmiştir. 

Akgünlük ağacı reçinesinin ekstraktlarının araştırmada kullanılan patojen bakteriler 

üzerindeki MBC etkisinin belirlenmesinde, Owuama (2017) göre yapılmış olup, inkübasyon 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
sonrasında gelişme görünmeyen en düşük konsantrasyon, test edilen bakteri türüne karşı 

akgünlük reçinesi ekstraktlarının MBC değerleri tespit edilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Metanol, etanol ve distile su içerisinde hazırlanarak akgünlük ağacı reçinesi ekstraktının 

yedi farklı patojen bakteri (gıda kaynaklı) üzerindeki antibakteriyel etkileri disk difüzyon 

yöntemiyle elde edilen sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. İnkübasyon süresi sonrasın da 

inhibisyon zonları mm olarak değerlendirilmiştir. Her bakteri için 3 ayrı paralelin aritmetik 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır.  

 

Tablo 1. Hazırlanan Akgünlük Ağacı Reçinesinin (Boswellia serrata) Ekstraktlarının Bazı 
Gıda Patojenleri Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri (mm zon çapı). 

 Zon Çapları (mm) / Std Sapma 

Bakteriler Metanol Etanol Distile Su 
Listeria monocytogenes (ATCC 51774) 10.04±0.15 13.36±1.17 17.78±0.37 

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) 14.23±0.94 18.66±1.14 9.02±0.09 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 11.01±0.82 14.81±0.98 17.25±0.92 

Escherichia coli (ATCC 25922) 15.34±1.49 17.49±0.75 8.51±0.28 

Salmonella Typhimirium (ATCC 14028) 12.55±1.29 16.28±0.94 9.10±0.08 

Bacillus cereus (ATCC 14579) 9.85±0.18 12.86±1.61 18.40±1.33 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) 11.24±0.48 13.29±0.77 10.19±0.17 

 

Akgünlük ağacı reçinesi ekstraktlarının bazı gıda patojenleri üzerindeki MIC ve MBC 

etkileri belirlenmiş olup, Tablo 2’de gösterilmiştir. Değerler mg/L olarak değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 2. Hazırlanan Akgünlük Ağacı Reçinesinin (Boswellia serrata) Ekstraktlarının Bazı 
Gıda Patojenleri Üzerindeki MIC ve MBC Değerleri (mg/L). 

 MIC ve MBC Değerleri (mg/L) 
 Metanol Etanol Distile Su 

Bakteriler MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

Listeria monocytogenes (ATCC 51774) 0.563 0.375 0.188 0.125 0.094 0.063 

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) 0.188 0.125 0.070 0.047 0.563 0.375 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 0.375 0.250 0.141 0.094 0.094 0.063 

Escherichia coli (ATCC 25922) 0.141 0.094 0.094 0.063 0.750 0.500 

Salmonella Typhimirium (ATCC 14028) 0.281 0.188 0.188 0.125 0.563 0.375 

Bacillus cereus (ATCC 14579) 0.563 0.375 0.281 0.188 0.070 0.047 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) 0.375 0.250 0.281 0.188 0.563 0.375 

 

Yaptığımız araştırmada; akgünlük ağacı reçinesinin etanol, metanol ve distile su 

çözücüleri kullanılarak oluşan ekstraktların gıdalardan kaynaklı farklı patojenler üzerinde 
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antimikrobiyal etkisi disk difüzyon yönetimi kullanılarak saptanmıştır. En fazla antimikrobiyal 

etkinin etanol ekstraktında 18.66±1.14 mm inhibisyon zon çapıyla Enterobacter aerogenes 

üzerinde olduğu en az etkisini ise distile su ekstraktında Escherichia coli üzerinde 8.51±0.28 

mm inhibisyon zon çapı oluşturduğu belirlenmiştir. Enterobacter aerogenes, Escherichia coli 

ve Salmonella Typhimirium üzerinde en fazla etkili olan ekstraktın etanol olduğu en az etkili 

ekstraktın ise distile su olduğu ortaya konulmuştur (Tablo 1). Elde edilen bulgular EUCAST ve 

CLSI laboratuvarlarının referans değerleri ile karşılaştırıldığında; Enterobacter aerogenes’in 

etanol ekstraktına karşı, Escherichia coli’nin metanol ekstraktına karşı, Bacillus cereus’un 

distile su ekstraktına karşı duyarlı olabildikleri ortaya konulmuştur (Anonim, 2018).   

Akgünlük ağacı reçinesinin en düşük MIC ve MBC değerlerinin, etanol ekstraktında 

Enterobacter aerogenes üzerinde ve distile su ekstraktında ise Bacillus cereus üzerinde aynı 

değerlerde (MIC: 0.070 mg/L; MBC: 0.047 mg/L) etkili oldukları belirlenmiştir. En yüksek 

MIC ve MBC değerleri ise distile su ekstraktında Escherichia coli’nin üzerinde sırasıyla 0.750 

mg/L ve 0.500 mg/L olarak saptanmıştır (Tablo 2). 

Sravani ve diğ. (2014) akgünlük reçinesin farklı çözücülerden elde edilen ekstraktların 

bazı bakteriler üzerinde antibakteriyel etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, Etanol 

ekstraktının Escherichia coli üzerinde 15-20 mm aralığında, sıcak su ekstraktının ise Bacillus 

cereus üzerinde 15-20 mm aralığında inhibisyon çapı oluşturduğu bildirilmiştir. Yapılan 

çalışma ile elde ettiğimiz bulgular arasında farklılık bulunmaktadır. Bunun nedenleri, kullanılan 

metot, antibakteriyel materyal ve patojen bakteri suşlarının farklı olmasında 

kaynaklanmaktadır.  

 

Sonuç 

Bu araştırmada akgünlük ağacı reçinesinin farklı çözücülerdeki ekstraktlarının bazı 

patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda etanol 

ekstraktların diğer çözücülere kıyasla daha antimikrobiyal etkiye, daha düşük MIC ve MBC 

değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Gıda üretimlerinin başlıca problemlerinden olan 

mikrobiyal kontaminasyon için genellikle sentetik antimikrobiyal koruyucular tercih 

edilmektedir. Kimyasal türevli olan bu koruyucular tüketiciler tarafından yan etkilerinden 

dolayı şüpheyle yaklaşılmaktadır. Bu yüzden üretici firmaların alternatif koruyucu katkı 

maddeleri arayışları devam etmektedir. Araştırmamızda elde ettiğimiz bulgular sonucunda, 

akgünlük ağacı reçinesinin (Boswellia serrata) bu amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Genel olarak akgünlük ağacı reçinelerinin ülkemizde ve dünyada bolca 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
bulunması, kolay bir şekilde temin edilmesi ve ucuz olması diğer sentetik koruyuculara karşı 

alternatif olabileceği ve çeşitli avantaj sağlayacağı ön görülmektedir.  
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Subakut  Periyotta Oluşan Kilo Kaybının Glutatyon S-Transferaz (GST) Enzim 

Aktivitesi Üzerine Etkisi 

Effect of Weight Loss Occurring in Subacute Period on Glutathione S-Transferase 

(GST) Enzyme Activity 
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Özet 

Bu çalışmada, 10 günlük kısa bir zaman diliminde egzersiz yapılarak gözlenen kilo kaybının, 

Glutatyon S-Transferaz (GST) enzim aktivitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Ratlara 10 günlük egzersiz yaptırıldı. Gruplar arası kilo kaybı farkı oluşması amacıyla bir gruba 

melatonin ve niasin verildi. Çalışma boyunca ratlar tartıldı. Son egzersizden bir gün sonra 

intrakardiyak kan örnekleri alındı. GST enzim aktivitesi ölçüldü. 

Gruplarda kilo kaybı gözlendi. Vücut ağırlığı dikkate alındığında, melatonin ve niasin verilen 

grupta oluşan kilo kaybının anlamlı olduğu gözlendi (p<0,001). Kilo kaybı daha yüksek olan 

bu grubun GST enzim aktivitesi,  diğer gruptan daha düşük olduğu gözlendi (p<0,001). 

Gruplarda gözlenen kilo kaybı ile analizi yapılan GST enzim aktivite düzeyleri arasında zıt 

yönlü korelasyon olduğu gözlendi (p<0,001).  

Sonuç olarak; bu çalışma 10 günlük subakut bir periyotta ratlarla yapıldı. Bir grupta yaklaşık 

% 4 düzeyinde kilo kaybı oluştu. Kilo kaybı ile GST enzim aktivitesi arasında zıt yönde bir 

korelasyon olduğu gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Subakut Periyot, Kilo Kaybı, Glutatyon S-Transferaz.  
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Abstract 

In this study, it was aimed to investigate the effect of weight loss observed by exercising on 

GST enzyme activity in a short period of 10 days. 

The rats were exercised for 10 days. Melatonin and niacin were given to one group in order to 

create a difference in weight loss between groups. The rats were weighed throughout the study. 

Intracardiac blood samples were taken one day after the last exercise.   GST enzyme activity 

was measured. 

Weight loss was observed in the groups. Considering the body weight, it was observed that the 

weight loss in the melatonin and niacin group was significant (p <0.001). It was observed that 

the GST enzyme activity of this group with higher weight loss was lower than the other group 

(p <0.001). An inverse correlation was observed between weight loss in the groups and analyzed 

GST enzyme activity levels (p <0.001).  

As a result; This study was carried out with rats in a subacute period of 10 days. Approximately 

4% weight loss occurred in one group. An inverse correlation was observed between weight 

loss and GST enzyme activity.  

Keywords: Subacute Period, Weight Loss, Glutathione S-Transferase. 
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Giriş 

Obezite her yaş, cinsiyet, etnik köken, ırk ve sosyoekonomik statüdeki bireyleri etkileyen 

küresel bir sağlık sorunudur ( Ward ve diğ. 2016). Amerika Kalp Derneği ve Amerikan 

Kardiyoloji Kolejinin yayınladığı bir kılavuzda, obezitenin tedavisi için başlangıçta vücut 

ağırlığının % 3-5'i kadar kilo kaybı önermektedir (Jensen ve diğ. 2014). Kilo kaybını elde etmek 

için ortak bir strateji; bir taraftan enerji alımını azaltırken, diğer taraftan enerji harcamasını 

artırarak zıt yönlü enerji dengesi oluşturmaktır (Jensen ve diğ. 2016).  

Düzenli egzersiz, obezite tedavisindeki olumsuz tabloyu iyileştirmek için büyük potansiyele 

sahip bir strateji olarak ortaya çıkmıştır (Catenacci ve diğ. 2011, Donnelly ve diğ. 2004, 

MacLean ve diğ. 2009). Bununla birlikte, fiziksel aktivitenin, kilo verme üzerindeki klinik 

etkinliği, birçok tartışmanın konusu olmuştur (Doucet ve diğ. 2011). Egzersiz, süresine ve 

yoğunluğuna bağlı olarak oksidatif stres düzeyinde bir artışa neden olmaktadır. Çok yoğun bir 

egzersiz programı esnasında tüm vücut, normal istirahat haline göre yaklaşık 20 kat oksijen 

kullanırken bu oran egzersize katılan kaslarda 200 kata kadar ulaşabilmektedir (Child ve diğ. 

1998) 

Ashtary-Larky ve diğerlerinin (2017) yaptıkları çalışmada; Yavaş kilo kaybının vücut 

kompozisyonu bakımında daha elverişli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Buna ek olarak, 

şiddetli diyet kısıtlaması üzerine yapılan bir sistematik derlemede ise; Önemli sayıda insanın, 

hızlı kilo kaybının yan etkileri olduğuna ve yavaş kilo kaybına benzer faydalı klinik etkilere 

sahip olamayacağına inandığı belirtilmiştir.( Da Luz ve diğ. 2015) 

Glutatyon S-transferaz (GST) reaktif oksijen türleri (ROS), hormonların biyosentezi ve 

oksidatif strese karşı koruma dahil olmak üzere hem endojen hem de ksenobiyotik bileşiklere 

karşı en baskın koruyucu antioksidan enzim ailesinden biri olarak kabul edilmektedir (Enayati 

ve diğ. 2005, Hayes ve diğ. 2005). Detoksifikasyon mekanizmasında sitokrom P450'nin 

aktivasyonunun yanı sıra, faz II sistemi oksidanların konjugasyonu dahil olmak üzere çok 

işlevli bir rol oynar (Jones ve diğ. 2007)  

Obezite ile mücadele amacıyla kilo kaybı üzerine, farklı yöntemlerin değerlendirildiği bir çok 

çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; pek çoğunda kilo kaybına 

odaklanılmıştır. Ancak yaşanan kilo kaybının zaman gibi bir çok faktörden dolayı bazı 

durumlarda yararından çok, verdiği zarar göz ardı edilebilmektedir. Bu durum; bazen şok diyet 

veya aşırı egzersiz yüklenmesi ile, ani ölümlere kadar gidebilen istenmeyen sonuçlara yol 

açabilmektedir. Hızlı kilo kaybı ile aşırı oluşan ROS’ların temizlenmesi için GST’ye ihtiyaç 

vardır. Bundan dolayı GST düzeyleri, bu biriken ROS’lar için  önemli bir göstergedir. Bu 
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bilgiler doğrultusunda çalışmamızın amacı; 10 günlük kısa bir zaman diliminde egzersiz ile 

birlikte gözlenen kilo kaybının GST  düzeylerine etkisinin araştırılmasıdır. 

Materyal ve Metot 

Çalışmanın niteliği  deneysel hayvan çalışmasıdır. Yapılan bu çalışmada,  hayvanlarla yapılan 

işlemler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Deney Hayvanları 

Merkezinde yapılmıştır. Çalışmada, ağırlıkları 380-465 gram arasında olan 10’arlı iki grup 

oluşturmak üzere 20 adet Wistar Albino erkek rat kullanıldı. Grupların 10’arlı olma nedeni 

çalışma esnasında ölüm riskine karşı, çalışmayı devam ettirmek amacıyladır. Erkek cinsi 

seçilme nedeni, kas kütlesinin dişi cinse kıyasla daha fazla olması sonucu egzersize daha 

dayanıklı olmasından ötürüdür. GST enzim aktivite analizi ADÜ Merkez Laboratuvarında 

çalışılmıştır. Deney hayvanları ile ilgili çalışma yapmak için gerekli olan etik kurul kararı, ADÜ 

HADYEK Merkezinde 23/03/2018 Tarihli 6453101/2018/039 Sayılı karar ile alınmıştır.  

Hayvanlar Üzerine Yapılan İşlemler 

Öncelikle ratların koşu bandına ve egzersize adaptasyonunu sağlamak için çalışmadan önceki 

6 gün boyunca günde 5 dk ve 1 km/saat hızda hafif tempo koşu yaptırıldı. Daha sonra ratlarda 

kilo kaybı oluşturmak amacıyla subakut periyotta (5 günden fazla, 15 günden az) 10 gün 

boyunca orta düzeyde egzersiz yaptırıldı. Gronowska-Senger ve diğerleri (2009) uyguladıkları 

egzersiz modeli kullanıldı. Bu modele göre, ratlar 10 gün süreyle eğimsiz olarak 15 dk/gün ve 

20m/dk  hızda treadmill koşu egzersizi yapmaktadırlar.   

Kilo kaybının, gruplar arasında fark oluşturması amacıyla niasin ve melatonin takviyesi verildi. 

Bu takviyelerin seçilmesi aşamasında; Canto ve diğerleri (2012) ile Mostafavi ve diğerlerinin 

(2017) çalışmalarından elde edilen bilgilerden yararlanıldı. Canto ve diğerlerinin (2012)  

çalışmasında; Niasin takviyesinin NAD içeriğini ve enerji harcanmasını  artırdığı 

belirtilmektedir. Mostafavi ve diğerlerinin (2017)   yaptığı meta analizde ise; melatoninin  vücut 

ağırlığı üzerine olan değişikliklerde bir tampon olma rolünün olduğu hipotezi öne 

sürülmektedir. 

Melatonin, sigma-aldrich firmasından 1 gr’lık toz prepatı halinde temin edilmiştir. Dozun 

belirlenmesi, verilme süresi belirlenirken; Reiter ve diğerlerinin (2016) melatonin 

uygulamalarında geçmiş çalışmalara yönelik  yaptığı çalışma göz önüne alınarak  belirlendi. 

Egzersizden 30-45 dk önce her bir hayvanın her gün tartımı yapılarak intraperitonal (i.p) yoldan 

5 mg/kg/gün doz şeklinde verildi. 

Niasin, sigma-aldrich firmasından 100 gr’lık toz prepatı halinde temin edilmiştir. Solüsyon 

dozunun belirlenmesi; Kwon ve diğerlerinin (2018) çalışması baz alınarak  belirlendi. 
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Egzersizden 30-45 dk  önce her bir hayvanın her gün tartımı yapılarak  oral yoldan 360 

mg/kg/gün niasin takviyesi verildi. 

Biyokimyasal Analiz 

10. gün egzersiz bitimi ve ilaç uygulamasından bir gün sonra ketamin ve xylazin ile anestezi 

edilerek intrakardiyak yoluyla yaklaşık 7 ml kan örnekleri alındı. GST enzim aktivitesi analizi 

için; alınan kan örnekleri, 3000 rpm 5 dk santrifüj edildi. Serum örnekleri alındı.  

GST enzim aktivite analizi için, Elabscıence markanın kiti olarak alınan Glutathione-S-

Transferase (Gsh-St) kolorimetrik analiz kiti ile kullanıldı. Bu analiz için, Biotek Epoch 

(Kanada) cihazı kullanıldı. 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz için SPSS for Windows 22.0 programı kullanıldı. Çalışmadan elde edilen 

veriler, ortalama±standart sapma (X±SD) olarak verildi ve 0,05’in altındaki P değerleri, 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak kabul edildi. 

Her bir grupta bulunan ratların egzersizdeki ilk ve son gün vücut ağırlıklarının tartım sonuçları 

bağımlı örneklem t testi ile sınandı.  

GST enzim aktivite sonuçları, George, D. & Mallery, M. (2010) yılında çarpıklık ve basıklık 

değerler üzerinden yaptıkları normallik testi ile değerlendirildi. Verilerin normal dağılım 

gösterdiği için; Gruplar parametrik test olan bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırıldı. Buna 

ek olarak GST enzim aktivite sonuçları ile kilo kaybı arasındaki ilişkiyi görmek amacıyla, 

parametrik korelasyon testi olan Pearson korelasyon analizi yapıldı. 

Teşekkür ve Destekleyen Kuruluş 

Bu çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

TPF 19011 proje numarası ile desteklenmiştir. Çalışma sürecinde yardımlarından dolayı ilgili 

birime şükranlarımızı sunarız.

Bulgular 

Yapılan bu çalışmada, egzersizin ilk ve son günü ratlar tartıldı. Tartım sonuçlarına göre; her 

grupta kilo kaybı gözlendi. Gözlemlenen bu kilo kaybının toplam vücut ağırlığı dikkate 

alındığında; anlamlı olup olmadığı görmek amacıyla, bağımlı örneklem t testi ile sınandı (Tablo 

1). 
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Tablo 1. Çalışmada Oluşan Kilo Kaybının Bağımlı Örneklem T Testi Sonuçları 

 Grup 1 Grup 2 
İlk gün ort. (gr) 440,7 418,3 
Son gün ort. (gr) 438,4 402,3 
Fark (gr) 2.3 16 
P (sig.) >0,05 <0,001 

 

Bağımlı örneklem t testi sonuçlarına göre toplam vücut ağırlığı dikkate alındığında; çalışmanın 

olduğu 10 gün boyunca grup 1 de gözlemlenen kilo kaybı (2,3 gr) anlamlı bulunmamıştır 

(p>0,05). Diğer taraftan, grup 2 de gözlemlenen kilo kaybı (16 gr)  anlamlı bulunmuştur 

(p<0,001).  

GST enzim aktivite düzeylerine bakıldığında; Grup 1 7,50±0,67 U/mL, Grup 2 5,52±0,72 U/mL 

olarak bulunmuştur (Şekil 1). Grupların GST enzim aktivite düzeylerinin karşılaştırılması için 

yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre; iki grup arasında ki fark anlamlı 

bulunmuştur (t=6,404, p<0,001). 

 

Şekil 1. Grupların GST Enzim Aktivite Düzeylerinin Boxplot Gösterimi 

Çalışma boyunca oluşan kilo kaybı ile GST enzim aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi görmek 

amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapıldı.  

 

Tablo 2. Çalışma Boyunca Oluşan Kilo Kaybı ile GST Enzim Aktivite Düzeyleri 

Arasındaki Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Grup 1 (n=10) r -0,930 
p. (2-yönlü) <0,001 

Grup 2 (n=10) r -0,939 
 p. (2-yönlü) <0,001   
Tüm gruplar (n=20) r -0,977 

p. (2-yönlü) <0,001 
 

Grup 1  değerlendirmeye katılması ile elde edilen korelasyon analiz sonuçlarına göre; çalışma 

boyunca oluşan kilo kaybı ile GST enzim aktivite düzeyleri arasında zıt yönlü bir korelasyon 

gözlenmiştir. Korelasyon kat sayısı=-0,930 olarak bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 2). 
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Grup 2 değerlendirmeye katılması ile elde edilen korelasyon analiz sonuçlarına göre; çalışma 

boyunca oluşan kilo kaybı ile GST enzim aktivite düzeyleri arasında zıt yönlü bir korelasyon 

gözlenmiştir. Korelasyon kat sayısı=-0,939 olarak bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 2). 

Tüm grupların değerlendirmeye katılması ile elde edilen korelasyon analiz sonuçlarına göre; 

çalışma boyunca oluşan kilo kaybı ile GST enzim aktivite düzeyleri arasında zıt yönlü bir 

korelasyon gözlenmiştir. Korelasyon kat sayısı=-0,977 olarak bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 

2).  

 

Tartışma 

Orta ve ağır düzeyde egzersizin kilo kaybı açısından bir strateji olması yanında oksidan 

aktiviteyi artırdığı ve organizmaya zararlı olduğu, sağlığı tehdit edebileceği bilinmektedir. Biz 

çalışmamızda Wistar Albino erkek ratlara subakut periyotta orta düzeyde egzersiz yaptırdık. 

Gruplar arasında kilo kaybı farkı oluşturmak amacıyla; bir gruba, Melatonin ve Niasini birlikte 

verdik. Bu şekilde subakut periyotta oluşan kilo kaybı ile GST enzim aktivitesi üzerindeki 

değişimini incelemeyi hedefledik.  

Egzersiz, serbest oksijen radikallerinin üretimini artırarak oksidatif stres oluşturan bir stres 

kaynağı olmasına rağmen, antioksidan enzim aktivitesini etkileyerek oksidatif strese karşı 

direnç gelişmesini sağladığı da bilinmektedir (Aguilo ve diğ. 2003) Egzersiz sırasında açığa 

çıkacak oksidan ve antioksidanların oranı egzersiz şiddetiyle değişim gösterir (Radak ve diğ. 

2000) Akut tüketici (ağır) ve şiddetli egzersizlerde hasar yapıcı oksidan sistem daha fazla aktive 

olurken düzenli ve kısa süreli maksimal olmayan egzersizler ise antioksidan sistemleri daha 

fazla aktive etmektedir (Atalay ve diğ. 2004, Banarjee ve diğ. 2003, White ve diğ. 2001). 

Yapılan bu çalışmada; 10 günlük egzersizle birlikte her iki grupta da kilo kaybı gözlendi. Her 

iki grubun GST enzim aktivitelerinin analizi yapıldı. Daha az kilo kaybı yaşayan grubun GST 

enzim aktivite düzeyleri, diğer gruptan daha yüksek gözlendi. Buna ek olarak gerek grup 1 

gerek grup 2 de yaşanan kilo kaybının GST enzim aktivite düzeyleri ile yüksek düzeyde negatif 

korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşıldı. 

Kilo kaybı üzerine obez çocuklar ile yapılan bir çalışmada; kontrol grubuna göre, obez 

çocukların vücut kitle indeksi (vki), bel-kalça oranı(bko) ve yağ kütlesi önemli ölçüde 

azalırken, lipit peroksidasyon göstergesi olan malondialdehitin(MDA) arttığı gözlenmiştir.  

MDA’nın bko, yağ kütlesi ve vki ile korele olduğu, oksidan durumun, altı aylık diyet 

kısıtlamasından sonra normale döndüğü tespit edilmiştir (Mohn ve diğ. 2005). Bunun yanı sıra, 

Sindhu ve diğerlerinin (2004) diyabetik ratlarla yaptıkları bir çalışmada ise, ratların belli bir 
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diyet programına tabii tutulmasından , sonra ratlarda  belirgin kilo kaybı ile birlikte antioksidan 

enzim ailesinden olan Süper Oksit Dismutaz ve Katalaz aktivitelerinde azalma  saptamışlardır. 

Bizim yaptığımız çalışmada da benzer şekilde kilo kaybı ile oksidan sistemin, antioksidan 

sisteme oranla daha fazla aktive olması ile birlikte, GST enzim aktivite düzeylerinde azalma 

saptanmıştır. Ayrıca, bu azalmanın kilo kaybı ile yüksek düzeyde korelasyon gösterdiği analiz 

edilmiştir.  

Afshari ve diğerlerinin (2008) yaptığı çalışmada; egzersiz şiddetinin arttığı durumlarda kilo 

kaybının artması ile birlikte, antioksidan verilmesinin oksidatif stresi tek başına mücadelede  

yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Bizim çalışmada da benzer şekilde kilo kaybı oluşumuna tampon 

olması amacıyla verilen melatonin, antioksidan bir takviye olmasına rağmen GST düzeyleri, 

oksidatif stres karşısında yetersiz kalmıştır. Bu durum oksidasyonu önlemek amacı ile GST’nin 

kullanıldığını göstermektedir. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalarla uyumludur (Flores ve 

diğ., 2018, Stacchiotti ve diğ. 2020). 

 

Sonuç

Sonuç olarak; 10 günlük subakut bir periyotta ratlarda egzersiz ile birlikte kilo kaybı 

oluşturuldu. Bu kilo kaybı, melatonin ve niasin takviyesi ile birlikte, toplam vücut ağırlığının 

yaklaşık % 4 düzeylerine kadar ulaştı. Bu kilo kaybı karşısında GST enzim aktivitesinde azalma 

gözlendi. Kilo kaybı ile GST enzim aktivitesi arasında zıt yönde bir korelasyon olduğu 

sonucuna ulaşıldı.  
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Abstract 

Menengiç is an evergreen plant that has been used very often since ancient times. In this study, 
the antimicrobial effect of fruit extracts from menengiç, which is frequently encountered 
medically, prepared by using sonication method by using various solvents (acetone, ethanol, 
methanol, water) against Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Salmonella enteritidis 
RSKK 171 was investigated. Disk diffusion method was used to determine the antimicrobial 
activity of the extracts. The minimum inhibition concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) were assayed using microdilution method. The study showed 
that the inhibition zone diameter for P. aeruginosa ATCC 27853 was between 9.42 mm and 
16.75 mm and for S. enteritidis RSKK 171 between 10.37 mm and 16.21 mm. MBC values of 
the extracts ranged from 20 to 40 mg/mL for both microorganisms. In our study, it was 
determined that the extracts have antimicrobial activity against the tested bacteria. The results 
showed that the menengiç extracts have potential to be used as a natural additive for food and 
pharmaceutical industries. 
Keywords: Pistacia terebinthus; antimicrobial activity; extract; fruit 

 

 

Özet 

Menengiç eski zamanlardan beri çok sık kullanılan herdem yeşil bir bitkidir. Bu çalışmamızda 
tıbbi olarak sık sık karşımıza çıkan bu bitkinin çeşitli çözücülerle (aseton, etanol, metanol, su) 
sonikasyon yöntemi kullanılarak hazırlanan ekstrelerinin Pseudomonas aeroginosa ATCC 
27853 ve Salmonella enteritidis RSKK 171’e karşı antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır. 
Ekstrelerin antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. 
Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) ve minimum bakterisidal konsantrasyonları 
(MBK) mikrodilisyon yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, P. 
aeroginosa ATCC 27853 için inhibisyon zon çapı 9.42 mm-16.75 mm, S. enteritidis RSKK 
171 için ise 10.37 mm-16.21 mm olarak tespit edilmiştir. Ekstrelerin MBK değerleri ise her iki 
mikroorganizma için de 20-40 mg/mL aralığında kaydedilmiştir. Çalışmamızda menengiç 
ekstrelerinin test edilen mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivitesinin olduğu tespit 
edilmiştir. Sonuçlar menengiç ekstrelerinin gıda ve ilaç endüstrileri için doğal katkı maddesi 
olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Pistacia terebinthus; antimikrobiyal aktivite; ekstre; meyve 
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Introduction 

People have benefited from many herbs in ancient times to solve health problems. Due to the 

proven benefits of these herbs, they are still preferred by most consumers today. One of these 

plants is menengiç. It has been reported in various sources that the use of menengiç fruit as a 

foodstuff dates back to 7000 BC (Dalgıç, Sermet ,Özkan, 2011). Besides, it is known to have 

anti-inflammatory and antipyretic properties as well as helping asthma treatment (Baytop, 1984, 

Topçu, 2007). In traditional medicine, P. terebinthus fruits have been used in the treatment of 

various diseases such as stomach pain, throat infections, asthma, eczema and rheumatism 

(Matthaus and Özcan, 2006). Besides, the resin detected as a protective agent in cattle ribs in 

mummies in the tombs of Egyptian pharaohs is thought to belong to P. terebinthus or P. 

lentiscus (Clark, Ikram, Evershed, 2013). This has led to the idea that P. terebinthus can be used 

as a preservative. Gram-negative bacteria of the genus Pseudomonas are widely found in nature, 

soil and water (Keskin, 2008). Also, studies have proven that these bacteria are resistant to 

disinfectants (Nickerson and Sinskey, 1977). One of the most important animal pathogens is 

Pseudomonas aeruginosa bacteria (Bilgehan, 2000). Salmonella is one of the worldwide major 

pathogens transmitted to humans from animals that cause epidemics in humans (Humphrey, 

2000). Unlike other food-borne pathogens, it can develop in food in wide temperature ranges 

and spread from person to person (Akpınar, 2020). S. typhimurium and S. enteritidis are the 

most common species causing food poisoning of animal origin (Carrique, 2008).This study was 

carried out to determine the presence of antimicrobial activity of P. terebinthus fruits against 

P. aeruginosa ATCC 27853 and S. enteritidis RSKK 171 that cause many diseases in humans 

and animals by using different solvents and sonication method. 

Material and Method 

Preparation of Extracts 

Menengiç fruit samples were obtained from a herbalist in Adıyaman. The samples provided 

were air dried and then ground with a waring blender (Figure1A-1B). 20 g of powdered samples 

were added to 30 ml of solvent (acetone, methanol, ethanol, water) separately. Then, the 

samples were extracted by using sonicator (Figure 1C) for 30 min. As a result of this process, 

the solvent was evaporated from extract completely. The extracts were kept at 4 °C under dry 

conditions until they were used (Figure 1D). 
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Figure 1. Preparation of the menengiç fruit extracts 

A. Drying of menengiç fruits to dry 

B. The powdered menengiç fruits 

C. Extraction of menengiç fruits by using sonicator 

D. Evaporated menengiç fruit extract 

 

Determination of Antimicrobial Activity 

The antimicrobial activity of menengiç fruit extracts prepared with different solvents (acetone, 

ethanol, methanol, water) was determined against P. aeroginosa ATCC 27853 and S. enteritidis 

RSKK 171 by using the disk diffusion and micro-dilution methods. 

Disc Diffusion Method 

For the disk diffusion method, active cultures of P. aeruginosa ATCC 27853 and S. enteritidis 

RSKK 171 bacteria were growth in Nutrient Broth medium at 37°C. The active culture was 

washed twice with saline buffer and adjusted to 0.5 McFarland standard. Then, the culture was 

inoculated on Nutrient Agar medium. Sterile discs were placed on the petri dishes in 3 

repetitions. 20 µL (2000 µg/disk) of the extracts were dropped onto the sterile discs and 

incubated at 37°C for 24 h. At the end of the incubation, inhibition zone diameters around the 

discs were measured and recorded by using calipers. 
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Determination of minimal inhibition concentrations (MIC) and minimal bactericidal 

concentrations (MBC) 

The microdilution method was used to determine the MIC and MBC values of the menengiç 

fruit extracts against the test microorganisms. The extract, Nutrient broth medium, and 

microorganism adjusted to 0.5 Mcfarland standard were added into a tube and mixed. It was 

then incubated at 37 °C for 24 h. At the end of the incubation, the concentration of the extract 

of no growth in the liquid media in the tubes was recorded as the MIC value. Then, the samples 

in the tubes were dropped on the solid media by spot dropping method and incubated at 37°C 

for 24 h. After incubation, the concentration with no growth in solid media was recorded as the 

MBC value. 

Results and Discussion 

In this study, it has been determined that all the extracts of menengiç fruit have antimicrobial 

activity against P. aeroginosa ATCC 27853 and S. enteritidis RSKK 171. The disk diffusion 

method results indicated that the highest inhibition zone diameter against P. aeruginosa ATCC 

27853 was determined as 16.75 mm for ethanol extract. The lowest inhibition zone diameter 

against P. aeruginosa ATCC 27853 was recorded as 9.42 mm for water extract. MIC and MBC 

values were in the range of 10-40 mg/mL for P. aeruginosa ATCC 27853 and 10-40 mg/mL 

for S. enteritidis RSKK 171 (Table 1). 

Table 1. Antimicrobial Activity of Menengiç Fruit Extracts 

 

Extracts 

Inhibition zone diameter 
(mm) 

MIC 
(mg/mL) 

MBC 
(mg/mL) 

P. 
aeruginosa 

ATCC 
27853 

S. 
enteritidis 

RSKK 
171 

P. 
aeruginos
a ATCC 

27853 

S. 
enteritidi
s RSKK 

171 

P. 
aeruginos
a ATCC 
27853 

S. 
enteritidi
s RSKK 

171 

Acetone 
10.63± 

0.12 

12.04± 

2.45 
10 20 40 40 

Ethanol 
16.75± 

0.65 

16.21± 

0.08 
10 10 20 40 

Methano
l 

11.93± 

0.46 

11.93± 

0.68 
10 20 20 20 
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Water 
9.42± 

0.14 

10.37± 

0.63 
10 20 20 20 

 

Figure 2. Antibacterial effect of menengiç fruit extracts on P. aeruginosa ATCC 27853 

A. Disk diffusion method results of the acetone and ethanol extracts. 

B. MBC results of the acetone and ethanol extracts. 

Figure 3. Antibacterial effect of menengiç fruit extracts on S. enteritidis RSKK 171             

 A. Disk diffusion method results of the acetone and ethanol extracts. 

B. MBC results of the acetone, ethanol and methanol extracts. 

 

In a study conducted by Hacıbekiroğlu et al (2015), the antimicrobial activity of ethanol and 

ethanol-water (80:20) extracts of P. terebinthus fruits were examined using the macrodilution 

method.  MIC value of the ethanol extract against P. aeroginosa ATCC 27853 was recorded as 

80 mg/mL, and the MIC value of the ethanol-water extract as 55 mg/mL. In our study, the MIC 

value of P. terebinthus ethanol extract was determined lower (20 mg/mL). In another study, the 

antimicrobial activity of chloroform extract from P. terebinthus L sub. sp. palestina on various 

microorganisms was investigated. It was determined that the inhibition zones of the extract 

were recorded as 17 mm for Staphylococcus aureus, 20 mm for Bacillus megaterium and 16 

mm for Escherichia coli. MIC values were determined as 2.5 mg/mL (Erecevit, 2007). 
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Conculusion 

As a result, it was determined that P. terebinthus fruit extracts have antimicrobial activity 

against P. aeroginosa ATCC 27853 and S. enteritidis RSKK 171. According to our study and 

literature reviews, it has been determined that P. terebinthus fruit extracts have potential for use 

in health, food, poultry breeding, disinfectant production and many other areas due to the 

presence of antimicrobial activity. The use of P. terebinthus fruits extracts as an alternative to 

synthetic additives is very important health and food industries. 
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Abstract 
Olive (Olea europaea) leaf has been used in traditional folk medicine for centuries. In recent 
studies, it has been determined that the olive leaf has many bioactive properties and it has 
been reported that this feature is related to the high amount of phenolic compounds in its 
content. In this study, the antimicrobial activity of water extracts of Ayvalık Yağlık variety 
olive leaves collected from İzmir, against food and clinical test microorganisms 
(Staphylococcus aurues ATCC 25923, Salmonella enteritidis RSKK 171, Bacillus subtilis 
RSKK 863, Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853 and 
Candida glabrata RSKK 04019) were investigated. The extracts were prepared using hot 
water bath and sonicator devices. Disk diffusion method was used to determine the 
antimicrobial activities of the extracts. Minimum inhibition concentration (MIC) and 
minimum bactericidal/fungicidal concentration (MBC/MFC) were asseyed using by micro-
dilution method. The disk diffusion method indicated that the inhibition zone diameters of 
water leaf extracts against the tested microorganisms were ranged from 12.84 mm to 17.96 
mm. The MIC and MBC/MFC values of Ayvalık Yağlık leaf extracts were recorded as 10-80 
mg/ml. The results showed that the Ayvalık Yağlık leaf extracts collected from İzmir had an 
antimicrobial effect on the growth of the tested microorganisms. Ayvalık Yağlık variety leaf 
extracts from Turkey have the potential to be used in food and pharmaceutical industries as a 
natural antimicrobial source. 
Keywords; antifungal; antibacterial; olive leaf extract; sonicator; hot water bath 
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Özet 

Zeytin (Olea europaea) yaprağı yüzyıllar boyunca geleneksel halk hekimliğinde 
kullanılmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise zeytin yaprağının birçok biyoaktif 
özelliğe sahip olduğu belirlenmiş ve bu özelliğin içeriğinde bulunan yüksek fenolik bileşik 
miktarı ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, İzmir'den toplanan Ayvalık Yağlık 
çeşidi zeytin yapraklarının farklı yöntemlerle hazırlanan su yaprak ekstrelerinin gıda ve klinik 
kökenli mikroorganizmalara (Staphylococcus aurues ATCC 25923, Salmonella enteritidis 
RSKK 171, Bacillus subtilis RSKK 863, Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas 
aeroginosa ATCC 27853 ve Candida glabrata RSKK 04019) karşı antimikrobiyal aktivitesi 
araştırılmıştır. Ekstreler, sıcak su banyosu ve sonikatör cihazları kullanılarak hazırlanmıştır. 
Hazırlanan ekstrelerin antimikrobiyal aktivitelerini belirlemede disk difüzyon metodu 
kullanılmıştır. Ekstrelerin minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) ve minimum 
bakterisidal/fungusidal konsantrasyon (MBK/MFK) değerleri mikro-dilüsyon yöntemi ile 
belirlenmiştir. Disk difüzyon metodunda, su yaprak ekstrelerinin test edilen 
mikroorganizmalara karşı 12.84-17.96 mm inhibisyon zon çapı gösterdiği tespit edilmiştir. 
Test edilen Ayvalık Yağlık yaprak ekstrelerinin MİK ve MBK/MFK değerleri 10-80 mg/ml 
olarak kaydedilmiştir. Sonuçlar, İzmir’ den toplanan Ayvalık Yağlık yaprak ekstrelerinin, test 
edilen mikroorganizmaların gelişmesini engelleyerek antimikrobial bir etkiye sahip olduğunu 
göstermiştir. Türkiye’den  Ayvalık Yağlık çeşidi yaprak ekstrelerinin doğal antimikrobiyal 
kaynağı olarak gıda ve farmasötik sanayilerinde kullanılabilme potansiyeli olduğu tespit 
edilmiştir. 
Anahtar kelimeler; antifungal; antibakteriyal; zeytin yaprak ekstresi; sonikatör; sıcak su 
banyosu 

 

Introduction 
As a result of the harvesting and industrial processing of agricultural products, many by-

products are produced, and some of these by-products also contain significant levels of 

various phenolic compounds (Souilem, Fki, Kobayashi, Khalid, Neves, Isoda, Sayadi, 

Nakajima, 2017). Phenolic compounds that are secondary metabolites of plants and play a 

role in the plant's self-defense against some pests (Oskay D, Oskay M, 2009) are also of great 

importance in terms of their antimicrobial activity (Xu, Burton, Kim, Sismour, 2016). The 

interest on these natural resources is increasing due to the side effects and toxicity of synthetic 

antimicrobial and antioxidant substances (Aytul, 2010) and the resistance to synthetic 

antimicrobial substances with a wide range of clinical use by microorganisms over time 

(Bisignano, Tomaino, Cascio, Crisafi, Uccella, Saija, 1999). By-products rich in phenolic 

compounds are also emerging in olive cultivation and processing industry (Talhaoui, 

Taamalli, Gómez-Caravaca, Fernández-Gutiérrez, Segura-Carretero, 2015). The main area of 

olives grown in many parts of the world is the Mediterranean and Aegean Region with a 

production share of 98% (Vogel, Kasper Machado, Garavaglia, Zani, de Souza, Morelo, 

2014.). The waste released as a result of the industrial processing of olives are defined as 
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olive by-products (Souilem et al., 2017). Olive leaf is one of these by-products (Talhaoui et 

al., 2015). In addition, olive leaves have traditionally been used for centuries for cleaning the 

mouth, treating stomach and intestinal ailments, urinary tract infections and bronchial asthma 

(Sabry, 2014). Today, as a result of studies on humans and animals, it has been determined 

that olive leaves have antimicrobial (Liu, McKeever, MaliK, 2017), antihypertensive 

(Romero, Toral, Gómez-Guzmán, Jiménez, Galindo, Sánchez, Olivares, Galvez, Duarte, 

2016), anticarcinogenic (Boss, Bishop, Marlow, Barnett, Ferguson, 2016), antioxidant 

(Difonzo, Russo, Trani, Paradiso, Ranieri, Pasqualone, Summo, Tamma, Silletti, Caponio, 

2017), hypoglycemic (Wainstein, Ganz, Boaz, Bar Dayan, Dolev, Kerem, Madar, 2012) and 

anti-inflammatory (Qabaha, AL-Rimawi, Qasem, Naser, 2018) effects. These effects of olive 

leaf have been associated with the high amount of phenolic compounds in its content (Vogel 

et al., 2014). Phenolic compounds, which have positive effects on health, can also be used as 

functional food ingredients, food additives and natural colorants in the food industry (Altıok, 

Bayçın, Bayraktar, Ülkü, 2008). Therefore, studies in the literature to investigate the use of 

olive leaf extract and the main secoiridoid compound (oleuropein) of the extract in foods are 

increasing day by day (Erbay and İçier, 2010). Today, there are many scientific studies 

showing the health benefits of olive leaves (Jemai, El Feki, Sayadi, 2009, Fakhraei, 

Abdolghaffari, Delfan, Abbasi, Rahimi, Khansari, 2014). Foodborne pathogens can cause 

epidemics that have a significant negative impact on human health. Therefore, the control of 

foodborne pathogens is of great importance for the food industry. Foodborne pathogens can 

be controlled by the use of food preservatives that can be classified as synthetic and natural 

antimicrobial compounds. S. aurues, S. enteritidis, B. subtilis, E. coli, P. aeroginosa and C. 

glabrata may be major agents of intestinal infections in humans, as well as concerns about 

food quality deterioration (Pereira, Ferreira, Marcelino, Valentão, Andrade, Seabra, 

Estevinho, Bento, 2007). Herbal antimicrobials are generally considered safer compared to 

synthetic food preservatives and attract more attention as they can have beneficial effects on 

human health. In addition, herbal antimicrobials can be used to extend the shelf life of foods 

as well as their flavoring properties (Liu et al., 2017). In many studies carried out today, the 

products obtained from olive leaves have shown that they have the potential to be used in the 

food and health industry. In this study, the antimicrobial activity of olive leaf samples 

collected from Izmir has been investigated against the microorganisms that can cause food 

spoilage and even negative effects on human health. 
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Material and Method 

Supply of olive leaf of Ayvalık Yağlık variety samples 

Olive leaf samples were obtained from Izmir Olive Research Institute in August 2019. 

Preparation of olive leaf extracts 

Olive leaves were ground after drying air dried (Figure 1-a). In the hot water bath, 10 g of the 

powdered olive leaves were extracted with 50 ml of water in a hot water bath for 4 h at 100°C 

(Figure 1-b). In extraction with sonication using method, 10 g powder was taken from leaf 

samples and extracted with 30 ml of water in a sonicator (hielscher) on ice in 3 repetitions in 

10 minutes each (Figure 1-c). After extraction, the solvents were evaporated (Figure 1-d). 

Then, the extracts were kept at 4°C under dry conditions until they were used. 

 

Figure 1. Preparation of olive leaf extracts 

(a) Drying of the olive leaves 

(b) Preparation of water extract from olive leaves  by using a hot water bath 

(c) Preparation of olive leaf extract by using sonicator 

(d) After evaporation of the solvents from olive leaf extracts 

Test microorganisms 

Food and clinical origin test microorganisms (S. aurues ATCC 25923, S. enteritidis RSKK 

171, B. subtilis RSKK 863, E. coli ATCC 11229, P. aeroginosa ATCC 27853 and C. glabrata 

RSKK 04019) were used in the study. All experiments were carried out with 24 h active 

cultures of test microorganisms. 

Determination of antimicrobial activity 

Disk diffusion method 

Disk diffusion method was used to determine the antimicrobial activities of olive leaf extracts. 

S. aurues ATCC 25923, S. enteritidis RSKK 171, B. subtilis RSKK 863, E. coli ATCC 

11229, P. aeroginosa ATCC 27853 bacteria were growth in Nutrient/agar at 37°C. C. 

glabrata RSKK 04019 were cultered in YPD/agar medium at 30°C. The active cultures of the 
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test microorganisms were washed twice with physiological saline. The concentrations of the 

culture were adjusted to 0.5 McFarland and then they were spread onto appropriate agar 

medium. After sterile discs were placed on the petri dishes, 20 μl (4000 μg/disc) of olive leaf 

extracts were dropped onto the discs. Petri dishes were incubated for 24 h at appropriate 

temperatures. At the end of the incubation period, the zones around the discs were measured 

with calipers and recorded. All experiments were done in duplicate. 

Determination of minimal inhibition (MIC) and bactericidal/fungicidal (MBC/MFC) 

concentrations with micro-dilution method 

MIC, MBC and MFC values of the extracts were determined against test microorganisms with 

micro-dilution method. Test microorganisms were added to each tube containing extract and 

medium at a concentration of 0.5 McFarland. Then, the tubes containing the mixture were 

incubated for 24 h at appropriate temperatures. After incubation, the non-growth 

concentration in the broth tubes was recorded as MIC values. Samples were taken from the 

tubes and spot dropped on specific agar medium and incubated at the appropriate temperature 

for 24 h. At the end of the incubation period, the extract concentrations preventing the growth 

of bacteria on solid media were evaluated as MBC or MFC values. 

Results and Discussion 
Antimicrobial activity of olive leaf extracts was determined with disk diffusion and micro-

dilution methods. According to disk diffusion results, olive leaf extracts of Ayvalık Yağlık 

variety showed that they had an inhibitory effect on all of the microorganisms tested. Ayvalık 

Yağlık variety showed the highest inhibitory activity on S. aurues ATCC 25923 of extracts 

prepared by both olive leaf hot water bath extract (OLHE) and olive leaf sonication method 

(OLSE) with 17.96 mm and 17.16 mm inhibition zone diameters. OLHE and OLSE extracts 

showed an inhibition zone diameter of 16.64 mm and 16.30 mm on E. coli ATCC 11229 

(Table 1). The MIC and MBC values of both extracts for S. aureus ATCC 25923 were 

determined as 10 mg/ml (Figure 2-b). For E. coli ATCC 11229, MIC and MBC values were 

determined as 40 mg/ml (Figure 5-b). OLSE extract has nearly inhibition zone diameter for S. 

enteritidis RSKK 171 and B. cereus RSKK 863. B. cereus RSKK 863 was more sensitive to 

OLHE extract than S. enteritidis RSKK 171. MIC and MBC values were determined at 

similar concentrations from B. cereus RSKK 863 and S. enteritidis RSKK 171. OLHE and 

OLSE extracts prepared by using different methods showed nearly values of inhibition zone 
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diameters (12.78 and 12.88 mm) on P. aeroginosa ATCC 27853. MIC and MBC values of the 

extracts for P. aeruginosa ATCC 27853 were recorded at the same (40 mg/ml) 

concentrations. It was determined that the sonicator extract was more effective than the hot 

water bath extract on C. glabrata RSKK 04019. In general, visual data showed similar results 

in both methods for other test microorganisms. 

Table 1. Antibacterial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts 

Ekstracts 
Inhibition zone diameter (mm) MIC (mg/ml) MBC/MFC (mg/ml) 
OLHE OLSE OLHE OLSE OLHE OLSE 

S. aures ATCC 
25923 17.96±0.90 17.16±0.78 10 10 10 10 

S. enteritidis 
RSKK 171 12.84±0.26 13.01±0.04 40 40 80 80 

B. cereus RSKK 
863 13.46±0.30 13.23±0.69 40 40 80 80 

E. coli ATCC 
11229 16.64±0.10 16.30±0.01 40 40 40 40 

P. aeroginosa 
ATCC 27853 12.78±0.09 12.88±0.64 40 40 40 40 

C. glabrata 
RSKK 04019 13.10±0.31 14.41±0.63 40 20 80 40 

       

Figure 2. The antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts on S. 

auresus ATCC 25923. 

(a) Disk diffusion assay results of the extracts prepared with OLHE and OLSE the methods 

(b) MBC results of the extract prepared with OLHE and OLSE the methods  

Figure 3. The antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts on S. 

enteritidis RSKK 171  

(a) Disk diffusion assay results of the extracts prepared with OLHE and OLSE the methods 
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(b) MBC results of the extract prepared with OLHE and OLSE the methods  

Figure 4. The antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts on B. 

cereus RSKK 863 

(a) Disk diffusion assay results of the extracts prepared with OLHE and OLSE the methods 

 (b) MBC results of the extract prepared with OLHE and OLSE the methods  

Figure 5. The antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts on E. 

coli ATCC 11229  

(a) Disk diffusion assay results of the extracts prepared with OLHE and OLSE the methods 

(b) MBC results of the extract prepared with OLHE and OLSE the methods OLHE 

Figure 6. The antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts on P. 

aeroginosa ATCC 27853  

(a) Disk diffusion assay results of the extracts prepared with OLHE and OLSE the methods 

 (b) MBC results of the extract prepared with OLHE and OLSE the methods  

 

OLHE 
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Figure 7. The antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive leaf extracts on C. 

glabrata RSKK 04019  

(a) Disk diffusion assay results of the extracts prepared with OLHE and OLSE the methods 

(b) MBC results of the extract prepared with OLHE and OLSE the methods  

Data obtained as a result of some in vivo studies showed that olive leaf has antimicrobial, 

antioxidant antihypertensive, hypocholesterolemic, hypolipidemic, hypoglycemic, anti-

inflammatory, antithrombic and cardioprotective effects. In a study antimicrobial activity of 

commercially olive leaves extracted in ethanol (80%) of against food-borne microorganisms 

(E. coli O157:H7, S. enteritidis and L. monocytogenes) was investigated. In the study, the 

olive leaf extract at 62.5 mg/ml concentration almost prevented the growth of the all tested 

microorganisms. In addition, it has been determined by scanning electron microscopy that 

olive leaf extract inhibits the biofilm formation of L. monocytogenes and S. enteritidis (Liu et 

al., 2017). In another study, the powdered 5 g olive leaf samples were extracted with boiling 

water (250 ml) for 45 minutes. The antimicrobial activity of the water extracts of olive leaves 

(50 mg/ml) against gram-positive (B. cereus, B. subtilis, S. aureus), gram-negative bacteria 

(E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae) and yeasts (C. albicans, C. neoformans) were 

investigated. The extract decreased the absorbance values at 540 nm at a concentration of 5 

mg/ml, indicating inhibition of bacterial and fungal growth, after 24 h and 48 h of incubation. 

The extract showed antimicrobial activity against all microorganisms tested (Pereira et al., 

2007). In the study, it was determined that water leaf extracts prepared with different methods 

have an antimicrobial activity effect by showing high inhibition zone diameter against the test 

microorganisms used. 

 

Conclusion 
The health benefits of olive leaves have been known to people for many years. These benefits 

have been supported by recent scientific studies. Olive leaves and leaf tea are used in 

traditional treatment in the Aegean region and different geographies of the world. In our 

study, it was determined that water olive leaf extracts prepared by different methods prevent 

the growth of food and clinical microorganisms. It has shown that olive leaf extract of 

Ayvalık Yağlık variety from Turkey has the potential to be used in food and pharmaceutical 

industries. 
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Abstract 

Throughout history, diseases carried by microorganisms have caused many deaths and 
epidemics. Antibiotic use is very common in the treatment of diseases caused by 
microorganisms. However, resistance arising from the incorrect use of antibiotics available 
poses the greatest danger today. Plants contain the phenolic compounds have been widely used 
in the treatment of many diseases as alternative medicine for centuries. Zizyphus jujuba (jujube) 
is a herb widely used in Chinese folk medicine. In our study, the antimicrobial activity of 
ethanol and water extracts obtained from jujube fruit using hot water bath was investigated on 
Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis 171, Candida albicans ATCC 10231 and 
Candida glabrata ATCC 04019 test microorganisms using disc diffusion test. Minimal 
inhibition (MIC) and minimal bactericidal/fungicidal concentrations (MBC/MFC) of the extract 
were also determined. The highest inhibition zone diameter was detected to be 16.33 mm 
against S. enteritidis 171 in jujube fruit water extract. In ethanol fruit extract, the highest 
inhibition zone diameter was determined to be 19.12 mm on C. glabrata ATCC 04019. The 
MIC and MBC/MFC values of the extracts were recorded between 20 and 40 mg/ml. The results 
indicated that jujube fruit extracts can be used as a natural food additive in food industry and 
as a natural ingredient in pharmacy sector. 

Keyword; Zizyphus jujuba; antimicrobial; extract; hünnap 
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Özet 

Tarih boyunca mikroorganizmalarla taşınan hastalıklar birçok ölüm ve salgın hastalığa neden 
olmuştur. Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanımı 
oldukça yaygındır. Bununla birlikte, günümüzde mevcut antibiyotiklerin yanlış kullanımından 
ortaya çıkan direnç en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Fenolik bileşikler içeren bitkiler, 
yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Zizyphus jujuba (hünnap), Çin halk tıbbında yaygın olarak kullanılan bir 
bitkidir. Çalışmamızda, hünnap meyvesinden sıcak su banyosu kullanılarak elde edilen etanol 
ve su ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesi Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis 
RSKK 171, Candida albicans ATCC 10231 ve Candida glabrata ATCC 04019 test 
mikroorganizmaları üzerinde disk difüzyon testi ile belirlenmiştir. Ayrıca ekstrelerin minimal 
inhibisyon (MİK) ve minimum bakterisidal/fungasidal (MBK/MFK) konsantrasyonları da 
tespit edilmiştir. Hünnap meyve su ekstresinde S. enteritidis RSKK 171 karşı en yüksek 
inhibisyon zon çapı 16.33 mm olarak tespit edilmiştir. Etanol meyve ekstresinde en yüksek 
inhibisyon zon çapı ise C. glabrata ATCC 04019 üzerinde 19.12 mm olarak belirlenmiştir. 
Ekstrelerin MİK ve MBK/MFK değerleri 20 ile 40 mg/ml arasında kaydedilmiştir. Sonuçlar, 
hünnap meyve özlerinin gıda endüstrisinde doğal bir gıda katkı maddesi ve eczacılık sektöründe 
doğal bir içerik olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler; Zizyphus Jujuba; antimikrobiyal; ekstre; hünnap 

 

Introduction 

The increasing population around the world causes the needed food capacity to increase even 

more. Therefore, it is important to expand the storage conditions of foods and to extend their 

shelf life in the food industry. The World Health Organization (WHO) estimates that food-

borne diseases cause about 420.000 deaths annually (WHO, 2015). E. coli O157:H7 is a 

pathogen that can cause foodborne infection in humans. It has been reported that 74.000 cases 

and 61 deaths in the United States are associated by E. coli O157:H7 (Bedasa, Shiferaw, Abraha 

and Moges, 2018). Consumption of animal origin contaminated foods is accepted as the main 

cause of Salmonella infections (Ejo, Garedew,Alebachew  and Worku, 2016; Jelalu, Berhanu, 

Sissay, Yitagele and Yimer, 2015). Candida species are fungi that can be commonly colonized 

on various mucosal surfaces such as the oral cavity, intestine, and vagina. Despite the high 

incidence and severity of Candida infections, treatments are still limited and inadequate 

(Gucwa, Milewski, Dymerski and Szweda, 2018). Resistance to drugs used in the treatment of 

diseases caused by microorganisms has recently promoted researchers to search for herbal-

based drugs. Ziziphus species are widely used in the treatment of different diseases such as 

diabetes, fever, gastrointestinal diseases, obesity, urinary problems, skin infections, bronchitis, 
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diarrhea, insomnia and anemia (Pawlowska, Camangi, Bader and Brace, 2009). Jujube is a plant 

commonly grown in China, belonging to the Rhamnaceae family. Jujube fruits contain high 

amounts of protein, fat, carbohydrates, minerals, phenolic compounds and vitamins (Li, Fan, S. 

Ding, and X. Ding, 2007). Although Jujube has been traditionally used for the treatment of 

different diseases since ancient times, scientific researchs are quite insufficient. Today, jujube 

fruit is a popularly researched fruit because ofits ingredients. The extracts and pure active 

chemical compounds of jujube can be used in foods, pharmaceutical products and as natural 

antioxidants, antibiotics, anticancer agents and preservatives (Al-Saeedi, Al-Ghafri and 

Hossain 2017). Therefore, in our study, the antimicrobial activity of ethanol and water extracts 

of jujube fruit from Turkey was investigated on E. coli O157:H7, S. enteritidis RSKK 171, C. 

albicans ATCC 10231 and C. glabrata RSKK 04019 test microorganisms. 

Material and Method 

Supply of Fruit and Leaf Samples 

Jujube fruit samples were obtained from Hatay. 

Preparation of the extracts 

Hot water bath was used to prepare jujube fruit water and ethanol extracts. After the fruit 

materials were washed, they were ground with Waring blendır. The water and ethanol extracts 

from jujube were prepared in that water bath for 36 h at 78.37°C with ethanol (96%) and 100°C 

water. The solvent was then evoporated from the extract. The water and ethanol fruit extracts 

were dissolved with dimethyl sulfoxide (DMSO) in appropriate concentration and sterilized 

with a 0.45 µm filter. 

Test Microorganisms 

E. coli O157:H7, S. enteritidis RSKK 171, C. albicans ATCC 10231 and C. glabrata RSKK 

04019 were used as test microorganisms. 

Determination of antimicrobial activity 

Disc Diffusion Assay 

Disc diffusion test was used to determine the antimicrobial activity of jujube fruit extracts. 

Nutrient Broth (NB) was used for E. coli O157:H7 and S. enteritidis RSKK 171 and Yeast 
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Extract Peptone Dextrose (YPD) for C. albicans ATCC 10231 and C. glabrata RSKK 04019 

as growth mediums cultures and allowed to incubate at 37°C and 30°C. After adjusting to 0.5 

McFarland of test microorganism concentrations, they were inoculated onto solid media. Sterile 

discs were then placed on the petri dishes, 20 µl (2000 µl/disc) of jujube fruit extracts were 

dropped onto the discs. Petri dishes were incubated for 24 h at 37°C and 30°C for bacterial and 

yeast strains. At the end of the incubation period, the zones around the discs were measured 

with calipers and recorded. All experiments were done in duplicate. 

Determination of minimal inhibition (MIC) and minimal bactericidal/fungicidal 

(MBC/MFC) concentrations 

MIC and MBC values of the extracts were determined against human test microorganisms by 

using micro-dilution method. Test microorganisms adjusted to 0.5 McFarland were added to 

each tube containing extract and medium and vortexed. Then, the tubes containing the mixture 

were incubated at appropriate temperatures for 24 h. After incubation, the concentration of the 

extract in the broth medium with no growth was recorded as MIC values. Then, the samples 

from the tubes were inoculated on the solid media by using spot dropping method and incubated 

for 24 h. At the end of the incubation, on extract concentrations that prevent the growth of 

bacteria on solid media were evaluated as MBC or MFC values. 

Results and Discussion 

In this study, the antimicrobial activity of jujube fruit ethanol and water extracts was examined. 

It was determined that fruit ethanol and water extracts have antimicrobial and antifungal activity 

on all the tested microorganisms (Table 1). The highest inhibition zone diameter in ethanol fruit 

extract was found on C. glabrata RSKK 04019 with a zone diameter of 19.12 mm. The lowest 

inhibition zone diameter in ethanol fruit extract was found on S. enteritidis RSKK 171 with a 

zone diameter of 15.40 mm (Figure 1). In water fruit ethanol extract, the highest inhibition zone 

diameter 16.33 mm was recorded on S. enteritidis RSKK 171. The lowest inhibition zone 

diameter in water fruit extract was detected on C. glabrata RSKK 04019 with a zone diameter 

of 14.45 mm (Figure 2). According to visual data, the ethanol fruit extract has higher antifungal 

activity. While the inhibition zone diameter of ethanol extract on E. coli O157:H7 was 16.45 

mm, for the water extract it was recorded as 15.16 mm. MIC and MBC values of the extracts 

were determined between 20 mg/ml and 40 mg/ml (Table 1). 
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Table 1. Disc diffusion method results of jujube fruit ethanol and water extracts 

Extracts 

Inhibition zone diameter 
(mm) MIC (mg/ml) MBC/MFC (mg/ml) 

Ethanol Water Ethan
ol Water Ethanol Water 

E. coli  
O157:H7 16.45±0.39 15.16±0.60 20 20 40 40 

S. enteritidis 
RSKK 171 15.40±0.43 16.33±0.34 40 40 40 40 

C. albicans 
ATCC 10231 16.99±0.61 15.45±0.01 20 40 40 40 

C. glabrata  
RSKK 04019  19.12±0.61 14.45±0.01 20 20 40 40 

 

 

Figure 1. Antimicrobial activity of jujube fruit extracts on S. enteritidis RSKK 171 

A: Disc diffusion method results of the ethanol fruit extracts  

B: Disc diffusion method results of the water fruit extracts 

 

Fıgure 2. Antimicrobial activity of jujube fruit extracts on C. glabrata RSKK 04019 

A: Disc diffusion method results of the ethanol fruit extract 

B: Disc diffusion method results of the water fruit extract 
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In a study conducted by Abd-Alrahman, Salem-Bekhit and Elhalwagy (2013), they investigated 

the antimicrobial activity of the extract of jujube seeds prepared with 50% ethanol on E. coli 

by disc diffusion assay at 50 µl and 100 µl/disc concentrations and MIC values. They recorded 

the highest inhibition zone diameter as 17.5 mm at 1000 µg/µl concentrations of ethanol extract 

on E. coli from the disc diffusion assay. MIC value of the extract was determined as 52.5 µg/ml. 

In another study used on the antimicrobial activity of jujube fruit extract on E. coli at 

concentrations of 0.25, 0.50, 1 and 2 mg/ml was investigated by disc diffusion assay against 

various test microorganisms, the highest inhibition zone diameter was found to be 15 mm at a 

concentration of 2 mg/ml (Al-Saeedi et al.2017).  

Conclusion 

The jujube fruit ethanol and water extracts we used in our study were found to have antibacterial 

and antifungal activity against food and clinical test microorganisms. It was concluded that 

jujube fruit extracts can be a natural alternative source in food and pharmaceutical industries. 
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Lacerta pamphylica (Lacertidae), Pamphylian Green Lizard, is a unique lizard that has evolved 

to burrow and live only in Mediterranean Region. Due to its limited distribution, its dependency 

on environmental factors is remarkable. However, no studies exist on its distribution patterns 

and habitat utilization dynamics. Therefore, the present study was carried out in the 

Mediterranean Region, which is one of the worldwide hotspots throughout the world, with the 

aim of addressing this knowledge gap in its ecology. The environmental variables were obtained 

by two major sources for 25 verified presence points: Global Climate Data and land use data. 

Firstly, Global Climate Data that reserve 19 bioclimatic data, enabled us to generate a species 

distribution map by using MaxEnt. According to statistically significant results of this analysis 

(AUC = 0.850), five long-term climatic variables have valuable roles on the species distribution 

along several Mediterranean biotopes: Temperature Annual Range (71.6%), Annual 

Precipitation (16.4%), Precipitation of Driest Month (8.1%), Mean Diurnal Range (2.8%) and 

Maximum Temperature of the Warmest Month (1.2%). Secondly, we aimed to determine the 

habitat preferences and utilization of the lizard via European Nature Information System 

(EUNIS) and Copernicus Land Monitoring Service products. Two-step general linear model 

was applied and 7 different EUNIS habitat types were determined for this species. After that, 

these different habitat types were assessed according to their canopy patterns and the results 

showed that there is no preference difference between high canopied and sparse, less vegetation 

areas. However, it was found that land slope and month August precipitation have significant 

impact on land use and habitat utilization of lizards (AIC = 19.878; p <0.05). Southern slopes 

of Taurus Mountains provide critical microclimate regulations and as a result, various 
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microhabitat types were formed in this region. This specified pattern not only makes this region 

to be a biodiversity hotspot, but also enables unique conditions for regional endemic organisms, 

such as the Pamphylian Green Lizard. Moreover, it is well known that diurnal lizards, which 

also have hibernation period in their life cycle, regulate their homeostasis with their 

environmental dynamics. This phenomenon was clearly observed in this species. In conclusion, 

Geographic Information System (GIS) based modeling approaches provide a remarkable sight 

on the distribution patterns and land use of endemic organisms, but further studies, especially 

on joint researches (field based collected data and remote sensing) would enlighten us for the 

conservation of both the species and its microhabitats. 

Keywords: Pamphylian Green Lizard, species distribution map, EUNIS, habitat preference, 

slope, precipitation 

 

INTRODUCTION 

Species distribution modeling (SDM) approaches have been used widely in the field of 
herpetology in last decades (Gül, 2015; Gül et al., 2015; Gül et al., 2018; Heidari, 2019). Most 
used approach to evaluate the potential distribution area of a species is Maximum Entropy 
(MaxEnt) method (Phillips et al., 2006). This is very useful and easy program, and it provides 
a lot of convenience to scientists working in biogeography and species distribution areas. It 
contains only two criteria including occurrence data of species and bioclimatic factor to 
evaluate distribution of a species. In order to understand more information about conservation, 
ecology, distribution, geography and evolutionary biology of a species, SDMs have been given 
more information to researchers (Guisan and Zimmermann, 2000; Phillips et al., 2006). This 
approach also gives us information to us about the possible potential distribution areas of a 
species from past to present or even to the future. 

Lacerta pamphylica was first described as a subspecies of L. trilineata from Antalya by 
Schmidtler (1975). Later, Schmidtler (1986) reported lacertid populations in Anatolia belonged 
to L. trilineata were separated three species (L. trilineata, L. media and L. pamphylica), 
according to the morphological observations and morphometric analyses. The species is 
endemic to Turkey, and it distributed in the central-southern coastal region of Turkey restricted 
to the coastal southern part of Anatolia in the provinces of Antalya and Içel (Schmidtler, 1986; 
Van Der Winden et al., 1997; Sindaco et al., 2000; Geniez et al., 2004). Although L. pampylica 
was classified in the LC (Least Concern) category in the IUCN red list of Threatened Species, 
there is a possibility that the species may be threatened in time as it has a narrow distribution 
area and the population trend is decreasing (Tok et al., 2019). As can be seen from the literature, 
limited studies were carried out on the L. pamphylica and these were about systematic, 
distribution and phylogeny of the species (Schmidtler, 1975; Schmidtler, 1986; Van Der 
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Winden et al., 1997; Sindaco et al., 2000; Geniez et al., 2004; Godinho, 2005; Ahmadzadeh et 
al., 2013; Kornilios et al., 2019a,b).  

On the other hand, the scale selected for the EUNIS habitat classification is that 
occupied by small vertebrates, large invertebrates, and vascular plants. It is the same as that 
generally adopted by other European-scale typologies, for example by the Palaearctic habitat 
classification (Devillers and Devillers-Terschuren, 1996) and is comparable to the scale applied 
to the classification of vegetation. However, there is no study about habitat preferences and 
potential distribution using ecological factors (abiotic) on L. pamphylica. 

 Therefore, we used the current georeferenced records of L. pamphylica which was an 
endemic lacertid lizard species to Anatolia: 1) to predict the habitat suitability for this species 
in the southern Turkey under current climatic scenarios; 2) to provide new possible habitats for 
distribution of the species; 3) examine its habitat preferences via EUNIS and evaluate the 
abiotic parameters which have an influence on habitat differentiation in this study.  

MATERIAL AND METHODS 

All occurrence records of the species were obtained from the literature (Schmidtler 
1986; Van Der Winden et al., 1997; Sindaco et al., 2000; Geniez et al., 2004). In total, 18 
presence records belonging to species were used. Bioclimatic data for the present climatic 
condition and elevation data were downloaded from the WordClim database for each time 
periods (www.worldclim.org; Hijmans et al., 2005). These bioclimatic data were recorded at 
30 arc second with spatial resolution. All layers of the bioclimatic variables were clipped using 
ArcGIS 10.3 (ESRI) for the Turkish boundaries. Bioclimatic data include 19 bioclimatic 
variables derived from monthly temperature and precipitation values for current time (Table 1). 
These variables represent biologically meaningful variables for determining the geographical 
distribution of species and therefore are commonly used in ecological niche modelling. To 
eliminate the negative effect may be resulted from other environmental variables, Pearson 
correlation coefficient (0.75< r < –0.75) was performed using R 4.04 for all variables, and 
highly correlated variables were left out of analyze for distribution modeling of L. pamphylica 
(Figure 1).  
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Figure 1. Correlation matrix of all variables used in the analyzes 

Table 1. Bioclimatic variables from WorldClim 

Variable = Explanation 

BIO1 = Annual Mean Temperature 
BIO2 = Mean Diurnal Range (Mean of monthly (max temp - min temp)) 
BIO3 = Isothermality (BIO2/BIO7) (×100) 
BIO4 = Temperature Seasonality (standard deviation ×100) 
BIO5 = Max Temperature of Warmest Month 
BIO6 = Min Temperature of Coldest Month 
BIO7 = Temperature Annual Range (BIO5-BIO6) 
BIO8 = Mean Temperature of Wettest Quarter 
BIO9 = Mean Temperature of Driest Quarter 
BIO10 = Mean Temperature of Warmest Quarter 
BIO11 = Mean Temperature of Coldest Quarter 
BIO12 = Annual Precipitation 
BIO13 = Precipitation of Wettest Month 
BIO14 = Precipitation of Driest Month 
BIO15 = Precipitation Seasonality (Coefficient of Variation) 
BIO16 = Precipitation of Wettest Quarter 
BIO17 = Precipitation of Driest Quarter 
BIO18 = Precipitation of Warmest Quarter 
BIO19 = Precipitation of Coldest Quarter 

 

For SDM, Maxent 3.4.1k software was used (Philips et al., 2017). A total of 13 
occurrence locality records were used to develop the model. SDM was performed within 
delimited in Turkey to determine potential distribution of L. pamphylica under reconstructed 
for the present climatic condition. Maxent which is among the most effective methods for SDM, 
was run with the settings: auto features (feature types are automatically selected depending on 
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the training sample size), create response curves (showing how the prediction depends on a 
particular bioclimatic variable), logistic output format, 25% random test percentage and 10.000 
background points were used to determine the distribution. Additionally, the regularization 
multiplier = 0.5, maximum iterations = 500 and convergence threshold = 10-5 were chosen in 
Maxent. Finally, to reduce model extrapolation errors caused by non-analogous climatic 
conditions (Fitzpatrick and Hargrove, 2009), we used a multivariate environmental similarity 
surface (MESS) analysis to restrict model projections to analogous environments where true 
presence and background records were sampled (Elith et al. 2010), the model was run as 10 
replicates. The result of the receiver operating characteristic (ROC) curve is important for 
model sensitization and the value of the area under the curve (AUC) closest to 1 indicated the 
best model performance. A value near 0.5 suggests that the result is not better than random 
(Raes and ter Steege, 2007; Gallien et al., 2012). 

After SDM analysis, the General Linear Model (GLM) approach was applied to the 
occurrence records to determine the EUNIS Habitat Classification of inhabiting localities in 
two steps. The parameters, that are examined with EUNIS Habitat Classification are obtained 
from a study of Gavashelishvili and Tarkhnishvili (2016), Copernicus Climate Data Store 
(https://cds.climate.copernicus.eu) and WorldClim: Dominant Leaf Type, Tree Cover Density, 
elevation, slope, distance to the river, total snow amount, mean of monthly precipitation, mean 
of monthly temperature, mean of monthly solar radiation rate. Akaike Information Criteria 
(AIC) was calculated to determine the best model in each examination for small sample sizes 
(Hurvich and Tsai, 1989).  

RESULTS AND DISCUSSION 

Based on current climatic conditions, distribution model of Lacerta pamphylica 
displayed that mountainous central parts and relatively close to the shores of the southern 
Anatolia provides suitable habitat for this species (Figure 2). The mean AUC value was 0.850 
and 10 percentile training presence logistic threshold was 0.299. Modeling results obtained 
from AUC value as decisive criteria showed good distribution predictions (Figure 3). According 
to SDM results, the major environmental variable that has an influence on the distribution was 
the temperature annual range (Bio 7) with 71.6 % contribution. The remaining variables are as 
follows: Annual Precipitation (Bio 12), Precipitation of Driest Month (Bio 14), Maximum 
Temperature of Warmest Month (Bio 5) and Mean Diurnal Range (Bio 2) in contribution rate 
order (Table 2).  
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Figure 2. Species distribution model of Lacerta pamphylica  

 

 

Figure 3. Relative predictive power of the five bioclimatic variables predicted by the 
jackknife for Lacerta pamphylica in MaxEnt model 

 

Table 2. Contribution of low correlated bioclimatic variables in SDM of L. pamphylica 

Variable Percent 
contribution 

bio_7 71.6 
bio_12 16.4 
bio_14 8.1 
bio_5 2.8 
bio_2 1.2 
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On the other hand, the study area was determined to be covered with 13 identified land 
cover habitat types according to EUNIS nomenclature (Figure 4). However, the Pamphylian 
lizard was only detected 7 of these 13 land cover types (Figure 5). The most preferred habitat 
type is the Coniferous Forest, that most probably openings in the edges of the forest would be 
suitable for this species (36%). Different type of agricultural sites (totally 32 %) followed it 
with transitional woodland-shrubs (24 %) and Sclerophyllous vegetation (8 %).  

 

Figure 4. EUNIS Habitat Types of the study area 
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Figure 5. EUNIS Habitat Preference of Lacerta pamphylica  

Thereafter, the influence of environmental factors on the habitat preference was 
examined by GLM. In the first step, it was found that the annual mean of precipitation shows 
slight influence on the habitat preference (AIC: 25.258, Table 3). Therefore, we needed to apply 
a second GLM to examine the effect of precipitation in monthly period. That’s why, EUNIS 
habitat types were divided into two for understanding the interactions of the canopy conditions 
with monthly precipitation. ANOVA results verified that there is a significant precipitation rate 
difference among months (p < 0.001). The second GLM was built with the weighted monthly 
precipitation of active season of the lizards. The results of this GLM showed that precipitation 
in August and the slop of the land have influence on the habitat preference (AIC: 19.878, Table 
4). 

Table 3. GLM of environmental factors on the habitat preference of Lacerta pamphylica 

Deviance Residuals:       
Min 1Q Median 3Q Max   

-0.67952 -0.11997 -0.00065 0.06857 0.83742   
Coefficients

: 
      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 
13.91609

93 
12.70932

71 
1.095 0.2880   

DLT_2015 
0.053762

6 
0.125353

8 
0.429 0.6731   

elev 
0.000244

2 
0.001471

9 
0.166 0.8701   
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slop 
-

0.135626
2 

0.112888
9 

-1.201 0.2452   

prec_mean 
0.024080

3 
0.011866

1 
2.029 0.0575   

srad_mean 
-

0.000955
1 

0.000835
0 

-1.144 0.2677   

tavg_mean 
0.124195

0 
0.276754

4 
0.449 0.6590   

---       
Signif. 
codes: 

0 ‘***’ 
0.001 
‘**’ 

0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.1177643) 
    Null deviance: 5.4400  on 24  degrees of freedom 
Residual deviance: 2.1198  on 18  degrees of freedom 
AIC: 25.258 
Number of Fisher Scoring iterations: 2 
 

Table 4. GLM of environmental factors on the habitat preference of Lacerta pamphylica 
(weighted by monthly precipitation in the active season) 

Deviance Residuals:      
Min 1Q Median 3Q Max   

Coefficients
: 

      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 
23.23103

1 
55.65473

5 
0.417 0.6852   

DLT_2015 
-

0.010977 
0.131680 -0.083 0.9352   

TCD 
-

0.050318 
0.073456 -0.685 0.5089   

elev 
-

0.001032 
0.002447 -0.422 0.6821   

slop 
-

0.463888 
0.207674 -2.234 0.0495 *   

river_dst 7.271884 7.166004 1.015 0.3341   

prec_04 
-

0.003068 
0.069837 -0.044 0.9658   

prec_05 
-

0.035617 
0.067865 -0.525 0.6111   
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prec_06 0.193399 0.221381 0.874 0.4028   

prec_07 
-

0.091783 
0.158556 -0.579 0.5755   

prec_08 
-

0.240794 
0.102731 -2.344 0.0411 *   

prec_09 0.012918 0.173104 0.075 0.9420   
prec_10 0.068778 0.040118 1.714 0.1172   

srad_mean 
-

0.001403 
0.002517 -0.558 0.5894   

tavg_mean 
-

0.008456 
0.615573 -0.014 0.9893   

---       
Signif. 
codes: 

0 ‘***’ 
0.001 
‘**’ 

0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.09013458) 
Null deviance: 5.44000  on 24  degrees of freedom 
Residual deviance: 0.90135  on 10  degrees of freedom 
AIC: 19.878 
Number of Fisher Scoring iterations: 2 
 

Species distribution is affected by several biotic and abiotic factors (Peterson, 2011). 
Ecological niche modeling is a common approach to provide a sight about the species 
distribution range. Our results showed that the general distribution trend was significantly 
affected by the temperature annual range. This situation is compatible with the lacertids diurnal 
life cycle traits (Ortega and Martin-Vallejo, 2019). Moreover, the local refugia hypothesis 
within the Anatolian Peninsula might cause some limitations of some reptile species distribution 
(Tarkhnishvili et al., 2012). The important mountain chains contribute as a barrier that affecting 
the distribution of many amphibians and reptiles (Gül, 2013; Sindaco et al., 2014): i.e. Taurus 
Mountains. On the other hand, the local precipitation dynamics also have an influence on the 
species distribution (see them in Figure 3 and Table 2), but the influence is not limited to general 
SDM. According to our EUNIS Habitat Preference analysis, the Pamphylian lizard inhabits the 
habitats whether high canopied (Coniferous Forest) or not (several types of agricultural areas 
or shrub and Sclerophyllus vegetation), its presence in the southern slopes of the Taurus 
Mountains is directly affected by the precipitation in August. This finding is compatible to the 
seasonal dynamics of Mediterranean Region (Bladé et al., 2012).  

The study area, where is one of the 34 major biodiversity hotspots in the world 
(Mittermeier et al., 2004) is under several regional eco-crises (Şekercioğlu et al., 2011). While 
the effects of climatological dynamics on species distribution and habitat preference are 
expressed as above, the anthropogenic pressure on habitat modifications and fragmentations 
should be immediately assessed. For instance, land use transformations for more agricultural 
sites could damage the sustainability of the lizard’s survival via habitat fragmentation and 
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intense pesticide use activity (Berberoğlu, 2003). Because almost 1/3 of its presence records 
were obtained from several agricultural sites (Figure 5). As a result, we suggest joint researches 
(field based collected data and remote sensing) would enlighten us for the conservation of both 
the species and its microhabitats. 
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Glifosat Bazlı Herbisitin Tatlısu Balığı Cyprinion macrostomus (Teleostei: Cyprinidae) 
Yavruları Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması 

 
Özlem Demirci 

 
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

 
Öz 

 Bu çalışmada, glifosat bazlı ticari herbisitin daha önce sucul alanlarda belirlenen 
konantrasyonlarına maruz kalan tatlısu balığı Cyprinion macrostomus'un biyokimyasal 
cevapları belirlenerek toksikolojik bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Katalaz (CAT) 
aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen (p<0,05), kullanılan 
diğer biyobelirteçler olan Glutatyon S-transferaz (GST) ve Glutatyon Redüktaz (GR) enzim 
aktivitelerinde kontrol ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir inhibisyon 
gözlenmiştir (p<0.05).  
Anahtar Kelimeler: Cyprinion macrostomus, biyomarker, glifosat içerikli herbisit  
 

 
Investigation of Toxic Effect of Glyphosate-Based Herbicide on Freshwater Fish 

Cyprinion macrostomus (Teleostei: Cyprinidae) Juvenils  
Abstract 

 In this study, biochemical responses of freshwater fish Cyprinion macrostomus, which 
were exposed to the determined concentrations of glyphosate-based commercial herbicide in 
aquatic areas, were determined and a toxicological evaluation was made. Although no 
statistically significant change was observed in catalase (CAT) activity (p<0.05), statistically 
significant inhibition was observed in the enzyme activities of Glutathione S-transferase (GST) 
and Glutathione Reductase (GR), which are the other biomarkers used, compared with the 
control (p<0.05).  
Keywords: Cyprinion macrostomus; biomarker; glyphosate-based herbicide  
 
 
 
 
1. Giriş 

 Pestisitler, nehirler, göller ve kıyı alanları gibi sucul alanları sürekli olarak kirlenmesine 

neden olan ksenobiyotiklerdir (Schwarzenbach et al. 2006). Tarımsal alanlardaki ürün 

miktarındaki artışı sağlama ihtiyacı, tarım ilaçların kullanımını her geçen gün daha fazla 

arttırmaktadır. Pestisitlerin sucul ortamları kirletmesi genellikle yoğun tarımsal 

uygulamalardan sonra yüzey suları ve yüzey altı drenajdan kaynaklanmaktadır. Su kaynaklarına 

ulaşan pestisitler genellikle hedef olmayan organizmalar için önemli düzeyde toksisiteye neden 

olmaktadır (Guilherme et al. 2012; Nwani et al. 2010; Tsui and Chu 2003). Bu nedenle, 

pestisitlerin omurgalı ve omurgasız sucul yaşam üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi çok 

önemlidir (Banaee et al. 2011). 
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 Sucul ortamlardaki pestisitlerin dağılımı hakkında veri elde edilmesi için öncelikle su, 

sediment, toprak ve besin zincirindeki bu maddelerin miktarı analitik yöntemlerle 

ölçülmektedir. Elde edilen değerler kirliliğin zamansal ve mekansal boyutları hakkında bilgi 

sağlıyor olsa da bu bilgiler sınırlı olup, aynı zamanda maruz kalan organizmalardaki metabolik 

değişimleri de değerlendirmek gerekmektedir (Schwarzenbach et al. 2006).  

1970'lerde piyasaya sunulduğu günden itibaren, glifosat dünya çapında en yaygın kullanılan 

pestisitlerden biri olmuştur. Bunun en önemli nedeni, glifosat bitkilerde, alglerde, bakterilerde 

ve mantarlarda aromatik asitlerin ve birçok farklı aromatik bileşiklerin sentezini engellemek 

için seçici olmayan bir herbisit olarak şikimat yolağındaki 5-enolpiruvil-şikimat-3-fosfat sentaz 

enzimini inhibe etmesidir. Bu yol hayvanlarda mevcut değildir, ancak birçok çalışma glifosatın 

hedef olmayan sucul organizmalarda toksik olduğunu göstermiştir (Folmar et al. 1979; Lanctôt 

et al. 2014; Solomon and Thompson 2003). Sudaki yüksek çözünürlüğü ve yoğun kullanımı 

nedeniyle, hedef olmayan sucul organizmalarının bu herbisite maruz kalması büyük endişe 

yaratmaktadır. 

 1800'lerin ortalarından bu yana, ksenobiyotiklerin sucul bölgelerdeki etkilerini 

değerlendirmek için balık toksisite testleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilimsel 

çalışmalarda akut toksisite testleri daha fazla kullanılmış olmakla birlikte, son zamanlarda uzun 

süreli subletal toksisite testlerinin de kullanıldığı çalışmaların sayısı artmıştır. Aynı zamanda 

balıkların kullanıldığı toksisite testleri, birçok kimyasal maddenin güvenli kullanımı için 

yapılan deneylerin 3R prensibine (Değiştirilmiş, Azaltılmış ve Rafine) uygunluğunu sağlamak 

için de çok kullanışlı bir araçtır (Hutchinson et al. 2016). Balık türleri, su ortamlarındaki 

kirlilikle ilişkili riski değerlendirmek için çok yararlı biyoindikatörlerdir (Lakra and Nagpure 

2009). 

 Balık türlerinin kullanıldığı toksikolojik çalışmalarda çoğunlukla olgun bireyler 

kullanılmakla birlikte (Bacchetta et al. 2014; Guerreño et al. 2016; Sabra and Mehana 2015), 

genç bireylerin muhtemelen ksenobiyotiklere daha duyarlı olmaları nedeniyle oluşturacakları 

toksik cevaplar da çok önemlidir (Laurén and McDonald 1986). Ayrıca, pestisitler birçok 

ksenobiyotik gibi suda yaşayan organizmalarda birikebilir ve böylece besin zincirinin son 

basamağı olan insana kadar ulaşabilir (Banaee et al. 2011; Özcan Oruç and Üner 2002). Bazı 

çalışmalar, pestisitlerin reaktif oksijen türlerinde (ROT) bir artışa ve dolayısıyla oksidatif strese 

neden olabileceğini göstermiştir. Canlı sistemler, ROT'nden korumak için enzimatik ve 

enzimatik olmayan bir antioksidan sisteme sahiptir ve enzim cevapları, ortaya çıkan toksisiteyi 

belirlemek için çok faydalı biyobelirteçlerdir (Wang et al. 2013). 
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 Antioksidan koruma sistemi, katalaz (CAT), glutatyon S-transferaz (GST) ve glutatyon 

redüktaz (GR) gibi önemli enzimler içerir. GR glutatyon döngüsünde, NADPH bağımlı bir 

şekilde oksitosin glutatyona (GSSG), redüktaza (GSH) dönüştürülür. GSH, hidrojen peroksit 

(H202) ve organik peroksidazın detoksifikasyonunda glutation peroksidaz (GPx) tarafından 

kullanılır (Lukaszewicz-Hussain 2010). Organizmaların pestisitler gibi proksidanlara maruz 

kalmasının önemli işaretlerinden biri olan radikal olmayan ROT’den biri olan H2O, CAT 

enzimi tarafından H2O ve O2'ye dönüştürülür (Rahal et al. 2014). Aksi takdirde, H202 Haber-

Weiss veya Fenton reaksiyonuyla yüksek oranda reaktif olan bir hidroksil radikaline (.OH) 

dönüştürülebilir (Kehrer 2000; Winterbourn 1995). GST, kirleticilerin organizma üzerindeki 

etkilerini ortaya çıkarmak için biyobelirteç olarak kullanılan ve detoksifikasyondan sorumlu 

önemli bir faz II enzimidir (Otitoju and Onwurah 2007). 

 Çalışmada kullanılan Cyprinideae familyasına ait tatlısu balığı C. macrostomus Heckel 

1843 türü, geniş bir dağılıma sahiptir. Fırat, Dicle havzalarındaki doğal sucul ortamlardaki en 

yaygın türdür (Bilici et al. 2017; Coad 2010; Ünlü 1999; Kuru 1979). C. macrostomum'un 

koruma durumu, IUCN Tehdit Edilen Türlerin Kırmızı Listesinde en az endişe verici (LC) 

olarak listelenmiştir (IUCN 2014). Bu türün çalışma için seçilmesinin nedeni, bölgedeki tatlı 

sularada bol bulunan bir tür olması, her mevsim ulaşılabiliyor olması, laboratuvar koşullarına 

uyum sağlama yeteneği gibi özelliklere sahip olmasıdır. C. macrostomus ile yapılan önceki 

çalışmalar, daha çok bu organizmada ağır metal birikimi ile ilgilidir (Dawood et al. 2006; 

Karadede and Ünlü 1998).  

Bu çalışmada Fırat ve Dicle Havzasında geniş bir dağılım gösteren C. macrostomus türü üzerine 

bölgedeki yoğun olarak kullanılan bir herbisit olan glifosat içerikli bir herbisitin etkisinin 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.  

2. Yöntem 

2.1. Kimyasallar 

Çalışmada glifosat izopropilamonyum tuzu (441 g/L), polietoksilen amin ve 

(Roundup®) yüzey aktif madde içeren ticari formülasyon kullanılmıştır Glifosatın (Roundup®) 

ticari formülasyonu Yerel bir tarımsal ilaç bayisinden, biyokimyasal analizler için kullanılan 

kimyasallar ise Sigma-Aldrich Chemical Company'den (ABD) temin edilmiştir. 

2.2. Test Organizması ve Deney Düzeneği 

Genç test organizmaları C. macrostomus (4.6±2 cm uzunluğunda ve 0.88±0.11 g 

ağırlığında) Dicle Üniversitesi kampüsündeki temiz bir tatlı su alanından elde edildi. Balık 

örnekleri, laboratuvar koşullarına adaptasyon için 15 gün boyunca 22±1 °C'lik sıcaklıkta ve ışık 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
rejimi 13 saat ışık, 11 saat karanlık olacak şekilde standart bir balık diyeti (Animals Family 

Discus Granül Gıda) ile beslenmiştir. 

 Deneyler, yarı-statik ve 5 tekrarlı 5 L cam kaplarda gerçekleştirilmiş olup, deney 

düzeneği, her kapta 5 birey olacak şekilde hazırlanmıştır. Mörtl vd. (2013) yaptıkları 

çalışmalarında Macaristan sularından alınan su örneklerinde ortalama 650 ng/mL'lik glifosat 

kalıntı değeri bildirmişlerdir. Çalışmamızda, glifosatın bu değerlerinin 5 ve 10 katı olan 3250 

μg/L ve 6500 μg/L konsantrasyonlarının 96 saatlik yavru Cyprinion macrostomus’lar 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Canlılar, 96 saat boyunca 3250 μg/L ve 6500 μg/L glifosat-bazlı herbisit 

konsantrasyonlarına maruz bırakılmıştır Deney sırasında ölüm gözlenmemiştir. 96 saat 

sonunda, balık servikal işlemle sakrifiye edilerek distile su ile yıkanmıştır ve enzim analizine 

kadar -80 °C'de saklanmıştır. 

 

 

 

 

2.3. Enzim Analizi  

-80°C'de saklanan balıklar bir bütün olarak tartıldı ve 4 kat fosfat tamponu kullanılarak 

homojenizasyon yapılmıştır GST ve GR enzim aktiviteleri mikroplaka okuyucu sistemi ve CAT 

spektrumu UV spektrofotometresi ile ölçülmüştür. GST aktivitesi, Habig vd., (1974) tarafından 

tarif edilen metotla belirlendi ve GR aktivitesi, Cribb vd. (1963) tarafından modifiye edilen 

metotla gerçekleştirildi. Katalaz enzim aktivitesi Luck (1963) metoduna göre belirlendi. Her 

numunenin toplam protein konsantrasyonları, standart olarak sığır serum albümini kullanılarak 

Bradford metoduna göre ölçüldü (Bradford 1976). 

  

2.3. İstatistiksel Analiz  

İstatistiksel paket programı SPSS 15.0 sürümü kullanılarak, enzim aktiviteleri 

istatistiksel olarak değerlendirildi. Kontrol ve deney grupları arasındaki farkları belirlemek için 

Kruskal-Wallis testi kullanılmış ve böylece doza bağlı değişiklikler gösterilmiştir. Kruskal-

Wallis testinden sonra çift yönlü karşılaştırmaların istatistiksel önemini belirlemek için Mann-

Whitney U-testi kullanılmıştır Çalışmanın sonuçları için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

belirlendi. 
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3. Bulgular 

 Bu çalışmada, glifosat-bazlı herbisite 96 saat boyunca maruz kalan organizmalardan 

elde edilen örneklerden GR, GST ve CAT enzim aktiviteleri ölçülmüştür. Farklı 

konsantrasyonlarda glifosfat etkileşimine bırakılan C. macrostomus dokularındaki GST enzim 

aktivitesi değişimleri Şekil 1. de verilmiştir. GST aktivitesi hem kontrole göre hem de 

konsantrasyondaki artışla bağlı olarak inhibisyon olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

C. macrostomus dokularındaki GR enzim aktivitesi üzerine glifosfat etkileri Şekil 2’de 

verilmiştir. Hem 3250 μg/L hem de 6500 μg/L dozlarına maruz kalan organizmalarda GR 

aktivitesinin kontrole göre baskılandığı gözlenmiştir (p<0,05). Belirtilen glifosfat 

konsantrasyonlarına bırakılan C. macrostomus dokularındaki CAT aktivitesinde ise kontrole 

göre veya farklı dozlara maruz kalan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 

olmamıştır (Şekil 3). 

 

4. Tartışma 

 Roundup® ve diğer glyphosate bazlı ticari formülasyonlar, tarımsal ve sucul alanlarında 

yabani ot kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır bu nedenle su kaynaklarında glifosat 

kalıntısına oldukça sık rastlanmaktadır (Giesy et al. 2000). Mörtl vd. (2013) dört yıl boyunca 

farklı istasyonlardan elde edilen 42 yüzey ve yeraltı suyu örneklerinde bulunan glifosat 

kalıntılarının ELISA yöntemi kullanılarak incelemiş ve sonuç olarak ortalama 6500 g/L'lik bir 

glifosat kalıntısı tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmada bu çevresel değerlendirmeyi kullanarak, 

glifosatın çevresel etkisini gerçekçi bir bakış açısıyla ortaya koymayı amaçlanmıştır. Glifosat 

bazlı ticari herbisitler ile yapılan birçok sucul toksisite çalışması vardır (Guilherme et al. 2012; 

Nwani et al. 2010; Tsui and Chu 2003). Bununla birlikte, günümüzde geniş alanlarda glifosat 

halen kullanıldığından, C. macrostomus gibi ekonomik açıdan önemli bir organizma üzerine 

etkisini belirlemek çok önemlidir. Bu değerlendirme, çevresel kirlilik için önemli biyokimyasal 

biyomarkırlar olan antioksidan enzimler kullanılarak yapılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızda biyobelirteç olarak kullandığımız enzimlerden biri olan GR'nin aktivitesinin 

kontrol grubuna kıyasla ksenobiyotiğe maruz kalan gruplarında azaldığı bulundu. GR, sucul 

toksikoloji çalışmalarında yaygın olarak kullanılan güvenilir bir biyobelirteçtir (Cossu et al. 

1997; Di Giulio et al. 1989; Regoli and Giuliani 2014). Benzer şekilde daha önceki bazı 

çalışmalarda, GR enzim aktivitesinin pro-oksidanlara maruz kalan sucul organizmalarda inhibe 

olabileceğini gösterilmiştir (Khatun et al. 2008; Oruc et al. 2004; Zhang et al. 2004). 
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Dokulardaki GSH miktarı genellikle kısa süreli oksidan maruziyeti sonucunda azaldığı ve uzun 

süreli maruz kalma sonrasında ise arttığı bilinmektedir. GSH miktarındaki azalma organların 

ksenobiyotiklere karşı daha duyarlı olmasına neden olup, farklı çalışmalarda orta derecede 

oksidatif stresin GSH seviyelerini arttırabileceği gösterilmiştir (Slaninova et al. 2009). GR 

enzimi hücrelerdeki GSH rezervinin doğru seviyede kalmasının yanı sıra birçok prooksidan 

ksenobiyotiğin detoksifikasyonunun gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır (Dringen et al. 

2000). Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, glifosat-bazlı herbisite maruz kalan C. 

macrostomus'da GST ve GR enzimleri kontrole kıyasla inhibe olmuştur. GST enziminin 

inhibisyonunun, GR enzim inhibisyonu nedeniyle yeterli GSH seviyesinin oluşturulamaması 

nedeniyle ortaya çıktığı düşünülebilir. 

 Sitozolik GST enzim miktarının artışı çevresel kirleticiler için değerli bir biyobelirteç 

olup (Egaas et al. 1999; Wang et al. 2009), birçok çalışmada, GST enziminin pestisitlere maruz 

kalan balıklarda indüklendiğini gösterilmiştir (Moreira et al. 2010; Oruc et al. 2004; Sayeed et 

al. 2003). Bununla birlikte, Pesce vd. (2008) yaptığı çalışmada, farklı dozlarda lindana maruz 

kalan Jenynsia multidentata’da yüksek dozun bireylerde GST enzim inhibisyonuna neden 

olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca, önemli bir kirletici olan nonyfenole maruz kalan Gökkuşağı 

alabalıklarının dokularında GST'nin inhisyonuna neden olmuştur (Uguz et al. 2003). Hamed 

vd., (1999) dimetoatın Mısır yayın balıklarının GST enzimini önemli ölçüde azalttığını 

belirlemişlerdir. Benzer şekilde, yapılan bu çalışmada herbisite maruz kalan C. 

macrostomus'larda doz artışına bağlı olarak GST enzim aktivitesinin inhibe olduğu 

belirlenmiştir (p <0,05). Elde edilen sonuçlara göre, detoksifikasyon mekanizmasının glifosat-

bazlı herbisit tarafından inhibe edilebildiği düşünülebilir. Detoksifikasyon enzimlerinin 

inhibisyonu, pestisitlerin metabolik detoksifikasyonunu engelleyebilir ve canlılarda 

toksisitelerini artmasına neden olabilmektedir (Wang et al. 2009). 

 Bu çalışmada, herbisite maruz kalan bireylerde GST ve GR enzimlerinde önemli 

düzeyde inhibisyon gözlendiği halde, CAT aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

değişiklik olmamıştır. Lionetto vd. (2013) tarafından yapılan bir araştırmada, kronik olarak 

yüksek düzeyde kirletici maddelere maruz kalan bir midye türü olan M. galloprovincialis'in 

CAT yanıtının önemli ölçüde değişmediğini, ancak diğer biyokimyasal belirteçlerde önemli 

düzeyde değişiklik olduğunu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Cajaraville vd. (1997) da benzer 

sonuçlar elde etmiştir. Her iki çalışmada da “biyokimyasal adaptasyon” nedeniyle enzim 

aktivitesinde bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada organizmaların 96 saatlik 
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akut enzim cevapları araştırmasına rağmen, yüksek seviyelerde toksisite nedeniyle 

“biyokimyasal adaptasyon” sağlanmış olabileceği düşünülmektedir.  

5. Sonuç ve Öneriler  

 Çalışmada kullanılan tatlı su balığı türü olan C. macrostomus ticari olarak değerli bir 

türdür. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan herbisitlerden biri olan glifosat 

bazlı bir ticari herbisitin oldukça önemlidir. Ayrıca pestisitlerin sucul alanlardaki tespit edilen 

miktarlarından yola çıkılarak yapılan toksikolojik değerlendirmelerin gerçekçi bir yaklaşım 

olabileceği düşünülebilir. Yapılan çalışmada bu gerçekçi konsantrasyonların GR ve GST enzim 

aktivitelerinde neden olduğu inhibisyonun yüksek düzeydeki toksik etkiden kaynaklandığı 

sonucuna varılabilir.  
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Abstract  

In this study, the antibacterial activity of water extracts from Ayvalık Yağlık variety olive fruit 
and leaf collected from Izmir against food-borne pathogens (Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus cereus RSKK 863 and Salmonella 
enteritidis RSKK 171) were investigated. Disc diffusion method was used to determine the 
antibacterial activities of the extracts. The minimum inhibition concentration (MIC) and 
minimum bactericidal concentration (MBC) values of the extracts were determined using by 
micro-dilution method. The results of the disc diffusion method indicated that water olive fruit 
extract showed antibacterial activity against the test microorganisms with inhibition zones from 
10.20 mm to 19.30 mm. The inhibition zone diamaters of olive laef extract on the tested bacteria 
were ranged from to 11.31 mm to 20.05 mm. The MIC and MBC values of the Ayvalık Yağlık 
variety olive fruit and leaf extracts were recorded as 5-80 mg/ml. The results showed that the 
Ayvalık Yağlık variety olive fruit and leaf extracts collected from Izmir had an antibacterial 
effect on the growth of the tested microorganisms. It has been determined that Ayvalık Yağlık 
variety olive fruit and leaf water extracts have the potential to be used as a natural antimicrobial 
additive in food industry. 

Keywords: antibacterial; fruit; leaf; water extract 

 

Özet 

Bu çalışmada, Izmir'den toplanan Ayvalık Yağlık çeşidi zeytin meyvesi ve yaprak su 

ekstrelerinin gıda kökenli patojenlere (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Bacillus cereus RSKK 863 ve Salmonella enteritidis RSKK 171) 

karşı antibakteriyel aktivitesi araştırılmıştır. Ekstrelerin antibakteriyel aktivitelerini belirlemede 

disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Ekstrelerin minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) ve 

minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) değerleri mikro-dilüsyon yöntemi ile 

belirlenmiştir. Disk difüzyon metodunun sonuçları, su zeytin meyvesi ektresi kullanılan test 

mikroorganizmalarına karşı 10.20-19.30 mm inhibisyon zonları ile antibakteriyel aktivite 

gösterdiği tespit edilmiştir. Zeytin yaprak ekstresinin test bakterileri üzerinde oluşturduğu 

inhibisyon zon çapı 11.31-20.05 mm olarak değişmiştir. Test edilen Ayvalık Yağlık zeytin 

meyvesi ve yaprak ekstrelerinin MİK ve MBK değerleri 5-80 mg/ml aralığında kaydedilmiştir. 
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Sonuçlar, Izmir’ den toplanan Ayvalık Yağlık çeşidi zeytin meyvesi ve yaprak ekstrelerinin test 

edilen mikroorganizmalarının gelişimi üzerinde antibakteriyel bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Ayvalık Yağlık çeşidi zeytin meyvesi ve yaprak su ekstrelerinin gıda sanayisinde 

doğal bir antimikrobiyal katkı maddesi olarak kullanabilme potansiyeline sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: antibakteriyel; meyve; yaprak; su ekstresi 

 

Introduction 

People are aware of the importance of a healthy diet. For this reason, producers and consumers 

are in search of the production of foods containing herbal preservatives instead of foods 

containing synthetic preservatives. Olive (Olea europaea L.), a plant that can be used as a 

natural antimicrobial additive, is a member of the Oleaceae family and has a wide distribution 

in the world (Arslan-Karaboğa, Öztürk, Yerer, Koşar, 2017). It is reported that the homeland 

of olives is Upper Mesopotamia, which includes South Asia and the Southeastern Anatolia 

Region (Owen, Giacos, Hull, Haubner, Würtele, Spigelhalder, Bartsch, 2000). Olive is an 

evergreen plant and cultivated in Mediterranean climate. In our country, olive cultivation has 

spread in the Marmara, Aegean, Mediterranean, Southeastern Anatolia and Black Sea (Pala, 

Nogay, Damgacı, Altın, 2001). Phenolic compounds such as oleuropein, hydroxytyrosole, 

verbascoside, apigenin 7-glucoside and luteloin 7-glucoside identified in olive fruit and leaf 

extracts (Gürbüz and Öğüt, 2018; Benavente-Garcia, Castillo, Lorent, Ortuno, Rio, 2000). The 

main product from the olive tree is olive and olive oil, and olive leaves are formed as a by-

product. During the harvesting, pruning or oil extraction of olives, a high amount of olive leaves 

appear as a by-product. In addition to the olive fruit, the leaf also has a high biological value 

and when used as an additive, it is a healthy, safe, cheap, effective and alternative source of 

antioxidants. Thus, it extends the shelf life by preventing losses in the sensory and nutritional 

properties of food products (Jemai, Feki, Sayadi, 2009; Boudhrioua, Bahloul, Slimen, Kechaou, 

2009). Studies have reported that olive leaves have antibacterial, antifungal, antioxidant, 

hypocholesterolemic, and cardioprotective effects (Ferreire, Barros, Soares, Bastos, Pereira, 

2007). Olive leaf extracts also have health benefits such as increasing energy levels, lowering 

blood pressure, and supporting cardiovascular and immune systems (Covas, 2007; El and 

Karakaya, 2009). Food poisoning is considered to be one of the most common causes of illness 

and death in developing countries (Doughari, Pukuma, De, 2007; Pirbalouti, Jahanbazi, 

Enteshari, Malekpoor, Hamedi, 2019; Sapkota, Dasgupta, Nancy, Rawat, 2012). It is generally 
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associated with bacterial contamination, and members of Gram-negative bacteria such as 

Salmonella typhi, Escherichia coli and P. aeruginosa play an important role (Solomakos, 

Govaris, Koidis, Botsoglu, 2008; Pandey and Singh, 2011). Other Gram-positive bacteria such 

as S. aureus and B. cereus have also been identified as agents that cause foodborne illness or 

food spoilage (Braga, Shupp, Cummings, Jett, Takahashi, Carmo, 2005). In this study, the 

antibacterial activity of Ayvalık Yağlık variety fruit and leaves extracts on the food-borne test 

microorganisms (S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, B. cereus RSKK 863 

and S. enteritidis RSKK 171) were investigated to determine potential use of these extracts as 

natural antimicrobial agents in the food industry. 

 

Material and Method 

Preparation of olive fruit and leaf extracts 

Olive fruit and leaf samples were obtained from Izmir Olive Research Institute in August 2019. 

The plant material were dried in an airy environment without sunlight at room temperature 

(Figures 1-b and c). The dried olive fruit and leaves are grounded. 10 g powdered olive fruit 

and leaves were extracted by adding 50 ml of water in a water bath at 100°C for 4 h (Figure 1-

d). Then, the extraction product was filtered and the solvent was evaporated to obtain a crude 

extract. The extract were kept at 4 °C. 
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Figure 1. Preparation of the olive fruit and 

leaf extracts 

(A) The collection of olive fruit and leaves 

(B-C) Drying olive fruit and leaves 

(D) Preparation of the extracts in a hot water bath 

(E) After evaporation of solvent 

Test microorganisms 

Food-borne test microorganisms (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Bacillus cereus RSKK 863 and Salmonella enteritidis RSKK 171) 

were used in the study. All experiments were carried out with 24 h active cultures of test 

microorganisms. 

Determination of antimicrobial activity 

Disc diffusion assay 

Disc diffusion method was used to determine the antimicrobial activities of olive fruit and leaf 

extracts. S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, B. cereus RSKK 863 and S. 
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enteritidis RSKK 171 were growth in Nutrient/agar at 37°C. The active cultures of the test 

microorganisms were washed twice with physiological saline. The concentrations of the culture 

were adjusted to 0.5 McFarland and then they were spread onto appropriate agar medium. After 

sterile discs were placed on the plate dishes, 20 μl (2000 μg/disc) of olive leaf extracts were 

dropped onto the discs The. plates were incubated for 24 h at appropriate temperatures. At the 

end of the incubation period, the zones around the discs were measured with calipers and 

recorded. All experiments were done in duplicate. 

Determination of minimal inhibition (MIC) and bactericidal (MBC) concentrations with 

micro-dilution method 

MIC and MBC values of the extracts were determined against test microorganisms using micro-

dilution method. Test microorganisms were added to each tube containing extract and medium 

at a concentration of 0.5 McFarland. Then, the tubes containing the mixture were incubated for 

24 h at appropriate temperatures. After incubation, the non-growth concentration in the tubes 

was recorded as MIC values. Samples were spot dropped on specific agar medium and 

incubated at the appropriate temperature for 24 h. At the end of the incubation period, the extract 

concentrations preventing the growth of bacteria on solid media were evaluated as MBC values. 

Results and Discussion 

Antimicrobial activity of olive fruit and leaf extracts were determined with disc diffusion and 

micro-dilution methods. It was determined that Ayvalık Yağlık variety olive fruit and leaf water 

extracts inhibited the growth of food-borne pathogens S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa 

ATCC 27853, B. cereus RSKK 863 and S. enteritidis RSKK 171. The highest inhibitory activity 

was recorded from water olive leaf (OLW) extract againts P.aeruginosa ATCC 27853 (20.05 

mm) (Table 1). The MIC and MBC values for P.aeruginosa ATCC 27853 were determined as 

5 mg/ml (Figure 2-c). The highest inhibition activity of water olive fruit (OFW) extract was 

recorded on S. aureus ATCC 25923 (19.30 mm zone diameter). MIC and MBC values for S. 

aurues ATCC 25923 were determined as 5 mg/ml and 10 mg/ml (Table 1). 
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Table 1. Antibacterial activity of Ayvalık Yağlık variety olive fruit and leaf extracts 

Mikroorganis
ms 

Inhibition zone diameter (mm) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 

Olive fruit 
water 

Olive leaf 
water 

Olive 
fruit 
water 

Olive leaf 
water 

Olive 
fruit 
water 

Olive 
leaf 

water 
S. aureus 
ATCC 25923 19.30±0.83 18.56±1.22 5 5 10 10 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 18.36±0.78 20.05±0.66 5 5 5 5 

B. cereus 
RSKK 863 10.20±0.67 11.31±0.02 40 40 80 80 

S. enteritidis 
RSKK 171 10.41±0.62 11.51±0.58 20 20 40 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

  



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 

Figure 2. Antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive fruit and leaf extracts on 

P. aeruginosa ATCC 27853. 

(A) Disc diffusion assay results of OFW extract on P. aeruginosa 

(B) Disc diffusion assay results of OLW extract on P. aeruginosa 

(C) MBC values of OFW and OLW extracts on P. aeruginosa 

Figure 3.Antimicrobial activity of Ayvalık Yağlık variety olive fruit and leaf extracts on 

S. enteritidis RSKK 171 

(A) Disc diffusion assay results of OFW extract on S. enteritidis 

(B) Disc diffusion assay results of OLW extract on S. enteritidis 

(C) MBC values of OFW and OLW extracts on S. enteritidis 
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In a study conducted, olive leaf and fruit extracts showed different levels of antibacterial effect 

on the growth of the tested bacteria. MIC values of leaf and fruit ethanol extracts were 

determined as 200 mg/ml and 400 mg/ml for S. aureus ATCC 29213 and P. aeruginosa ATCC 

27853. It is seen that leaf extracts are generally more effective than fruit extracts (Kadir and 

Zehra, 2019). In another study, the antimicrobial effect of adding olive leaf extract (OLW) in 

different proportions to meatballs on the development of S. typhimurium, E. coli O157 H:7 and 

S. aureus was investigated. As a result, it has been determined that adding Food Policy Councils 

(FPCs) at different rates to meatballs improves microbiological quality, does not create any 

sensory negative effects, and has a positive effect on shelf life (Mukadderat, Levent, Recep, 

Adem, 2016). In our study, water extracts prepared from olive fruit and leaf samples collected 

from Izmir has inhibitory activity on tested food-borne pathogens (S. aureus ATCC 25923, P. 

aeruginosa ATCC 27853, B. cereus RSKK 863 and S. enteritidis RSKK 171). It has been 

determined that it shows good antimicrobial activity with high inhibition zone and low 

MIC/MBC values. 

 

Conclusion 

Olive production is very common in the world and in our country. The effect of olive fruit and 

leaves as a result of experimental studies has the potential to be used as food additives. It 

emerges as an alternative that can be used in the food industry, as olives have survived for many 

years and there are many by-products. The antimicrobial activity of water extracts obtained 

from fruits and leaves of Ayvalık Yağlık variety grown in Izmir has been investigated. Today 

and in the future, the use of olive fruit and leaves as an alternative herbal natural additive will 

be used as alternative to synthetic substances. 
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AKILLI TARIMDA KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE’DEKİ 

UYGULAMALARI  

Mustafa Akkamış1, , Tefide Kızıldeniz2, Sevgi Çalışkan1 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli rolü olan tarımsal üretim insan ihtiyaçlarını 
karşılamada her zaman öncelikli bir alan olmuştur. Tarım ve buna bağlı yapılan faaliyetler 
ülkelerin ekonomik refahını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Ancak teknolojinin 
gelişmesiyle beraber tarımsal arazilerde uygulanan geleneksel yöntemler artan ihtiyaçları 
karşılamada yetersiz bir duruma gelmiştir. Bu yüzden tarımda kaliteyi artırmak ve ihtiyaçları 
karşılamak için yeni teknolojilerin ortaya çıkması bir gereklilik olmuştur. Bitki, toprak ve hava 
koşullarını tohumdan tüketiciye ulaşana kadar çeşitli araçlarla kontrol ederek üretim verimliliği 
artırmayı hedefleyen bu sistemlerin tümüne Akıllı Tarım denilmektedir. Hassas tarım ise yine 
aynı doğrultuda akıllı tarımda bulunan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak arazide sadece 
bölgeye özgü tarım yapılmasını sağlayan ve bu sayede tarımsal girdi miktarını azaltmayı 
hedefleyen teknolojiler bütünüdür. Bu iki kavram hem dünyada hem de ülkemizde gittikçe artan 
düzeyde kullanılmaya başlanmakta ve her geçen gün daha fazla yaygın hale gelmektedir. Tarım 
sektörü için yeni olan nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim, robotik gibi akıllı 
teknolojiler daha fazla ekonomiklik ve verimlilik sağladığından tarımsal üretimin şeklini 
değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma akıllı ve hassas tarımın genel yapısı ve bu 
alanlardaki dünya ve ülkemizde kullanılan mevcut teknolojilerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı 
ayrıca kullanılmasından ortaya çıkan zorluklar açıklanmıştır. Dünya genelinde kullanılmaya 
başlanan akıllı ve hassas tarım ülkeler tarafından artan düzeyde benimsenmekte ancak hem 
dünyada hem de ülkemizde bu teknolojilerin bazı altyapı, arazi ve teknik eleman 
yetersizliğinden gelişmesi ve uygulanmasının yavaş bir şekilde olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bu sorunların tarım politikaları ve destekleri sayesinde üretici açısından ürün kalitesi ve 
veriminde daha etkili sonuçlar elde edileceği ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hassas Tarım, Tarım 4.0,  İHA, Teknoloji, Yapay Zekâ 
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1. Giriş 

Akıllı Tarım (AT), sanal ve fiziksel dünya arasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanılmasını sağlayan bir üretim modelidir. Buradaki temel amaç, tarım ürünlerinin verimi ve 
kalitesini artırmakla birlikte girdi maliyetlerini ve kullanımını azaltarak üretimden kaynaklı 
olarak çevreye verilen zararı en aza indirmektir. Bununla beraber sadece ürün miktarı ve 
kalitesini artırmak için değil aynı zamanda hayvanların ihtiyaçlarının belirlenmesinde de akıllı 
tarım teknolojileri kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. AT olarak ta bilinen hassas tarım ise, 
tarım yapılan arazilerde değişkenliği göz önüne alarak farklı teknolojiler ile ihtiyaç duyulan 
bölgeye ihtiyacı kadar uygulama yapmayı hedefleyen bir tarımsal üretim şeklidir. Hassas Tarım 
sadece tarla içi değişkenliği hesaba katarken, Akıllı Tarım, çiftlik işlemlerini yalnızca konum 
kullanarak değil, aynı zamanda gerçek zamanlı ve anlık elde edilen verileri kullanarak bunun 
ötesine geçer. Özellikle aniden değişen çalışma koşulları veya diğer durumlarda hızlı yanıt 
verebilen eylemler gerçekleştirmek için gerçek zamanlı yeniden yapılandırmaya ihtiyaç vardır 
(Wolfert ve ark., 2017). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımsal üretim sistemlerinde makine, 
ekipman ve sensörlere dahil edilmesine dayanan akıllı tarım, sürece otomasyonun aşamalı 
olarak eklenmesiyle büyük miktarda veri ve bilginin üretilmesine izin verir. İnsanların kırsal 
alanlardan kentsel alanlara göç etmesi tarımda işgücünü bir sorun haline getirmiştir. Ayrıca 
iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklık, yağış, toprak nemi gibi büyüme 
faktörlerini değiştirmeye devam etmektedir. AT araçları bu etkileri azaltmaya, sabit tutmaya 
veya tarımsal faaliyetlerde üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilecek özelliktedir 
(Pivoto ve ark., 2018). Tarımsal üretimde iklim değişikliği ve diğer faktörlerin etkisi ile 
yetiştiriciliği yapılan ürünün verimi azalma eğilimindedir. Toprağın organik yapısı, drenaj ve 
sulama uygulamaları, ekim metodu, toprak ve bitki besleme uygulamaları, bitki koruma 
uygulamaları, hasat teknikleri gibi konularda geleneksel tarım üretiminin bu uygulamaları 
yeterince uygun bir şekilde izleyemediğini göstermektedir. Ancak dijital izlemede sensör, 
kamera, uydu gibi farklı araçlardan elde edilen bilgiler sistematik ve konum bazlı 
depolanmakta, farklı algoritmalar kullanılarak anlamlandırılıp sebep sonuç ilişkileri kayıt 
edilmekte ve ardından uygun veriler mobil iletişim araçları ile anlık olarak gönderilmektedir 
(Kırkaya, 2020).  

Tarımsal verileri izleme, elde etme, karar verme ve ardından uygulama yapmaya odaklanan 
yeni bir yaklaşım olan bu kavram Tarım 4.0, Dijital Tarım, Akıllı Tarım gibi çeşitli isimler ile 
bilinmektedir ve bu sistemler daha önceden bilinen Hassas Tarım uygulamaları ile birleştirildiği 
zaman yapılan işlemlerin doğruluğunu artırıcı etki yaratmaktadır. Sonuç olarak Akıllı Tarım 
üreticilerin uygun stratejik ve operasyonel kararlar alacakları verileri üreten sistemleri Hassas 
Tarım ilkelerine dayanarak yapmalarını sağlayacaktır. Bu doğrultuda ilerleyen teknolojinin 
tarım sektörüne hangi etkileri olabileceğini Akıllı Tarım ve Hassas Tarım sistemlerinin üretimin 
hangi aşamasında ne gibi faydalar sağlayacağının bilinmesi gereklidir. Aynı şekilde modern 
teknolojide veriye dayalı sistemlerin tarım sektöründe karar almada nasıl sürdürülebilir ve karlı 
bir üretim sağlayacağı ve kullanılan sistemlerin olumlu ve olumsuz tarafları bu makalede 
açıklanmıştır.  
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2. Akıllı Tarımda Veri Yönetim Sistemi 

Dijital verilerin faydalı bilgilere dönüşmesi için tarımı yapılan bitkinin anahtar değişkenlerinin 
bilinmesi gerekir. Geleneksel tarımda ürün gelişimi görsel olarak incelendikten sonra arazide 
istenilen uygulama yapılmaktadır. Dolayısıyla burada çiftçinin tecrübesi ve 
gözlemlediklerinden yola çıkılmaktadır. Ancak akıllı tarım yapılan arazilerdeki yönetim biçimi 
Şekil 1. de gösterilen döngüye göre farklılık göstermektedir. Burada hem mekânsal hem de 
zamansal açıdan ortaya çıkabilecek değişiklikler ürünün kendisiyle başlar. Verilerin elde 
edilmesinde sensör ve fiziksel araçlar kullanılmaktadır. Veri ise bitki, toprak ve iklim 
parametrelerinden alınan bilgileri içerir. Veriler ile karar alma arasındaki bağlantı noktası doğru 
karar verebilmek için filtreleme programlarını ve yapay zekâ algoritmalarını içerir. Son olarak 
uygulama sistemi ile karar verme sisteminden gelen komutların fiziksel olarak eyleme 
dönüştürülmesi sağlanır (Rubio ve Mas, 2020). 

 

 

Şekil 1. Akıllı Tarımda Yönetim Döngüsü 

2.1. Akıllı Tarımda Kullanılan Sensörler 

Akıllı tarımda bitkinin izlemesi ve uygun verilerin elde edilmesi, ayrıca değişen çevresel 
faktörlere uyum sağlanmasına yardımcı olan verileri sağlayan birkaç algılama teknolojisi 
kullanılır. Sensörler; basınç, ısı, ışık, kirlilik seviyeleri, nem, rüzgâr gibi fiziksel veya çevresel 
faktörleri girdi olarak algılayan cihazlardır. Temelden akıllıya elektronik sensörlerin gelişimi, 
çevreden veri toplama, bunları analiz etme, karar verme ve yeni çözümler üretebilmek için bilgi 
toplayarak arazi yönetiminde köklü bir değişiklik yaratmaktadır. Sensörlerden gelen bilgiler 
sayesinde üretici, gerçek zamanlı tarımsal verilere (toprak ve bitki durumu, sulama, gübreleme, 
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yabancı durumu, iklim, hava durumu vb.) erişmek için akıllı telefonlar ve tabletler gibi akıllı 
mobil cihazları kullanabilir. Akıllı tarımda kullanılan farklı sensörler şunlardır: 

2.1.1. Optik Sensörler 

Optik sensörler, toprak ve bitkiye ait özellikleri ölçmek için ışık kullanırlar. Işığın farklı dalga 
boylarındaki yansıtma frekansları kullanılarak toprak ve bitkinin organik madde ve nem içeriği 
gibi verileri sağlarlar. Bu sensörler, görünür ışık, multispektral, hiperspektral ve termal olmak 
üzere birkaç gruba ayrılabilir. Aynı zamanda bu sensörler sulama, gübreleme, toprağın 
kimyasal özellikleri ve zararlıların belirlenmesi çalışmalarında da kullanılmaktadır. Bu 
sensörler yer araçlarına, insansız hava araçlarına ve uydulara yerleştirilebilirler. Yer araçlarına 
entegre edilen sensörler aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sensörler arasındaki temel 
fark pasif sensörlerin güneş gibi dışarıdan bir ışık kaynağına ihtiyacı olmalarıdır. Aktif 
sensörler ise kendi yapılarında özel dalga boylu veya geniş aralıklı bir ışık kaynağına sahiptirler 
(Basterrechea, et al., 2020). 

2.1.2. Elektrokimyasal Sensörler 

Akıllı tarımda pH ve toprak besin içeriği gibi temel verileri sağlarlar. Sensörlerde bulunan 
elektrotlar aracılığıyla topraktaki iyonlar tespit edilerek çalışırlar. Bir elektrokimyasal sensör, 
hedef iyona yanıt veren bir membrandan ve sinyalleri ileten bir dönüştürücüden oluşur (Lin ve 
ark., 2008). Toprakta seçili iyonların (H+, K+, NO3-, Na+, vb.) aktivitesini ölçmek için yaygın 
olarak kullanılan iki tür elektrokimyasal sensör vardır: (1.) iyon seçici elektrot (ISE) ve (2.) 
iyon seçici alan etkili transistör (ISEFT). ISE ve ISEFT sensörleri, bitkiler tarafından iyon 
alımını izlemek için de kullanılmaktadır (Ali, et al., 2020). 
 
2.1.3. Mekanik Sensörler 

Toprağın mekanik direncini yani sıkışıklığını ölçmek için kullanılırlar. Bu sensörler toprak 
içindeki sıkışıklığı bir mil ile toprağa girerek ölçerler ve yük hücreleri tarafından ölçülen 
kuvveti kaydederler (Pasquale, 2003). Bu sayede toprak penetrasyon direnci gerçek zamanlı 
olarak belirlendiğinde alana özgü haritalar oluşturulabilmektedir. Ayrıca diğer hassas tarım 
uygulamaları ile birleştirilerek alanla ilgili uygun değerlendirmeler yapılabilmektedir (Chung 
ve ark., 2004; Gül ve ark., 2020). 

2.1.4. Konum Sensörleri 

Dünya üzerinde iki veya üç boyutlu konumu (enlem, boylam, yükselti) belirlemek için 
kullanılan yer ve uydu esaslı sistemleridir. Akıllı tarımda özellikle konum doğruluğu gerektiren 
işlemlerde mutlaka yüksek doğruluğa sahip sensörler kullanılmalıdır (Hazas et al., 2004). 
Yörüngede konumu bilinen uyduların arasındaki mesafeleri kullanan uzay tabanlı 
konumlandırma sistemi olan Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS, Global Navigation 
Satellite System)’dir. GNSS dünyanın herhangi bir yerinde, bir kullanıcı için 24 saat üç boyutlu 
konum, hız ve zaman bilgilerini sağlayan bir sistemdir. En çok bilinen sistemler ise GPS 
(NAVSTAR GPS Joint Program Office tarafından işletilen) ve GLONASS (Global Orbiting 
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Navigation Satellite System, Rusya Federasyonu tarafından işletilmektedir) tır (Griepentrog ve 
ark., 2006). 

 

2.1.5. Biyosensörler 

Yapısında biyolojik algılayıcı bulunan ve bir fizikokimyasal çeviriciyle birleştirilmiş olan 
cihazlardır. Temel olarak biyoreseptör, dönüştürücü ve elektronik kısımdan oluşmaktadırlar.  
Toprakta ve yeraltı sularında pestisit ve ağır metallerin seviyeleri bu sensörler ile 
ölçülebilmektedir (Boz ve ark., 2017). Biyosensörler biyolojik sistemlerle birleştirilmiş sensör 
sistemleridir. Burada biyolojik algılayıcı eleman hedefdeki analit ile seçici bir şekilde 
etkileşimde bulunan biyokatalistler (enzim, mikroorganizma, doku malzemeleri) veya 
biyoligantlar (antikor, nükleik asit, lektin) olabilir. Dönüştürücü ise analit ile biyolojik 
algılayıcı arasındaki etkileşime bağlı olan fiziksel cevabı ölçülebilen bir sinyale 
dönüştürmektedir. Analit ile biyoreseptör arasında oluşan kimyasal reaksiyon renk değişimi, 
ışıma ve ısı, osilatörün frekansında bulunan değişim veya iletkenliğindeki değişim gibi bir 
sinyal oluşturmaktadır (Telefoncu, 1999; Bahadır ve Panago, 2014).  

2.2. Platformlar 

Sensörler, bitkileri izlemek ve onlardan bilgi almak için kullanılan kapsamlı cihazlardır. Bu 
sensörlerin yerleştirilip taşındığı yapılara ise platform adı verilmektedir. Bu platformlara 
entegre edilen sensörler aracılığıyla bitki ile ilgili önemli parametreler elde edilmektedir. 
Bunlar; yer ve hava platformları olarak ikiye ayrılabilir.  Bu platformlar, arazi araçlarına 
bağlanabilir veya arazi içinde zemine sabitlenebilir (Rubio ve Mas, 2020).  

2.2.1. Yer Platformları 

Bu platformlar arazide bitkiye yaklaşık olarak 2 m den daha az mesafede çalışır ve yakınsal 
algılama yaparlar. Aynı zamanda çok yakından ölçüm yapıldığı için sensörlerin ölçümleri 
oldukça doğru sonuçlar vermektedir. Hassas ilaçlama, toprak örnekleme (Bak ve Jakobsen, 
2004), ve yabancı ot belirleme gibi farklı uygulamalar için yer platformları geliştirilmiştir 
(Bergerman ve ark., 2012).  

2.2.2. Hava Platformları 

Uydular, uçaklar ve insansız hava araçları bu gruba dâhil edilirler. Uydu sistemlerinin en önemli 
zorluğu uydu ile bitki ekili arazinin uzak olması ve bu nedenle sensörlerin uzak kalan hedeften 
doğru bilgileri düşük çözünürlükte almasıdır. Ancak insansız hava aracı sistemlerinde bu 
uzaklık ortalama 100 m olabilmektedir. İnsansız hava aracı (İHA) sistemleri uydulara göre daha 
hızlı ve doğru bir veri sağladığı için bu teknolojinin kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. 
Bu sistemler tarımda arazi haritalaması, bitki durumu inceleme, sulama ve ilaçlama 
çalışmalarında oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak İHA sistemleri ile ilgili en 
büyük sorun pil ve uçuş süresinin yeterli olmamasıdır. Mevcut teknoloji ile ortalama olarak bir 
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İHA 30 dakika uçuş süresine sahiptir. Fakat bu büyük araziler ve hassas işlemler için yeterli bir 
zaman değildir (Kim ve ark., 2019). 

 

 

2.3. Karar Verme Sistemleri 

Akıllı tarım yönetimi için platformlara bağlı sensörlerden elde edilen verilerin etkili ve istenilen 
şekilde kullanılmasını sağlayan teknolojiler karar verme mekanizmasını oluştururlar. Tarımsal 
uygulamalarda karar vermek için uzaktan algılanan görüntülere bilgisayarlı görme ve görüntü 
işleme uygulanmaktadır. Bu sayede ürün verimi, bitki sağlığı ve hastalık durumlarının 
değerlendirilmesine olanak sağlanır (Alsalam ve ark., 2017). Aynı zamanda arazilerde dikkatli 
bir şekilde elde edilmesi gereken veriler olduğu durumlarda, insanlar etkili kararlar almak için 
karmaşık bilgileri yorumlama ve yönetmede zorluklarla karşılaşırlar. Böyle durumlarda, derin 
öğrenme, sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritmalar veya uzman sistemler gibi tekniklere 
sahip olan yapay zekâ karar vermede yardımcı olabilir (Rubio ve Mas, 2020). Yapay sinir 
ağları, destek vektör makineleri ve karar ağaçları genellikle tarımsal yönetim için uygulanan 
yaygın makine öğrenme teknikleridir (Tantalaki ve ark., 2019). Yapay sinir ağları çeşitli 
sınıflandırma ve tahmin görevlerinin çözümünde, tarım alanında da yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar.  

 

2.4. Uygulama Sistemleri 

Karar verme sistemlerinden gelen bilgiler doğrultusunda uygulama araçları ile anlık veya başka 
bir zamanda yapılacak olan işlemleri yerine getirirler. Dolayısıyla bir kontrol ünitesinden gelen 
bilgiler bu sistemlere aktarılır ve yapılacak işleme uygun alet kullanılır. Alana özgü ürün 
yönetimi de denilen değişken oran teknolojisi (VRT), yalnızca ihtiyaç duyulan yere uygulandığı 
için geliri artırma ve çevresel etkiyi azaltma potansiyeline sahiptir (Kweon ve ark, 2013). Bu 
teknoloji harita esaslı ve sensör esaslı olmak üzere ikiye ayrılır. Harita tabanlı VRT, uygulama 
oranını, bir reçete haritası olarak da adlandırılan elektronik bir haritaya göre ayarlar. GPS 
alıcısından alınan arazi konumu ve istenen oranda bir uygulama haritası oluşturulur. Ardından 
uygulayıcı arazide hareket halindeyken istenilen yere istenilen düzeyde uygulama yapar. Sensör 
tabanlı VRT ise harita veya konumlandırma sistemine ihtiyaç duymaz. Uygulayıcıda bulunan 
sensörler, hareket halindeyken toprak özelliklerini veya bitki özelliklerini ölçer. Sürekli bilgi 
akışına dayanan bir kontrol sistemi, toprağın veya bitkilerin girdi ihtiyaçlarını hesaplar ve 
bilgileri, girdiyi sensör tarafından ölçülen konuma ileten bir kontrolöre aktarır. 

3. Akıllı Tarım Uygulamaları  

Bitki ve toprak yönetimi ile tarımsal verimliliği artırmayı ve aynı zamanda girdi maliyetlerini 
azaltarak kaynakların etkin kullanımıyla beraber çevresel etkiyi azaltmayı hedefleyen akıllı 
tarım geleneksel üretim modelleri yerine arazideki değişkenliği dikkate alan uygulamaları 
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içerir. Üretim yapılan alanda zamansal ve konumsal farklılıkları kullanarak uygulama yapmayı 
hedefleyen bu teknolojiler bilgi ve kontrol teknolojilerinin kullanımıyla kaynakların doğru 
kullanımını sağlamaktadır. Burada bulunan teknikler toprak işlemeden hasada kadar bitkisel ve 
hayvansal üretimin her aşamasında yapılabilmektedir. Akıllı tarım yalnızca üretim yapılan 
alanda değil aynı zamanda uzaktan, uydu ve mobil iletişim araçları ile idare edilebilen bir 
sistemdir (Akıllı Tarım Platformu, 2019). Bitkisel ve hayvansal üretim işlemlerinde kullanılan 
akıllı tarım teknolojileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

3.1. Sürücüsüz Traktör 

Traktörler tarımın makineleşmeye başladığı günden beri çiftlik ve arazi çalışmalarında üretim 
ve hasatta çiftçilere yardımcı olmaktadır. Önceden hayvanlar aracılığıyla yapılan işlemler 
traktörler ile yapılarak daha kolay ve verimli hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda otomatik 
traktör (sürücüsüz) teknolojisi geliştirilmiş ve bu traktörler özel amaçlı yazılımlar ile daha 
verimli çalışmaya başlamıştır. Tarımsal otomatik araç yönlendirme sistemleri hassas tarımın 
önemli bir koludur ve yüksek hassasiyetli konum elde etmek bu araçların temelini oluşturur 
(Pan, 2017). Sürücüsüz traktörler arazide nesnelerin belirlenmesi için radarları, uzak sensörlere 
ve izleme sistemine bağlı IoT ve haritalama ve yönlendirme için GPS gibi teknolojileri 
kullanarak çalışırlar. Traktörde bulunan bu sistemler böceklerin, hastalıkların ve yabancı otların 
yok edilmesi için ilaçlama yapılması gibi çeşitli koşullarda ve uygulamalarda çalıştırmak için 
geliştirilmiştir (Virk ve ark, 2020). Aynı zamanda sürücüsüz traktörler arazilerde ekim ve 
toprak işleme aşamalarında da kullanılmaktadır. Ancak bu sistemler günümüzde pahalıdır ve 
küçük çiftçiler bu sistemleri yüksek maliyeti nedeniyle kullanamamaktadır. Teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte bu sistemlerin giderek daha az maliyetli olacağı ve küçük çiftliklerde de 
kullanabileceği öngörülmektedir.  

3.2. İlaçlama Robotları 

Tarımsal üretimde verimi optimize etmek ve bitki gelişimini sürdürebilmek ve koruyabilmek 
için ilaçlama yapılmaktadır. Ancak ilaçlama üretimde bir artış meydana getirmesine rağmen 
hem uygulama yapan kişi hem de çevresel açıdan olumsuz sonuçlar yaratma potansiyeline 
sahiptir. Bu yüzden geleneksel yöntemle yapılan ilaçlama yerine hassas tarımda bitkilerin 
sağlık durumları sensörler ile incelenir ve yalnızca ihtiyaç duyulan bölgeye ilaçlama yapılması 
sağlanır. Dolayısıyla makinayı kullanan kişinin pestisit uygularken karşılaştıkları sağlık riskleri 
göz önüne alındığında, bitkinin korunması robotik alanı için önemli bir uygulama olabilir 
(Tourrette ve ark., 2018). Hassas ilaçlama ile üretici doğru miktarda kimyasal kullanarak 
yalnızca ihtiyaç duyulan bölgeye ilaçlama yapan yenilikçi bir yöntemdir (Song ve ark., 2015). 
Bu sayede işlemlerin verimliliğini artırılabilir, üretim maliyetleri ve kimyasal atık miktarı 
azaltılabilir. 

3.3. Akıllı Sulama Sistemleri 

Günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri mevcut su miktarının 
giderek azalmasıdır. Bilindiği üzere tarım dünyadaki tatlı su kaynaklarını en fazla kullanan 
sektördür ve bu su kullanımını azaltmaya yönelik yaklaşımlar geliştirilmelidir. Akıllı sulama 
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sistemleri ile tarımsal üretimde kullanılan suyun azaltılması hedeflenmektedir. Bu sistemler 
sulama sistemini çalıştırmadan önce bitkinin ihtiyacı olan nemi ölçer ve tahmin eder ve bu 
sayede bitkinin ihtiyacı kadar su uygulaması yapılarak fazla su kullanımının önüne geçilir 
(Darshna ve ark., 2015). Bu sistemlerde temel olarak nem sensörü, yazılım içeren bir 
mikrodenetleyici, akış ölçer, röle ve solenoid valf bulunur. Sensörlerden elde edilen bilgiler 
mikrodenetleyici tarafından kontrol edilir ve ardından eğer sulama yapılacaksa 
mikrodenetleyici röleye bilgi göndererek solenoid valfin açılmasını sağlar.  

3.4. Hassas Hayvancılık 

Hassas hayvancılığın temel amacı gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, hayvan 
ve insan refahını artırırken, üretim verimliliğini üst düzeye çıkarmaktır (Banhazi ve ark., 2012). 
Hassas hayvancılık, bir çiftlikteki kaynakları optimum şekilde kullanmayı (Tripathi ve Bisen, 
2019) ve doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı sağlamaktadır (Kumar 
ve ark. 2020). Hayvan refahı kavramı, bir hayvanın temel ihtiyaçları, yani sağlıklı olması, 
vücudunda herhangi bir ağrı hissetmemesi ve çevresine uyum sağlaması şeklinde 
tanımlayabiliriz (Jukan ve ark., 2017). Hassas hayvansal üretim; sürü yönetim sayım sistemleri, 
süt verimliliği takip sistemleri, beslenme takibi, pedometre, kızgınlığın belirlenmesi, vücut 
ağırlığı değerleri, çevre ve vücut sıcaklığı, beslenme davranışı, ruminal pH, kalp atım hızı, kan 
değerleri, solunum miktarı, ruminasyon zamanı, görüntü takibi ve işlemesi ile hareket durumu 
puanlama gibi verileri bireysel seviyede elde edilmeyi sağlamaktadır. Böylece hayvanın sağlık 
ve performansına odaklanılarak gerekli işlem yapılır ve önceden alınan önlemler ile kontrol 
altına alınır (Yıldız ve Özgüven, 2018). Bu sistemlere ısı takibi ve kontrolü, hastalık önleyici 
gözlem ve alarm, kontrollü aydınlatma, yemleme ve süt takibi (Aydın, 2016), yumurta sayım 
takibi gibi örnek olarak verilebilir (Gündüz ve Akyüz, 2017).  

3.5. İnsansız Hava Araçları 

Tarımda insansız hava araçları bitki örtüsünün kapladığı alanının belirlenmesi, bitki durumunun 
incelenmesi, hastalıklarının belirlenmesi, verim tahmini, toprağın nem durumunun 
belirlenmesi, bitkide su stresinin belirlenmesi, yabancı otların tespiti ve tarımsal ilaçlama 
çalışmalarında kullanılmaktadır (Akkamış ve Çalışkan, 2020). Bu araçlar üzerine yerleştirilen 
kamera veya sensörler bitkilerde oluşan değişimleri izleme fırsatı vermektedirler. Bu sayede 
bitki için önemli sayılan değişimler önceden belirlenerek zamanında müdahele etme imkânı 
elde edilmektedir. Aynı zamanda insansız hava araçlarına depo monte edilerek tarımsal 
ilaçlama amacıyla kullanılması da sağlanmıştır. Bu sistemler arazide bitkiye zarar vermeden 
yapıldığı ve ulaşılması zor olan bölgelerde uygulanabildiği için kullanımının artacağı 
düşünülmektedir. Bütün bunların yanında insansız hava araçlarının kullanımını kısıtlayan en 
büyük sorunlardan biri pil teknolojisidir. Günümüz teknolojisinde kullanılan piller bir İHA için 
ortalama otuz dakikalık uçuş süresi sağlamaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile bu sorunun 
ileride çözüme kavuşacağı açıktır.  

4. Akıllı Tarımda Zorluklar ve Gelecek Durum  
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Akıllı tarım, çiftlik yönetimi ve sürdürülebilir gıda üretimi için tarımsal kaynakların hassas 
kullanılmasını açısından oldukça faydalıdır. Ancak bu sistemler şu anda çiftçiler için yüksek 
maliyetlidir. Bu durum küçük işletmelerin bu sistemlerden yararlanma olanağını 
sınırlamaktadır. Ayrıca akıllı tarım belirli düzeyde bilgi ve beceri isteyen bir yönetim biçimi 
olduğundan küçük çiftlikler ve çiftçiler tarafından henüz benimsenmemiştir. Akıllı tarım, 
internet tabanlıdır ve akıllı iletişim cihazı ile gerçek zamanlı bilgi ve yönetim için arazide 
bulunan sensörler arasında bir bağlantı köprüsü oluşturur. Ancak çoğu köyde internete erişimi 
konusunda sorunlar vardır. Ayrıca GPS sistemini kullanan akıllı tarım aletlerinin sinyal 
iletiminin düşük olması da sorun yaratmaktadır (Virk ve ark., 2020). Bunlarla beraber akıllı 
tarıma yönelik hükümet politikaları da gerekli altyapı ve uzman personel ile bu üretim modeline 
destek vermelidir.  Akıllı tarım endüstrisi, neredeyse her gün piyasaya çıkan yeni çözümlerle 
sürekli olarak büyümekte ve genişlemektedir. Sensör verilerini toplayan, kritik bilgileri 
çiftçilere ve çiftlik sahiplerine aktaran ve geniş tarımsal süreçleri optimize etmeye yardımcı 
olan cihazlar, yetenek ve önem bakımından sürekli olarak artmaktadır.  

 

5. Akıllı Tarımın Türkiye’deki Uygulama Alanları 

Ülkemizde tarımsal alanda kullanılan akıllı teknolojiler ve bu teknolojilerin mevcut durumunu 
belirten bir rapor 2019 yılında yayınlanmıştır. Bu rapora göre ülkemizde akıllı tarımın 
gelişmesindeki zorluklar; farkındalık ve bilgi teknolojileri kullanım eksikliği, yetersiz altyapı, 
tarım politikaları ve yerelleştirme eksikliği şeklinde sıralanmıştır (Akıllı Tarım Platformu, 
2019). Akıllı tarım, üretici, birlik ve kooperatifler, teknoloji firmaları, kamu ve üniversiteler 
işbirliği ile yapılması gereken bir takım uygulamaları içermelidir. Kamu ve üniversitelerde 
yapılan ar-ge çalışmaları ile akıllı tarımın geleneksel tarıma göre üstün ve zayıf yönlerinin 
ortaya koyulması bu sistemlerin kullanımının ekonomik ve çevresel etkilerini ortaya 
koyacaktır. Akıllı tarım uygulamaları ile suyun, gübrenin ve tarımsal ilaçların etkin kullanımı, 
ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Böylece Türkiye, tarım ürünlerinde ihracatçı 
konumuna gelecek ve tarımsal desteklerin bütçe üzerindeki yükü azaltılmış olur. Tarımda 
destekler doğrudan gelir desteği değil, Ar-Ge, dijital tarım uygulamaları, çiftçi eğitimi ile 
olmalıdır. İklim değişikliğinin ülkemizde de yaşandığı göz önüne alındığında tarımın piyasa 
mekanizmasına bırakılmaması gerektiği ve stratejik bir sektör olduğu kabul edilmelidir 
(Kılavuz ve Erdem, 2019). Bu bağlamda tarımda gelişen teknolojilerin destek görmesi ve 
uygulanabilirliği için Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir.  

Uygulam
a Alanı Çalışma Konusu Kaynaklar 

Sulama 

Uzaktan Kontrollü Otomatik Sulama 
Sistemi Tasarımı ve Uygulaması 

Çakır ve Çalış, 2009 

Linux Tabanlı Akıllı Sulama Sistemi Karakoç ve Güçük, 
2017 
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Wi-fi ve Nesnelerin İnterneti 

Teknolojileri Kullanılarak Güncel Hava 
Durumu Verileri ile Tarla Sulama 

Sisteminin Gerçekleştirilmesi 

Taşkesen, 2018 

Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı 
Sulama ve 

Uzaktan İzleme Sistemi 
Taştan, 2019 

Hassas tarım uygulamaları için yeni nesil 
damla sulama sistemi tasarımı ve 

gerçekleştirilmesi 
Burunkaya, 2019 

İlaçlama 
ve Sulama 

Kamera Destekli Mobil İlaçlama ve 
Sulama Robotu 

Özgen ve Turan, 
2018 

İlaçlama 

Ultrasonik Sensör Yardımıyla Belirlenen 
Yaprak Yoğunluğuna Göre Püskürtme 
Miktarını Ayarlayan Sistemin Tasarımı 

Önler, 2012 

Hassas İlaçlama için Mekatronik bir 
Tarla Pülverizatörü Tasarımı 

Koç ve ark., 2013  

Görüntü İşleme Tabanlı Hassas İlaçlama 
Robotu 

Sabancı ve Aydın, 
2014  

Hasat 
Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı 
Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir 

Uygulama 
Güzey ve ark., 2020 

İklim 
verileri 

Tarım İçin Düşük Maliyetli ve 
Mikrodenetleyici Tabanlı Bir Hava 

Sıcaklığı, Nemi ve Basıncı Veri Kayıt 
Sistemi Tasarımı 

Polat, 2020 

Tablo 1. Son yıllarda Türkiye’de yapılan akıllı tarım çalışmaları 

 

 

6. Sonuçlar  

Tarımda akıllı teknolojilerin kullanılması su, yakıt ve gübre tasarrufu ile ürün veriminde artış 
sağlar. Bu sayede hem üretici daha az maliyetle ürününü pazarlar, hem de tüketici açısından 
kaliteli ve ucuz ürün elde edilmiş olur. Akıllı tarım ile yapılan çalışmalardan anlaşılacağı gibi, 
tarımsal verimi artırmaya ve potansiyel çevresel kirliliği azaltmaya yardımcı olan uzaktan 
algılama, GPS, veri analizi vb. bilimsel yaklaşımlar kullanılarak daha faydalı tarım yapılabilir. 
Bunun yanında görüntü işleme yazılımı, yapay sinir ağları ve diğer birçok araç yardımıyla 
bitkide erken aşamada hastalık tespit edilebilmektedir. Erken aşamada hastalık tespiti sayesinde 
ise bitki sağlığı izlenebilir ve minimum kayıpla yüksek kalitede verim elde edilebilir. Üretim 
maliyetlerini azaltarak verimlilik artışı sağlama potansiyeli yüksek olan akıllı tarım 
teknolojilerini kullanarak üretim yapılan alanlarda ve üretimin her kademesinde çiftçiye bilgi 
ve teknik destek sağlanmalı ve bu desteği sağlayacak teknik elemanlar yetiştirilmelidir. Tarımın 
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dijitalleşmesi için gereken altyapının sağlanması ile girdi maliyetleri azalacak, tarımsal 
alanlarda araştırma yapacak üniversitelerin kurulması gibi politikalarla tarım sektörü 
ekonomiye katkı sağlayan bir sektör haline gelecektir. 
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İŞLENMİŞ GIDA ÖRNEKLERİNDE UYGULANAN DNA İZOLASYON 

YÖNTEMLERİ 
 

Begüm TERZİ AKSOY1, Alaa KAMO1, Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU1 

 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Biyomühendislik bölümü 

 
Öz 
GDO analizinde DNA ekstraksiyon yöntemi çok önemlidir, çünkü numune tipleri çeşitlidir ve 
DNA kalitesi GDO tespitinde ilk basamaktır. Öte yandan, başarılı DNA amplifikasyon 
yöntemleri, karmaşık veya yüksek oranda işlenmiş gıda matrislerinin analizinde kritik bir görev 
olarak kabul edilen DNA ekstraksiyon protokollerinin verimliliğine bağlıdır.  
Bu amaçla bu çalışmada işlenmiş gıdaların analizinde kullanılmak üzere GDO analizinde ilk 
basamak olan gıda örneklerinden yüksek moleküler ağırlıklı ve kaliteli DNA eldesi için 
literatürde belirtilen izolasyon protokolleri araştırılmış ve deneysel olarak kullanılarak farklı 
marka ve işlenmişlik düzeylerine sahip bisküvi, kraker, cips, kek, soya ve mısır unu gibi 
numunelerin DNA izolasyon verimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kullanılan 
örneklerin DNA izolasyon verimleri örnek tipi, boyutu ve işlenmişlik düzeyine göre farklılıklar 
göstermekle birlikte, incelenen işlenmiş gıda örnekleri içinde bisküvi örneklerinin daha iyi 
verim sağladığı, cips örneklerinin genel olarak daha düşük sonuçlar verdiği doğrulanmıştır. 
Uygulanan izolasyon yöntemleri içinde Modifiye Wizard metodu ile daha yüksek kalite ve 
verimine ulaşılabileceği belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: DNA izolasyonu; gıda örnekleri; işlemiş gıda örnekleri; GDO  
 
Abstract 
DNA extraction method is very important in GMO analysis because sample types are diverse 
and DNA quality is the first step in GMO detection. On the other hand, successful DNA 
amplification methods depend on the efficiency of DNA extraction protocols, which is 
considered a critical task in the analysis of complex or highly processed food matrices. 
For this purpose, in this study, isolation protocols specified in the literature were investigated 
for obtaining high molecular weight and high quality DNA from food samples, which is the 
first step in GMO analysis, to be used in the analysis of processed foods. DNA isolation 
efficiencies of samples such as biscuits, crackers, chips, cake, soybean and corn flour with 
different brands and processing levels were examined experimentally. According to the results 
obtained, the DNA isolation efficiency of the samples used varies according to the sample type, 
size and processing level. It was confirmed that biscuit samples provided better yields and chips 
samples generally gave lower results among the processed food samples examined. It has been 
determined that higher quality and efficiency can be achieved with the Modified Wizard method 
among the applied isolation methods. 
 
Key words: DNA isolation; food samples; processed food samples; GMO  
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Giriş 

 

 Gıda ürünleri, polisakkaritler, polifenoller ve proteinler gibi bir dizi PCR inhibitörü 

içerebilen karmaşık matrislerdir ve GDO içeriğinin tespitinde ilk adım çalışmalarda şablon 

olarak kullanılacak olan genetik materyalin izolasyonudur. 

Gıda ürünlerinden ekstrakte edilen DNA'nın kalitesi ve miktarı, gıdanın işlenme derecesi ile 

bağlantılı olarak düşme eğilimindedir (Smith ve Maxwell, 2007). Isıya maruz kalma, yüksek 

moleküler ağırlıklı DNA'nın parçalanmasına neden olmakta bununla birlikte fiziksel ve 

kimyasal işlemler de DNA iplikçiklerinde rastgele kopmalara neden olmaktadır sonuçta tüm bu 

işlemler DNA parçacık boyutunu azaltmaktadır (Bernardo ve ark. 2007; Coello ve ark. 2017). 

Bunun yanında DNA ekstraksiyonu için kullanılan örnek türü DNA'nın kalitesini ve miktarını 

etkilemektedir.  

 Yeterince yüksek verimde genomik DNA verimleri genellikle tahıllardan, yağlı 

tohumlardan veya minimum işlenmiş gıda örneklerinden elde edilebilir. Fakat mekanik, termal, 

kimyasal ve enzimatik işlemlere tabi tutulmuş gıda ve yem ürünlerinden yüksek verimde 

bozulmamış genomik DNA elde etmek zordur (Terry ve ark., 2002; Mafra ve ark., 2008).  

GDO analizinde DNA ekstraksiyon yöntemi, numune tiplerinin çeşitliliği bakımından çeşitlidir. 

Öte yandan, başarılı DNA amplifikasyon yöntemleri, karmaşık veya yüksek oranda işlenmiş 

gıda matrislerinin analizinde kritik bir görev olarak kabul edilen DNA ekstraksiyon 

protokollerinin verimliliğine bağlıdır.  

 Bu çalışmada incelenen gıda ürünlerine ait yapılan DNA izolasyon yöntemleri ile 

işlenmiş gıda örneklerinden DNA izolasyonu sırasında ortaya çıkabilecek kısıtlamalar 

araştırılmış, genel izolasyon protokollerinde uygulanan yöntemlerin işlenmiş gıdalar üzerindeki 

izolasyon verimleri konusunda bir ön bilgi elde edilerek, bu konuda yapılan moleküler 

çalışmalara ön veri sağlaması hedeflenmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

Materyal 
 

 Çalışmada materyal olarak yerel marketlerden temin edilmiş, bisküvi, kraker, kek, cips, 

mısır unu ve soya unu gibi farklı paketli gıda ürünleri kullanılmıştır. DNA ekstraksiyonunda 

kullanılan ürünler, Türkiye yerel marketlerinde tüketime sunulmuş ve rastgele seçilmiş 20 ayrı 

üründen oluşmaktadır (Tablo 1). Çalışmada pozitif kontrol olarak TÜBİTAK-MAM 
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Biyoteknoloji Enstitüsünden temin edilen standart GD soya küspesi ve GD mısır tohumu, 

negatif kontrol olarak ise buğday DNA’sı kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. GDO analizinde kullanılan numune örnekleri 

Örnek No Gıda Ürünü  Örnek No Gıda Ürünü 

Örnek 1 Bisküvi (marka 1) Örnek 13 Kraker (marka 3) 

Örnek 2 Bisküvi (marka 2) Örnek 14 Mısır cispi (marka 1) 

Örnek 3 Bisküvi (marka 3) Örnek 15 Mısır cipsi (marka 2) 

Örnek 4 Bisküvi (marka 4) Örnek 16 Mısır unu (marka 1) 

Örnek 5 Bisküvi (marka 5) Örnek 17 Mısır unu (marka 2) 

Örnek 6 Bisküvi (marka 6) Örnek 18 Soya unu (marka 1) 

Örnek 7 Kek (marka 1) Örnek 19 Soya unu (marka 2) 

Örnek 8 Kek (marka 2) Örnek 20 Soya unu (marka 3) 

Örnek 9 Kek (marka 3) Örnek 21 Referans soya küspesi 

Örnek 10 Kek (marka 4) Örnek 22 Referans soya küspesi 

Örnek 11 Kraker (marke 1) Örnek 23 Referans mısır 

Örnek 12 Kraker (marka 2) Örnek 24 Referans mısır 

 

Metot 
 
DNA izolasyonu 
 
Modifiye Wizard Metodu (Tung Nguyen ve ark., 2009; Sönmezoglu ve Keskin, 2015) 
 

1. Homojenize gıda örneği (200mg) 2’mllik steril ependrof tüpe aktarılır. Üzerine 1500 

μL TNE tampon eklenir. Üzerine 50 μL proteinaz K eklenir (20 mg/ml). 

2. 2. Su banyosunda 55°C’de 2 saat inkübe edildikten sonra 5 μL 10mg/ml RNaz eklenir 

(folkon tüperie 7 μL RNaz eklenir). 1 saat 60°C’de su banyosunda inkübe edilir. 

3. 1300 ’rpm 10 dk santrifüj edilir. Süpernetantın ~ 700 μL’si yeni bit tüpe aktarılır ve 

üzerine aynı hacimde kloroform ilave edilir. Karışım 10dk 13000 ’rpm santrifüj edilir. 

4. Üst faz yeni bir 1,5 μLlik tüpe alınırve 600 μL supernatanta 15 μL 3M sodium asetat 

(PH 5,2) ve 50 μL saf etanol eklenir, böylece kalan nişasta polisakkaritler çözünür. 

Karışım 15 dk buzda tutulur ve 13000 ’rpm 7 dk santrifüj edilir. 
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5. Supernatant yeni tüpe alınır. 5 μL 3M sodium asetat (PH 5,2) ile 500 μL saf etanol ilave 

edilir. 

6. DNA’nın çözmesine izin vermek için 15 dk buzda inkübe edilir, sonra 12000’rpmde 

7dk santrifüj edilir. Sıvı kısım dökülür ve pelet elde edilir. 

7. Tüplere 1000 μL %70 lik etanol eklenerek pelet yıkanır. 12000’rpm 10 dk santrifüj 

edilir, sıvı kısmı dökülür ve pelet oda sıcaklığında kurutulur. 

8. Pelet 100 μL dd H2O içinde eritilir. -20°de muhafaza edilir. 

200 ml TNE Tamponunun Hazırlanması: 

150 ml dd H2O içinde: 

0,315 g  Tris- HCL 

1,755 NaCl (150 mM NaCl) 

0,15g EDTA (2mM EDTA) 

2g SDS  (%1  SDS) eklenip 200ml’ye tamamlanıp PH 8’e ayarlanıp otoklavlanır. Sonra bu 

solusyona %1 BME eklenir. 

 

CTAB metodu (Mathess ve ark. 2020) 

 

1. 100 mg öğütülmüş numune malzemesi, önceden ısıtılmış (65° C ) 700 μL CTAB liziz 

tamponu 5 μL RNase A (10 mg/ml) ve 20 μL proteinaz K (20 mg/ml) ile desteklenmiştir.  

2. Karışım, çalkalama altında 65 ° C'de 60 dakika süreyle inkübe edildi.  

1. 10000 × g'de 5-10 dakika santrifüj edildikten sonra, süpernatana 500 μL kloroform ilave 

edildi ve 45 saniye karıştırıldı.  

2. İki hacim CTAB çökeltme çözeltisi eklenerek (üst) sulu fazdan DNA çökeltildi, 

ardından oda sıcaklığında 60 dakikalık bir inkübasyon aşaması yapıldı ve 10000 × g'de 

5–10 dk için santrifüjlendi.  

3. Süpernatant dikkatlice atıldı. Pelet, 350 ul 1.2 M NaCl içinde yeniden süspanse edildi 

ve 350 ul kloroform ile ekstre edildi.  

4. Fazlar santrifüj ile ayrıldı ve sulu tabakadan DNA 0.6 hacim izopropanol ilave edilerek 

çökeltildi,  

5. -20 ° C'de bir inkübasyon aşaması ve 5000 x g'de 10 dakika santrifüj ile çökeltildi.  

6. Elde edilen süpernatan dikkatlice atıldı. Pelet 1000 ul % 70 (h / h) etanol ile yıkandı, 

tekrar 10 dakika santrifüjlendi ve süpernatan tekrar atıldı.  
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7. DNA, 75 ° C'de birkaç dakika kurutuldu ve 100 ul elüsyon tamponunda (5 mM Tris / 

HCl; pH 8.5) çözündürüldü. 

CTAB Liziz tamponu: 100 mM Tris / HCl; 20 mM Na2EDTA; 1,4 M NaCl; % 2 (ağırlık / 

hacim) CTAB; pH 8.0 

CTAB çökeltme çözeltisi: 40 mM NaCl,% 0.5 CTAB; pH 8.0 

Kit İzolasyon Yöntemi için (Thermo Scientific) üretici firmanın belirlediği izolasyon metodu 

adımları uygulanmıştır. 

 

DNA Miktar ve Saflık Analizleri 

 

 İzole edilen DNA örneklerinin saflık ve miktar tayinlerinin yapılması amacıyla jel 

elektroforezi ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmıştır. Bu amaçla örneklerin NanoDrop 

ile 260-280 nm dalga boylarındaki ölçümleri alınarak miktar tayinleri yapılmıştır. 

 Agaroz jel elektroforez işlemi, izole edilen DNA’ların görüntülenmesi amacıyla 

kullanılmıştır. Elde edilen genomik DNA’lar % 1agaroz jellerde koşulmuştur. DNA’nın agaroz 

jelde yürütülmesi için 5 x Tris-Borik asit (TBE) tamponu kullanılmıştır. Örneklerin yüklendiği 

% 1’lik agaroz jel; 1 g agaroz, 24 ml 5 x TBE buffer ve 96 ml ddH2O’dan oluşmaktadır. Jellerin 

boyanması için jel içine 8 μl ethidium bromid (20 mg/ml) eklenmiştir. Yürütme işlemi sonrası 

örneklere ait jeller UV transillüminatör (BioRad, ChemiDocTMMP Imaging System) 

kullanılarak görüntülenmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

 Çalışmada, İncelenen gıda ürünlerinden DNA izolasyonu amacıyla denenmiş olan farklı 

DNA izolasyon protokolleri ile çeşitli gıda ürünlerinden elde edilen örnekler %1 agaroz 

konsantrasyonlarına sahip jeller kullanılarak, yüksek yoğunluklu DNA fragmanları 

görüntülenmiştir (Şekil 1-3). 
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Şekil 1. Modifiye Wizard Metodu ile yapılan DNA izolasyonu 

  

Şekil 2. CTAB Metodu ile yapılan DNA izolasyonu 
 

Şekil 3. Thermo kit ile yapılan DNA izolasyonu 
 

Jelde yoğun, yüksek moleküler ağırlıklı bir bandın varlığı, minimum bozulmaya sahip sağlam 

genomik DNA'yı gösterirken bozulmuş veya kesilmiş DNA ve RNA kontaminasyonu, jelin 

düşük molekül ağırlıklı kısmına bir yayma olarak görülebilir (Shokere ve ark., 2009). Farklı 

izolasyon protokollerine ait agaroz jel fotoğrafları incelendiğinde, yüksek moleküler ağırlıklı 

DNA örneklerinin en yüksek miktarda ve en çok örnekte modifiye Wizard metodu ile ekstrakte 

edilen örneklere ait olduğu görülmektedir (Şekil 1). 

 GDO tespitinde uygun örnekleme yöntemi, numune boyutu, matris tipi, biyolojik 

faktörler ve inhibitörler, tahıl / tohum, gıda ve yem numunelerinden ekstrakte edilen DNA'nın 

kalitesini ve miktarını etkilemektedir (Ondřej, 2004; Laffont ve ark., 2005). Yapılan DNA 

izolasyonu çalışmasında, CTAB metodu ve Thermo kit ile yapılan izolasyon protokollerinde 

agaroz jel görüntülerine göre elde edilen en belirgin bant profilleri mısır unu ve soya unu 

örneklerine ait olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç CTAB ve Thermo kit izolasyon protokolleri için 

örnek işlenmişlik düzeyleri ve öğütme basamaklarının izolasyon verimindeki önemine dikkat 
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çekmektedir. Bu sonuçlara göre, DNA ekstraksiyon etkinliği açık bir şekilde partikül boyutuna 

bağlıdır. Bir numunedeki partikül boyutu azaldıkça verim artmaktadır (Trifa ve Zhang, 2004). 

Yapılan başka bir çalışmada, çeşitli parçacık boyutlarındaki mısır numuneleri (yani un, yemek 

ve irmik) arasında DNA verimleri karşılaştırıldığında, en iyi parçacık boyutuna sahip mısır 

ununun en yüksek verimi sağladığı görülmüştür (Moreano ve ark., 2005). Bu gözlem, daha 

küçük partiküllerin, daha büyük partiküllere kıyasla ekstraksiyon reaktiflerine daha geniş bir 

yüzey maruziyeti alanı sunmasıyla kolayca açıklanabilir. DNA izolasyonu konusunda yapılan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar bu konuda literatürde elde edilen verilerle uyumlu 

bulunmuştur. 

 PCR ve diğer moleküler biyoloji uygulamaları için nükleik asit solüsyonlarının 

konsantrasyonları genellikle 260 nm'de (A260) absorbans ölçülerek değerlendirilir.  260/280 

oranı DNA'nın saflığı ve kalitesi hakkında bilgi verir ve DNA'nın protein kontaminasyonu rutin 

olarak A260 / A280 oranı karşılaştırılarak değerlendirilir; 1.7 veya daha büyük bir değer kabul 

edilebilirdir (Sambrook ve Russell 2001). 1.8 oranı, protein ve fenolik bileşiklerin yokluğunda 

yüksek saflık gösteren bir DNA derecesidir. Bu oran 2'nin üzerine çıktıkça RNA 

kontaminasyonundan söz edilebilir (Sönmezoğlu ve Terzi, 2019). 

 Tablo 2-4, çalışmada kullanılan tüm numuneler için elde edilen DNA kalitesini ve saflık 

aralığını özetlemektedir. Modifiye Wizard DNA izolasyon metodu için 260/280 oranı 1.33 ile 

1.95 arasında, DNA miktar değeri 142,38 ile 5170,25 ng/μl arasında, CTAB DNA izolasyon 

metodu için 260/280 oranı 1.22 – 1.93 arasında, DNA miktarı 17,86 ile 448,85 ng/μl değerleri 

arasındadır. Kit ile yapılan DNA izolasyonuna göre 206/280 değeri, 0.36 – 1.80 arasında ve 

DNA miktar aralığı 0,80 – 132,95 ng/μl arasında bulunmuştur.  

 

Tablo 2. Modifiye Wizard DNA izolasyon prokokolüne göre izole edilen DNA numunelerinin 

spektrofotometre sonuçları tablosu 

Örnek No DNA 

miktarı  

(ng/μl) 

A260/28

0 

A260 

Örnek 1 

(Bisküvi-1) 

466,16 1,72 9,32 

Örnek 2 

(Bisküvi-2) 

380,45 1,62 7,60 
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Örnek 3 

(Bisküvi-3) 

329,55 1,86 6,59 

Örnek 4 

(Bisküvi-4) 

566,67 1,66 11,33 

Örnek 5 

(Bisküvi-5) 

282,70 1,62 11,65 

Örnek 6 

(Bisküvi-6) 

212,25 1,74 4,24 

Örnek 7 

(Kek-1) 

218,22 1,71 4,36 

Örnek 8 

(Kek-2) 

257,7 1,66 5,15 

Örnek 9 

(Kek-3) 

352,91 1,33 7,05 

Örnek 10 

(Kek-4) 

139,77 1,53 2,79 

Örnek 11 

(Kraker-1) 

241,37 1,71 4,82 

Örnek 12 

(Kraker-2) 

424,08 1,64 8,48 

Örnek 13 

(Kraker-3) 

274,19 1,86 5,48 

Örnek 14 

(Cips-1) 

147,96 1,67 2,95 

Örnek 15 

(Cips-2) 

276,08 1,72 5,52 

Örnek 16 

(Mısır unu-1) 

143,81 1,86 2,87 

Örnek 17 

(Mısır unu-2) 

142,38 1,95 2,86 

Örnek 18 

(Soya unu-1) 

3682,95 1,90 73,65 
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Örnek 19 

(Soya unu-2) 

2581,13 1,95 51,62 

Örnek 20 

(Soya unu-3) 

1005,25 1,91 20,10 

Örnek 21 

(Referans soya) 

5170,25 1,94 103,4

0 

Örnek 22 

(Referans soya) 

2324,19 1,94 46,58 

Örnek 23 

(Referans mısır) 

922,71 1,85 18,45 

Örnek 24 

(Referans mısır) 

755,92 1,95 15,11 

 

 Wizard DNA izolasyon metodu için en düşük 260/280 değeri 1.33 olmakla birlikte bu 

oran 9. örnek olan kek örneğinde bulunmuştur. En yüksek değer 1.95 ile soya unu örneğine 

aittir. Tablo 2’de yer alan spektrofotometre sonuçları incelendiği zaman, hem miktar hem de 

260/280 oranı bakımından en yüksek değerlerin referans örnekler ve soya unu numunelere ait 

oldukları görülmektedir. Bu durum gıdalardaki işlenmişlik düezeylerine bağlı olarak DNA 

miktarında bir düşme olduğunu doğrulamaktadır. İncelenen 24 örnekten 16’sının 260/280 oranı 

1.7 ve 2.0 arasında bulunmuştur bu sonuçlar örneklerde, protein ve polisakkaritlerden 

kaynaklanan önemsiz seviyelerde kontaminasyon düzeyine işaret etmektedir (Pervaiz ve ark., 

2011).  

 > 1,9'luk bir saflık oranı bazı numunelerdeki RNA'nın varlığını gösterirken, ekstrakte 

edilen DNA örneğinde <1,7 oranı bu numunelerdeki proteinlerin varlığını göstermekte ve bu 

çalışmada ekstrakte edilen numunelerde 1,7 değerinin altında bir sonuç elde edilmemiştir 

(Abdel-Latif ve Osman 2017). 

 

Tablo 3. Modifiye CTAB DNA izolasyon prokokolüne göre izole edilen DNA numunelerinin 

spektrofotometre sonuçları tablosu 

Örnek No DNA 

miktarı  

(ng/μl) 

A260/2

80 

A260 
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Örnek 1  

(Referans soya) 

448,85 1,78 8,97 

Örnek 2 

(Refernas soya-2) 

170,10 1,44 3,40 

Örnek 3 

(Referans mısır) 

265,81 1,92 5,31 

Örnek 4 

(Referans mısır) 

111,41 1,93 2.22 

Örnek 5 

(Bisküvi-1) 

17,86 1,69 0,35 

Örnek 6 

(Bisküvi-2) 

203,43 1,55 4,06 

Örnek 7 

(Mısır nişastası) 

- - - 

Örnek 8 

(Mısır unu-1) 

34,04 1,89 0,68 

Örnek 9 

(mısır unu-2) 

60,31 1,81 1,20 

Örnek 10 

(Soya unu-1) 

111,32 1,22 2,22 

Örnek 11 

(Soya unu-2) 

159,09 1,28 3,18 

Örnek 12 

(Çubuk kraker) 

51,63 1,61 1,03 

 

 

 CTAB DNA izolasyon protokolü için elde edilen spektrofotometre sonuçları 

incelendiğinde, DNA miktarının genel olarak Wizard DNA protokolünden daha düşük olduğu 

ve 260/280 oranına göre DNA kalitesi bakımından en iyi değerlere sahip örneklerin 1.78 ile 

referans soya, 1.89 ve 1.81 değerleri ile incelenen iki mısır unu örneğine ait olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 3). Wizard DNA izolasyon metoduna göre yüksek DNA miktarı ve 
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260/280 oranı veren soya unu örneklerinin CTAB metodu için düşük değerler verdiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 4. Kit DNA izolasyon (Thermo) prokokolüne göre izole edilen DNA numunelerinin 

spektrofotometre sonuçları tablosu 

Örnek No DNA 

miktarı  

(ng/μl) 

A260/28

0 

A26

0 

Örnek 1  

(Referans soya) 

44,79 1,80 0,89 

Örnek 2 

(Refernas soya-2) 

40,78 1,80 0,81 

Örnek 3 

(Referans mısır) 

3,46 0,85 0,06 

Örnek 4 

(Referans mısır) 

2,61 0,74 0,05 

Örnek 5 

(Bisküvi-1) 

0,80 0,36 0,01 

Örnek 6 

(Bisküvi-2) 

14,23 1,32 0,28 

Örnek 7 

(Mısır nişastası) 

- - - 

Örnek 8 

(Mısır unu-1) 

2,61 0,70 0,05 

Örnek 9 

(mısır unu-2) 

2,59 0,64 0,05 

Örnek 10 

(Soya unu-1) 

132,95 1,74 2,65 

Örnek 11 

(Soya unu-2) 

104,79 1,66 2,09 

Örnek 12 

(Çubuk kraker) 

16,25 1,29 0,32 
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 Tablo 4’de kit ile yapılan DNA izolasyonuna ait spektrofotometrik sonuçlar verilmiştir. 

Buna göre, kit ile yapılan izolasyon protokolünde aynı örneklerle yapılan diğer iki izolasyon 

protokülüne göre çok daha düşük miktarda DNA örneği elde edilmiştir. Özellikle referans mısır 

örneklerinde ve işlenmiş gıdalarda DNA verimi çok düşük olmakla birlikte, DNA kalitesi 

hakkında bilgi veren 260/280 oranı da bu örnekler için oldukça düşük bulunmuştur (Örnek 3-

7). Mısır nişastası (örnek 7), tüm izolasyon protokolleri için anlamsız sonuçlar vermiştir bu 

sebeple PCR çalışmalarında kullanılan örnek grupları içine alınmamıştır. Kit DNA izolasyon 

metodu için soyaya ait referans örnekleri için 260/280 oranı kaliteli bir DNA varlığına işaret 

ederken, DNA miktarı diğer izolasyon protokollerine göre daha düşük bulunmuştur (Örnek 

1,2). 

 

Sonuç 

 Çalışmada farklı çeşit ve markalara ait farklı işlenmişlik düzeylerinde örnekler için en 

uygun DNA izolasyon protokolleri uygulanmış ve farklı numune tipleri için en uygun izolasyon 

metodu değişkenlik göstermekle birlikte kullanılan örnekler için uygun görülen izolasyon 

protokolünün modifiye Wizard metodu olduğu belirlenmiştir.  

İncelenen bisküvi, kek, kraker ve cips örnekleri içinde en yüksek verimde DNA içeriğinin 

bisküvi örneklerinden en düşük DNA içeriğinin ise cips örneklerinden elde edildiği belirlenmiş 

olup bu sonucun cips örneklerinin gıda prosesi boyunca daha yüksek sıcaklık, parçalama, 

öğütme ve enzimatik işlemlere maruz kalması sebebiyle DNA veriminde düşmeye sebep 

olabileceği öngörülmektedir. Bunun yanında örneklerin agaroz jel sonuçlarına göre yüksek 

moleküler ağırlıklı DNA içeriği bakımından modifiye Wizard yöntemi daha temiz ve net bant 

profili göstermektedir.  

 Bu çalışma sonuçlarının, özellikle işlenmiş gıda örneklerinde, üretim proseslerinde 

kullanılan yüksek sıcaklık, enzimatik ve kimyasal işlemlerin yoğunluğu nedeniyle çoğunluğu 

zarar görmüş ve moleküler çalışmalarda incelenen geni eser miktarda bulunduran total DNA 

içeriğinin kalitesi ve miktarı hakkındaki bilgilerin sonraki moleküler çalışmalara ön veri 

sunması beklenmektedir.  
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Öz 
GDO analizinde DNA ekstraksiyon yöntemi çok önemlidir, çünkü numune tipleri çeşitlidir ve DNA kalitesi GDO 

tespitinde ilk basamaktır. Öte yandan, başarılı DNA amplifikasyon yöntemleri, karmaşık veya yüksek oranda 

işlenmiş gıda matrislerinin analizinde kritik bir görev olarak kabul edilen DNA ekstraksiyon protokollerinin 

verimliliğine bağlıdır.  

Bu amaçla bu çalışmada işlenmiş gıdaların analizinde kullanılmak üzere GDO analizinde ilk basamak olan gıda 

örneklerinden yüksek moleküler ağırlıklı ve kaliteli DNA eldesi için literatürde belirtilen izolasyon protokolleri 

araştırılmış ve deneysel olarak kullanılarak farklı marka ve işlenmişlik düzeylerine sahip bisküvi, kraker, cips, 

kek, soya ve mısır unu gibi numunelerin DNA izolasyon verimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

kullanılan örneklerin DNA izolasyon verimleri örnek tipi, boyutu ve işlenmişlik düzeyine göre farklılıklar 
göstermekle birlikte, incelenen işlenmiş gıda örnekleri içinde bisküvi örneklerinin daha iyi verim sağladığı, cips 

örneklerinin genel olarak daha düşük sonuçlar verdiği doğrulanmıştır. Uygulanan izolasyon yöntemleri içinde 

Modifiye Wizard metodu ile daha yüksek kalite ve verimine ulaşılabileceği belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: DNA izolasyonu; gıda örnekleri; işlemiş gıda örnekleri; GDO  

 
Abstract 
DNA extraction method is very important in GMO analysis because sample types are diverse and DNA quality is 

the first step in GMO detection. On the other hand, successful DNA amplification methods depend on the 

efficiency of DNA extraction protocols, which is considered a critical task in the analysis of complex or highly 

processed food matrices. 

For this purpose, in this study, isolation protocols specified in the literature were investigated for obtaining high 

molecular weight and high quality DNA from food samples, which is the first step in GMO analysis, to be used in 

the analysis of processed foods. DNA isolation efficiencies of samples such as biscuits, crackers, chips, cake, 
soybean and corn flour with different brands and processing levels were examined experimentally. According to 

the results obtained, the DNA isolation efficiency of the samples used varies according to the sample type, size 

and processing level. It was confirmed that biscuit samples provided better yields and chips samples generally 

gave lower results among the processed food samples examined. It has been determined that higher quality and 

efficiency can be achieved with the Modified Wizard method among the applied isolation methods. 

 

Key words: DNA isolation; food samples; processed food samples; GMO  
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Giriş 

 

 Gıda ürünleri, polisakkaritler, polifenoller ve proteinler gibi bir dizi PCR inhibitörü 

içerebilen karmaşık matrislerdir ve GDO içeriğinin tespitinde ilk adım çalışmalarda şablon 

olarak kullanılacak olan genetik materyalin izolasyonudur. 

Gıda ürünlerinden ekstrakte edilen DNA'nın kalitesi ve miktarı, gıdanın işlenme derecesi ile 

bağlantılı olarak düşme eğilimindedir (Smith ve Maxwell, 2007). Isıya maruz kalma, yüksek 

moleküler ağırlıklı DNA'nın parçalanmasına neden olmakta bununla birlikte fiziksel ve 

kimyasal işlemler de DNA iplikçiklerinde rastgele kopmalara neden olmaktadır sonuçta tüm bu 

işlemler DNA parçacık boyutunu azaltmaktadır (Bernardo ve ark. 2007; Coello ve ark. 2017). 

Bunun yanında DNA ekstraksiyonu için kullanılan örnek türü DNA'nın kalitesini ve miktarını 

etkilemektedir.  

 Yeterince yüksek verimde genomik DNA verimleri genellikle tahıllardan, yağlı 

tohumlardan veya minimum işlenmiş gıda örneklerinden elde edilebilir. Fakat mekanik, termal, 

kimyasal ve enzimatik işlemlere tabi tutulmuş gıda ve yem ürünlerinden yüksek verimde 

bozulmamış genomik DNA elde etmek zordur (Terry ve ark., 2002; Mafra ve ark., 2008).  

GDO analizinde DNA ekstraksiyon yöntemi, numune tiplerinin çeşitliliği bakımından çeşitlidir. 

Öte yandan, başarılı DNA amplifikasyon yöntemleri, karmaşık veya yüksek oranda işlenmiş 

gıda matrislerinin analizinde kritik bir görev olarak kabul edilen DNA ekstraksiyon 

protokollerinin verimliliğine bağlıdır.  

 Bu çalışmada incelenen gıda ürünlerine ait yapılan DNA izolasyon yöntemleri ile 

işlenmiş gıda örneklerinden DNA izolasyonu sırasında ortaya çıkabilecek kısıtlamalar 

araştırılmış, genel izolasyon protokollerinde uygulanan yöntemlerin işlenmiş gıdalar üzerindeki 

izolasyon verimleri konusunda bir ön bilgi elde edilerek, bu konuda yapılan moleküler 

çalışmalara ön veri sağlaması hedeflenmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

Materyal 
 

 Çalışmada materyal olarak yerel marketlerden temin edilmiş, bisküvi, kraker, kek, cips, 

mısır unu ve soya unu gibi farklı paketli gıda ürünleri kullanılmıştır. DNA ekstraksiyonunda 

kullanılan ürünler, Türkiye yerel marketlerinde tüketime sunulmuş ve rastgele seçilmiş 20 ayrı 
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üründen oluşmaktadır (Tablo 1). Çalışmada pozitif kontrol olarak TÜBİTAK-MAM 

Biyoteknoloji Enstitüsünden temin edilen standart GD soya küspesi ve GD mısır tohumu, 

negatif kontrol olarak ise buğday DNA’sı kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. GDO analizinde kullanılan numune örnekleri 

Örnek No Gıda Ürünü  Örnek No Gıda Ürünü 

Örnek 1 Bisküvi (marka 1) Örnek 13 Kraker (marka 3) 

Örnek 2 Bisküvi (marka 2) Örnek 14 Mısır cispi (marka 1) 

Örnek 3 Bisküvi (marka 3) Örnek 15 Mısır cipsi (marka 2) 

Örnek 4 Bisküvi (marka 4) Örnek 16 Mısır unu (marka 1) 

Örnek 5 Bisküvi (marka 5) Örnek 17 Mısır unu (marka 2) 

Örnek 6 Bisküvi (marka 6) Örnek 18 Soya unu (marka 1) 

Örnek 7 Kek (marka 1) Örnek 19 Soya unu (marka 2) 

Örnek 8 Kek (marka 2) Örnek 20 Soya unu (marka 3) 

Örnek 9 Kek (marka 3) Örnek 21 Referans soya küspesi 

Örnek 10 Kek (marka 4) Örnek 22 Referans soya küspesi 

Örnek 11 Kraker (marke 1) Örnek 23 Referans mısır 

Örnek 12 Kraker (marka 2) Örnek 24 Referans mısır 

 

Metot 
 

DNA izolasyonu 
 
Modifiye Wizard Metodu (Tung Nguyen ve ark., 2009; Sönmezoglu ve Keskin, 2015) 
 

1. Homojenize gıda örneği (200mg) 2’mllik steril ependrof tüpe aktarılır. Üzerine 1500 

μL TNE tampon eklenir. Üzerine 50 μL proteinaz K eklenir (20 mg/ml). 

2. 2. Su banyosunda 55°C’de 2 saat inkübe edildikten sonra 5 μL 10mg/ml RNaz eklenir 

(folkon tüperie 7 μL RNaz eklenir). 1 saat 60°C’de su banyosunda inkübe edilir. 

3. 1300 ’rpm 10 dk santrifüj edilir. Süpernetantın ~ 700 μL’si yeni bit tüpe aktarılır ve 

üzerine aynı hacimde kloroform ilave edilir. Karışım 10dk 13000 ’rpm santrifüj edilir. 

4. Üst faz yeni bir 1,5 μLlik tüpe alınırve 600 μL supernatanta 15 μL 3M sodium asetat 

(PH 5,2) ve 50 μL saf etanol eklenir, böylece kalan nişasta polisakkaritler çözünür. 

Karışım 15 dk buzda tutulur ve 13000 ’rpm 7 dk santrifüj edilir. 
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5. Supernatant yeni tüpe alınır. 5 μL 3M sodium asetat (PH 5,2) ile 500 μL saf etanol ilave 

edilir. 

6. DNA’nın çözmesine izin vermek için 15 dk buzda inkübe edilir, sonra 12000’rpmde 

7dk santrifüj edilir. Sıvı kısım dökülür ve pelet elde edilir. 

7. Tüplere 1000 μL %70 lik etanol eklenerek pelet yıkanır. 12000’rpm 10 dk santrifüj 

edilir, sıvı kısmı dökülür ve pelet oda sıcaklığında kurutulur. 

8. Pelet 100 μL dd H2O içinde eritilir. -20°de muhafaza edilir. 

200 ml TNE Tamponunun Hazırlanması: 

150 ml dd H2O içinde: 

0,315 g  Tris- HCL 

1,755 NaCl (150 mM NaCl) 

0,15g EDTA (2mM EDTA) 

2g SDS  (% 1 SDS) eklenip  200ml’ye tamamlanıp PH 8’e ayarlanıp otoklavlanır. Sonra bu 

solusyona %1 BME eklenir. 

 

CTAB metodu (Mathess ve ark. 2020) 

 

1. 100 mg öğütülmüş numune malzemesi, önceden ısıtılmış (65° C ) 700 μL CTAB liziz 

tamponu 5 μL RNase A (10 mg/ml) ve 20 μL proteinaz K (20 mg/ml) ile desteklenmiştir.  

2. Karışım, çalkalama altında 65 ° C'de 60 dakika süreyle inkübe edildi.  

1. 10000 × g'de 5-10 dakika santrifüj edildikten sonra, süpernatana 500 μL kloroform ilave 

edildi ve 45 saniye karıştırıldı.  

2. İki hacim CTAB çökeltme çözeltisi eklenerek (üst) sulu fazdan DNA çökeltildi, 

ardından oda sıcaklığında 60 dakikalık bir inkübasyon aşaması yapıldı ve 10000 × g'de 

5–10 dk için santrifüjlendi.  

3. Süpernatant dikkatlice atıldı. Pelet, 350 ul 1.2 M NaCl içinde yeniden süspanse edildi 

ve 350 ul kloroform ile ekstre edildi.  

4. Fazlar santrifüj ile ayrıldı ve sulu tabakadan DNA 0.6 hacim izopropanol ilave edilerek 

çökeltildi,  

5. -20 ° C'de bir inkübasyon aşaması ve 5000 x g'de 10 dakika santrifüj ile çökeltildi.  

6. Elde edilen süpernatan dikkatlice atıldı. Pelet 1000 ul % 70 (h / h) etanol ile yıkandı, 

tekrar 10 dakika santrifüjlendi ve süpernatan tekrar atıldı.  
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7. DNA, 75 ° C'de birkaç dakika kurutuldu ve 100 ul elüsyon tamponunda (5 mM Tris / 

HCl; pH 8.5) çözündürüldü. 

CTAB Liziz tamponu: 100 mM Tris / HCl; 20 mM Na2EDTA; 1,4 M NaCl; % 2 (ağırlık / 

hacim) CTAB; pH 8.0 

CTAB çökeltme çözeltisi: 40 mM NaCl,% 0.5 CTAB; pH 8.0 

Kit İzolasyon Yöntemi için (Thermo Scientific) üretici firmanın belirlediği izolasyon metodu 

adımları uygulanmıştır. 

 

DNA Miktar ve Saflık Analizleri 

 

 İzole edilen DNA örneklerinin saflık ve miktar tayinlerinin yapılması amacıyla jel 

elektroforezi ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmıştır. Bu amaçla örneklerin NanoDrop 

ile 260-280 nm dalga boylarındaki ölçümleri alınarak miktar tayinleri yapılmıştır. 

 Agaroz jel elektroforez işlemi, izole edilen DNA’ların görüntülenmesi amacıyla 

kullanılmıştır. Elde edilen genomik DNA’lar % 1agaroz jellerde koşulmuştur. DNA’nın agaroz 

jelde yürütülmesi için 5 x Tris-Borik asit (TBE) tamponu kullanılmıştır. Örneklerin yüklendiği 

% 1’lik agaroz jel; 1 g agaroz, 24 ml 5 x TBE buffer ve 96 ml ddH2O’dan oluşmaktadır. Jellerin 

boyanması için jel içine 8 μl ethidium bromid (20 mg/ml) eklenmiştir. Yürütme işlemi sonrası 

örneklere ait jeller UV transillüminatör (BioRad, ChemiDocTMMP Imaging System) 

kullanılarak görüntülenmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

 Çalışmada, İncelenen gıda ürünlerinden DNA izolasyonu amacıyla denenmiş olan farklı 

DNA izolasyon protokolleri ile çeşitli gıda ürünlerinden elde edilen örnekler %1 agaroz 

konsantrasyonlarına sahip jeller kullanılarak, yüksek yoğunluklu DNA fragmanları 

görüntülenmiştir (Şekil 1-3). 
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Şekil 1. Modifiye Wizard Metodu ile yapılan DNA izolasyonu 

  

Şekil 2. CTAB Metodu ile yapılan DNA izolasyonu 
 

Şekil 3. Thermo kit ile yapılan DNA izolasyonu 
 

Jelde yoğun, yüksek moleküler ağırlıklı bir bandın varlığı, minimum bozulmaya sahip sağlam 

genomik DNA'yı gösterirken bozulmuş veya kesilmiş DNA ve RNA kontaminasyonu, jelin 

düşük molekül ağırlıklı kısmına bir yayma olarak görülebilir (Shokere ve ark., 2009). Farklı 

izolasyon protokollerine ait agaroz jel fotoğrafları incelendiğinde, yüksek moleküler ağırlıklı 

DNA örneklerinin en yüksek miktarda ve en çok örnekte modifiye Wizard metodu ile ekstrakte 

edilen örneklere ait olduğu görülmektedir (Şekil 1). 

 GDO tespitinde uygun örnekleme yöntemi, numune boyutu, matris tipi, biyolojik 

faktörler ve inhibitörler, tahıl / tohum, gıda ve yem numunelerinden ekstrakte edilen DNA'nın 

kalitesini ve miktarını etkilemektedir (Ondřej, 2004; Laffont ve ark., 2005). Yapılan DNA 

izolasyonu çalışmasında, CTAB metodu ve Thermo kit ile yapılan izolasyon protokollerinde 

agaroz jel görüntülerine göre elde edilen en belirgin bant profilleri mısır unu ve soya unu 

örneklerine ait olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç CTAB ve Thermo kit izolasyon protokolleri için 

örnek işlenmişlik düzeyleri ve öğütme basamaklarının izolasyon verimindeki önemine dikkat 
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çekmektedir. Bu sonuçlara göre, DNA ekstraksiyon etkinliği açık bir şekilde partikül boyutuna 

bağlıdır. Bir numunedeki partikül boyutu azaldıkça verim artmaktadır (Trifa ve Zhang, 2004). 

Yapılan başka bir çalışmada, çeşitli parçacık boyutlarındaki mısır numuneleri (yani un, yemek 

ve irmik) arasında DNA verimleri karşılaştırıldığında, en iyi parçacık boyutuna sahip mısır 

ununun en yüksek verimi sağladığı görülmüştür (Moreano ve ark., 2005). Bu gözlem, daha 

küçük partiküllerin, daha büyük partiküllere kıyasla ekstraksiyon reaktiflerine daha geniş bir 

yüzey maruziyeti alanı sunmasıyla kolayca açıklanabilir. DNA izolasyonu konusunda yapılan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar bu konuda literatürde elde edilen verilerle uyumlu 

bulunmuştur. 

 PCR ve diğer moleküler biyoloji uygulamaları için nükleik asit solüsyonlarının 

konsantrasyonları genellikle 260 nm'de (A260) absorbans ölçülerek değerlendirilir.  260/280 

oranı DNA'nın saflığı ve kalitesi hakkında bilgi verir ve DNA'nın protein kontaminasyonu rutin 

olarak A260 / A280 oranı karşılaştırılarak değerlendirilir; 1.7 veya daha büyük bir değer kabul 

edilebilirdir (Sambrook ve Russell 2001). 1.8 oranı, protein ve fenolik bileşiklerin yokluğunda 

yüksek saflık gösteren bir DNA derecesidir. Bu oran 2'nin üzerine çıktıkça RNA 

kontaminasyonundan söz edilebilir (Sönmezoğlu ve Terzi, 2019). 

 Tablo 2-4, çalışmada kullanılan tüm numuneler için elde edilen DNA kalitesini ve saflık 

aralığını özetlemektedir. Modifiye Wizard DNA izolasyon metodu için 260/280 oranı 1.33 ile 

1.95 arasında, DNA miktar değeri 142,38 ile 5170,25 ng/μl arasında, CTAB DNA izolasyon 

metodu için 260/280 oranı 1.22 – 1.93 arasında, DNA miktarı 17,86 ile 448,85 ng/μl değerleri 

arasındadır. Kit ile yapılan DNA izolasyonuna göre 206/280 değeri, 0.36 – 1.80 arasında ve 

DNA miktar aralığı 0,80 – 132,95 ng/μl arasında bulunmuştur.  

 

Tablo 2. Modifiye Wizard DNA izolasyon prokokolüne göre izole edilen DNA numunelerinin 

spektrofotometre sonuçları tablosu 

Örnek No DNA miktarı  

(ng/μl) 

A260/280 A260 

Örnek 1 

(Bisküvi-1) 

466,16 1,72 9,32 

Örnek 2 

(Bisküvi-2) 

380,45 1,62 7,60 

Örnek 3 

(Bisküvi-3) 

329,55 1,86 6,59 

Örnek 4 566,67 1,66 11,33 
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(Bisküvi-4) 

Örnek 5 

(Bisküvi-5) 

282,70 1,62 11,65 

Örnek 6 

(Bisküvi-6) 

212,25 1,74 4,24 

Örnek 7 

(Kek-1) 

218,22 1,71 4,36 

Örnek 8 

(Kek-2) 

257,7 1,66 5,15 

Örnek 9 

(Kek-3) 

352,91 1,33 7,05 

Örnek 10 

(Kek-4) 

139,77 1,53 2,79 

Örnek 11 

(Kraker-1) 

241,37 1,71 4,82 

Örnek 12 

(Kraker-2) 

424,08 1,64 8,48 

Örnek 13 

(Kraker-3) 

274,19 1,86 5,48 

Örnek 14 

(Cips-1) 

147,96 1,67 2,95 

Örnek 15 

(Cips-2) 

276,08 1,72 5,52 

Örnek 16 

(Mısır unu-1) 

143,81 1,86 2,87 

Örnek 17 

(Mısır unu-2) 

142,38 1,95 2,86 

Örnek 18 

(Soya unu-1) 

3682,95 1,90 73,65 

Örnek 19 

(Soya unu-2) 

2581,13 1,95 51,62 

Örnek 20 

(Soya unu-3) 

1005,25 1,91 20,10 

Örnek 21 

(Referans soya) 

5170,25 1,94 103,40 

Örnek 22 

(Referans soya) 

2324,19 1,94 46,58 

Örnek 23 922,71 1,85 18,45 
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(Referans mısır) 

Örnek 24 

(Referans mısır) 

755,92 1,95 15,11 

 

 Wizard DNA izolasyon metodu için en düşük 260/280 değeri 1.33 olmakla birlikte bu 

oran 9. örnek olan kek örneğinde bulunmuştur. En yüksek değer 1.95 ile soya unu örneğine 

aittir. Tablo 2’de yer alan spektrofotometre sonuçları incelendiği zaman, hem miktar hem de 

260/280 oranı bakımından en yüksek değerlerin referans örnekler ve soya unu numunelere ait 

oldukları görülmektedir. Bu durum gıdalardaki işlenmişlik düezeylerine bağlı olarak DNA 

miktarında bir düşme olduğunu doğrulamaktadır. İncelenen 24 örnekten 16’sının 260/280 oranı 

1.7 ve 2.0 arasında bulunmuştur bu sonuçlar örneklerde, protein ve polisakkaritlerden 

kaynaklanan önemsiz seviyelerde kontaminasyon düzeyine işaret etmektedir (Pervaiz ve ark., 

2011).  

 > 1,9'luk bir saflık oranı bazı numunelerdeki RNA'nın varlığını gösterirken, ekstrakte 

edilen DNA örneğinde <1,7 oranı bu numunelerdeki proteinlerin varlığını göstermekte ve bu 

çalışmada ekstrakte edilen numunelerde 1,7 değerinin altında bir sonuç elde edilmemiştir 

(Abdel-Latif ve Osman 2017). 

 

Tablo 3. Modifiye CTAB DNA izolasyon prokokolüne göre izole edilen DNA numunelerinin 

spektrofotometre sonuçları tablosu 

Örnek No DNA miktarı  

(ng/μl) 

A260/280 A260 

Örnek 1  

(Referans soya) 

448,85 1,78 8,97 

Örnek 2 

(Refernas soya-2) 

170,10 1,44 3,40 

Örnek 3 

(Referans mısır) 

265,81 1,92 5,31 

Örnek 4 

(Referans mısır) 

111,41 1,93 2.22 

Örnek 5 

(Bisküvi-1) 

17,86 1,69 0,35 

Örnek 6 

(Bisküvi-2) 

203,43 1,55 4,06 

Örnek 7 

(Mısır nişastası) 

- - - 
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Örnek 8 

(Mısır unu-1) 

34,04 1,89 0,68 

Örnek 9 

(mısır unu-2) 

60,31 1,81 1,20 

Örnek 10 

(Soya unu-1) 

111,32 1,22 2,22 

Örnek 11 

(Soya unu-2) 

159,09 1,28 3,18 

Örnek 12 

(Çubuk kraker) 

51,63 1,61 1,03 

 

 

 CTAB DNA izolasyon protokolü için elde edilen spektrofotometre sonuçları 

incelendiğinde, DNA miktarının genel olarak Wizard DNA protokolünden daha düşük olduğu 

ve 260/280 oranına göre DNA kalitesi bakımından en iyi değerlere sahip örneklerin 1.78 ile 

referans soya, 1.89 ve 1.81 değerleri ile incelenen iki mısır unu örneğine ait olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 3). Wizard DNA izolasyon metoduna göre yüksek DNA miktarı ve 

260/280 oranı veren soya unu örneklerinin CTAB metodu için düşük değerler verdiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 4. Kit DNA izolasyon (Thermo) prokokolüne göre izole edilen DNA numunelerinin 

spektrofotometre sonuçları tablosu 

Örnek No DNA miktarı  

(ng/μl) 

A260/280 A260 

Örnek 1  

(Referans soya) 

44,79 1,80 0,89 

Örnek 2 

(Refernas soya-2) 

40,78 1,80 0,81 

Örnek 3 

(Referans mısır) 

3,46 0,85 0,06 

Örnek 4 

(Referans mısır) 

2,61 0,74 0,05 

Örnek 5 

(Bisküvi-1) 

0,80 0,36 0,01 

Örnek 6 

(Bisküvi-2) 

14,23 1,32 0,28 
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Örnek 7 

(Mısır nişastası) 

- - - 

Örnek 8 

(Mısır unu-1) 

2,61 0,70 0,05 

Örnek 9 

(mısır unu-2) 

2,59 0,64 0,05 

Örnek 10 

(Soya unu-1) 

132,95 1,74 2,65 

Örnek 11 

(Soya unu-2) 

104,79 1,66 2,09 

Örnek 12 

(Çubuk kraker) 

16,25 1,29 0,32 

 

 

 Tablo 4’de kit ile yapılan DNA izolasyonuna ait spektrofotometrik sonuçlar verilmiştir. 

Buna göre, kit ile yapılan izolasyon protokolünde aynı örneklerle yapılan diğer iki izolasyon 

protokülüne göre çok daha düşük miktarda DNA örneği elde edilmiştir. Özellikle referans mısır 

örneklerinde ve işlenmiş gıdalarda DNA verimi çok düşük olmakla birlikte, DNA kalitesi 

hakkında bilgi veren 260/280 oranı da bu örnekler için oldukça düşük bulunmuştur (Örnek 3-

7). Mısır nişastası (örnek 7), tüm izolasyon protokolleri için anlamsız sonuçlar vermiştir bu 

sebeple PCR çalışmalarında kullanılan örnek grupları içine alınmamıştır. Kit DNA izolasyon 

metodu için soyaya ait referans örnekleri için 260/280 oranı kaliteli bir DNA varlığına işaret 

ederken, DNA miktarı diğer izolasyon protokollerine göre daha düşük bulunmuştur (Örnek 

1,2). 

 

Sonuç 

 Çalışmada farklı çeşit ve markalara ait farklı işlenmişlik düzeylerinde örnekler için en 

uygun DNA izolasyon protokolleri uygulanmış ve farklı numune tipleri için en uygun izolasyon 

metodu değişkenlik göstermekle birlikte kullanılan örnekler için uygun görülen izolasyon 

protokolünün modifiye Wizard metodu olduğu belirlenmiştir.  

İncelenen bisküvi, kek, kraker ve cips örnekleri içinde en yüksek verimde DNA içeriğinin 

bisküvi örneklerinden en düşük DNA içeriğinin ise cips örneklerinden elde edildiği belirlenmiş 

olup bu sonucun cips örneklerinin gıda prosesi boyunca daha yüksek sıcaklık, parçalama, 

öğütme ve enzimatik işlemlere maruz kalması sebebiyle DNA veriminde düşmeye sebep 

olabileceği öngörülmektedir. Bunun yanında örneklerin agaroz jel sonuçlarına göre yüksek 
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moleküler ağırlıklı DNA içeriği bakımından modifiye Wizard yöntemi daha temiz ve net bant 

profili göstermektedir.  

 Bu çalışma sonuçlarının, özellikle işlenmiş gıda örneklerinde, üretim proseslerinde 

kullanılan yüksek sıcaklık, enzimatik ve kimyasal işlemlerin yoğunluğu nedeniyle çoğunluğu 

zarar görmüş ve moleküler çalışmalarda incelenen geni eser miktarda bulunduran total DNA 

içeriğinin kalitesi ve miktarı hakkındaki bilgilerin sonraki moleküler çalışmalara ön veri 

sunması beklenmektedir.  
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ÖZELLİKLERİ VE UYKU 

PROBLEMLERİ 

Emel TUĞRUL 

Özet 

Amaç: Bu çalışmada amaç, hemşirelik öğrencilerinin uyku özellikleri ve uyku problemlerinin 

belirlenmesidir. 

Materyal ve metod: Tanımlayıcı desendeki bu çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi’nde Kasım 2020- Şubat 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın 

verileri öğrencilerin uyku özelliklerini ve uyku problemlerini sorgulayan soru formu ile 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin hafta içi günlük uyku süresi ortalamalarının 7.26±2.15 saat, hafta sonu 

uyku süresi ortalamalarının ise 9.10±1.72 saat olduğu belirlendi. Öğrencilerin günde ortalama 

2.60±1.69 bardak kahve ve  2.88±1.35 bardak çay tükettikleri,  günlük ortalama 1.03±1.22 saat 

televizyon izledikleri ve 4.5±2.25 saat telefon/tablet ve bilgisayar kullandığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %63.4’ünün uyku problemi olduğu, 43.8’sinin uykuya dalmada zorluk yaşadığını, 

%23.5’i uykuda konuşma alışkanlığının olduğunu, %13.3’ünde horlama ve %5.6’sı ise diş 

gıcırdatma problemi olduğunu saptandı. 

Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin yatış saatlerinin geç olduğu, günlük 

uyku sürelerinin normal olduğu ve çoğunluğunun gün içinde çay ve kahve tükettikleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunda uyku problemi görüldüğü ve en çok görülen uyku 

probleminin uykuya dalmada güçlük olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, uyku, uyku problemi.  
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SLEEP CHARACTERISTICS AND SLEEP PROBLEMS OF NURSING STUDENTS 

Abstarct 

Objective: The aim of this study is to determine the sleep characteristics and sleep problems 

of nursing students. 

Material and method: This study in the descriptive pattern was conducted in Aydın Adnan 

Menderes University Faculty of Nursing between November 2020 and February 2021. The data 

of the study were collected with a questionnaire questioning the sleep characteristics and sleep 

problems of the students. Number, percentage and average tests were used to evaluate the data. 

Results: It was determined that the average daily sleep time of the students during the week 

was 7.26 ± 2.15 hours, and the average sleeping time on the weekend was 9.10 ± 1.72 hours. It 

was determined that the students consumed an average of 2.60 ± 1.69 cups of coffee and 2.88 

± 1.35 cups of tea a day, watched TV for an average of 1.03 ± 1.22 hours a day, and used phones 

/ tablets and computers for 4.5 ± 2.25 hours. It was determined that 63.4% of the students had 

sleep problems, 43.8% had difficulty falling asleep, 23.5% had a habit of speaking while 

sleeping, 13.3% had snoring and 5.6% had teeth grinding problem. 

Conclusion: As a result of the study, it was determined that the nursing students had a late 

bedtime, their daily sleep time was normal, and the majority of them consumed tea and coffee 

during the day. It was found that most of the students had sleep problems and the most common 

sleep problem was difficulty falling asleep. 

Keywords: Nursing student, sleep, sleep problem. 
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Giriş 

Uyku vücudumuzun fiziksel ve ruhsal olarak dinlendiği, yenilendiği, yeni bir güne hazırlandığı 

dönem ve sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgudur. Uyku düzeninde bozukluk veya uyku 

problemleri bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olarak, karar verme yeteneğinde azalma, 

hafıza zayıflaması, dikkat eksikliği, unutkanlık, karakter ve kişilik değişikliklerine kadar 

değişebilen nöropsikiyatrik bozuklukların gelişmesine sebep olabilmektedir (Daurat ve 

diğ.,2016). Sabah yorgun ve dinlenmemiş uyanma, yorgunluk ve buna bağlı olarak gelişen 

trafik ya da iş kazaları, baş ağrısı, kilo artışı ya da kilo verememe, unutkanlık, bellek kusurları, 

dikkat azlığı ve konsantrasyon bozukluğu gibi bilişsel bozukluklara, kişilik değişiklikleri, 

agresyon, depresyon ve anksiyete belirtilerine neden olabilir (Jordan ve diğ., 2014). Total uyku 

yoksunluğu fizyolojik ve bilişsel düzenlemede bozulma, REM uykusu yoksunluğu biliş ve 

duygulanımda bozulma, delta uykusunun yetersiz ya da hiç alınmadığı durumlar ise 

dinlenmemiş ve yorgun uyanma ile ilişkilidir (Keskin ve Tamam, 2018). Üniversite 

öğrencilerinde yapılan çalışmalarda; öğrencilerin uyku kalitesinin iyi olmadığı, yatış 

saatlerinde düzensizlikler olduğu ve çeşitli uyku problemleri yaşadıkları bildirilmektedir 

(Taylor ve diğ., 2010; Lund ve diğ., 2010; Kang, 2009). Uyku kalitesi iyi olan öğrencilerin 

sağlık düzeylerinin daha iyi olduğu, psikolojik problemlerin daha az görüldüğü belirlenmiştir 

(Lund ve diğ., 2010). Yoğun bir eğitim programı olan  hemşirelik öğrencilerinin uyku 

kalitesinin iyi olması hem teorik öğrenme süreçlerinde hem de uygulama alanlarındaki 

çalışmalarını etkileyen önemli bir etkendir. Bu nedenle öğrencilerin uyku özellikleri ve uyku 

problemlerinin belirlenmesi ve buna yönelik çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin uyku özelliklerinin ve yaşadıkları uyku problemlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma sorusu:  

1. Hemşirelik öğrencilerinin uyku özellikleri nasıldır? 

2. Hemşirelik öğrencilerinin uyku problemleri nelerdir? 

 

 

Materyal ve Metod 

 Araştırma deseni 

Tanımlayıcı desendeki bu çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi’nde 2020--2021 eğitim öğretim yılında Kasım 2020- Şubat 2021  tarihleri arasında 
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yürütülmüştür. Araştırma verileri sanal ortamda oluşturulan anket ile toplanmıştır. Araştırmacı 

tarafından katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış ve onamları alınmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmada örneklem hacminin hesaplanması, Güneş ve Arslantaş (2017) tarafından yapılan 

çalışmaya dayalı olarak yapılmıştır. Bu araştırmanın verilerine dayalı olarak yapılan analizde, 

effect size: 0,214 olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın örneklemine alınması gereken en az 

birey sayısı G*Power 3.1.9.2 ile effect size:0,30, α=0,05, power: 0,80 ve t testi yapılacağı 

varsayımı ile hesaplanmış ve 132 olarak bulunmuştur. Araştırmaya, olası vaka kayıpları da 

dikkate alınarak, olasılıksız örnekleme (gelişi güzel) yöntemi ile 230 öğrenci alınmıştır 

(Karasar., 2008). 

Veri toplama araçları  

Araştırmanın verilerinin toplanmasında öğrencilerin demografik özelliklerini ve öğrencilerin 

uyku alışkanlıkları ve uyku özelliklerini içeren soruların yer aldığı soru formu kullanılmıştır.  

Soru formu 

Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda (Valic ve diğ. 2014, Güneş ve Arslantaş, 

2017) hazırlanan soru formunda; yaş, cinsiyet, sınıf, beden kitle indeksi (BMI), yaşadığı yer, 

haftalık ders saati, herhangi bir işte çalışma durumu, egzersiz yapma durumu, çay ve kahve 

tüketimi, günlük televizyon izleme ve internet kullanma saati,  kronik hastalık varlığı, düzenli 

ilaç kullanımı, hafta içi ve hafta sonu uyku saatleri ile yatış ve kalkış saatleri, dinlenmiş olarak 

uyanma durumu, öğleden sonra uyku alışkanlığı ve uyku problerinin olup olmadığına dair 

sorular yer almaktadır.  

Verilerin analizi 

Verilerin analizi SPSS v.21.0 (SPSS Ic.,Chicago,II, USA) ile değerlendirilmiştir. Veri 

analizinde sayı, yüzde ve ortalama testleri kullanılmıştır.  

Bulgular  

Araştırmaya katıulan öğrencilerin yaş ortalamaları 20.74±2.10, %66.5’inin kadın olduğu, 

%68.7’sinin Anadolu lisesi mezunu olduğu, %50’sinin okul başarısını iyi olarak 

değerlendirdiği, %5.7’sinin bir işte çalıştığı belirlenmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilerin Uyku Özellikleri (N=230) 

Öğrencilerin Uyku Özellikleri Ort±SS 
     Hafta içi yatış saati 24.12±2.20 
     Hafta içi kalkış saati 7.85±8.00 
     Hafta sonu yatış saati 2.14±2.26 
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     Hafta sonu kalkış saati 10.19±3.18 
     Hafta içi toplam uyku süresi/saat 7.26±2.15 

Hafta sonu toplam uyku süresi/saat 9.10±1.72 
Günlük çay tüketimi (bardak)  2.88±1.35 
Günlük kahve tüketimi (bardak) 2.60±1.69 
Günlük televizyon izleme saati 1.03±1.22 
Günlük telefon, tablet ve bilgisayar kullanma saati 4.5±2.25 

 

Öğrencilerin uyku alışkanlıkları incelendiğinde; %77.2’sinin hafta içi saat 24.00-02.00 saatleri 

arasında yattığı, %58.8’inin saat 07.00-08.00 saatleri arasında kalktığı ve hafta içi günlük uyku 

süresi ortalamalarının 7.26±2.15 saat olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %31.6’sının hafta 

sonu saat 02.00’de, %22.8’inin saat 01.00’de, %15.2’sinin saat 03.00’de yattığı ve 29.2’sinin 

saat 10.00’da, 20.4’ünün 11.00’de, 13.2’sinin 09.00’da ve 12.8’inin 12.00’de kalktığı 

saptanmıştır. Öğrencilerin hafta sonu uyku süresi ortalamalarının ise 9.10±1.72 saat olduğu 

belirlenmiştir.  Öğrencilerin günde ortalama 2.60±1.69 bardak kahve ve  2.88±1.35 bardak çay 

tükettikleri belirlenmiştir.. Öğrencilerin günlük ortalama 1.03±1.22 saat televizyon izledikleri 

ve %45.6’sının hiç televizyon izlemediği belirlenmiştir. Öğrencilerin günlük ortalama 4.5±2.25 

saat telefon/tablet ve bilgisayar kullandığı ve %34.8’inin günde 1-3 saat, %54.8’inin 4-7,  

%10.4’ünün 8-10 saat telefon/tablet ve bilgisayar kullandığını belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 2. Öğrencilerin Uyku Problemleri (N=146) 

Öğrencilerin Uyku problemleri                     Sayı       % 
     Uykuya Dalmada Zorluk 64 43.8 
     Uykuda Konuşma 34 23.5 
     Horlama  19 13.3 
     Diş Gıcırdatma 8 5.6 
     Uykuda Konuşma+Uykuya   Dalmada Zorluk 6 4.1 
     Diş Gıcırdatma+Uykuya Dalmada Zorluk 5 3.4 
    Horlama+Uykuda Konuşma 3 2.0 

    Horlama+Uykuda Konuşma+Uykuya Dalmada 
Zorluk 

2 1.3 

     Horlama+Uykuya Dalmada Zorluk 1 0.6 
    Horlama+Diş Gıcırdatma 1 0.6 
    Horlama+Diş Gıcırdatma+Uykuya Dalmada Zorluk 1 0.6 
    Uyurgezerlik+Uykuya Dalmada Zorluk 1 0.6 
   Uykuda Konuşma+Uyurgezerlik 1 0.6 
Uykudan dinlenmiş olarak uyanma   
     Evet  112 48.7 
     Hayır  118 51.3 
Öğleden sonra uyku alışkanlığı   
    Evet 43 18.7 
    Hayır  187 81,3 
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Derslerde uyuklama   
     Evet  66 28,7 
     Hayır  65 28,3 
     Bazen  99 43,0 

 

Öğrencilerin %63.4’ünün uyku problemi olduğu belirlenmiştir. Bunlardan 43.8’si uykuya 

dalmada zorluk yaşadığını, %23.5’i uykuda konuşma alışkanlığının olduğunu, %13.3’ünde 

horlama problemi olduğunu ve %5.6’sı ise diş gıcırdatma problemi yaşadığını bildirmiştir. 

Öğrencilerin %13.8’inde ise bu problemlerin bir kaçının birlikte görüldüğü saptanmıştır. Bir 

öğrencide ise uyurgezerlik problemi olduğu belirlenmiştir.  Öğrencilerin%51.3’ünün uykudan 

dinlenmiş olarak uyanmadığı ve %18.7’sinde öğleden sonra uyku alışkanlığı olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %28.7’sinin derslerde sürekli uyukladığı belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tartışma 

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin uyku özelliklerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı 

olarak yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin uyku özellikleri incelendiğinde; öğrencilerin  hafta 

içi ve hafta sonu geç saatlerde yattığı, günlük uyku sürelerinin ise normal olduğu belirlenmiştir. 

Valic ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, geç saatlerde yatan öğrencilerin erken saatlerde 

yatan öğrencilere göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin okul başarısının 

günlük uyku sürelerinden etkilenmediği, fakat yatış saatlerinden etkilendiği bildirilmiştir (Valic 

ve diğ, 2013). Benzer sonuçların elde edildiği bir çalışmada da; öğrencilerin ortalama 7,1±0,9 

saat/gün uyudukları ve %88.7’sinin uyku kalitesinin kötü olduğu belirlenmiştir (Türközü ve 

Aksoydan, 2015). Kafeinli içecek alan, uyku süresi normalden az veya çok olan ve derslerde 

uyuklayan öğrencilerin uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlenmiştir (Aysan ve diğ., 2014). 

Uyku kalitesi üzerinde etkili olan etmenlerden bir diğeri de kafeinli içecek alımıdır. 

Çalışmamızda öğrencilerin çoğunun gün içinde çay ve kahve tükettikleri görülmüştür. Çay, 

kahve gibi kafein içeren içeceklerin uykuya dalmayı zorlaştırdığı, uyku bölünmesine neden 

olduğu (Shcao ve diğ., 2010) ve uyku kalitesini kötüleştirdiği bildirilmektedir. 

Çalışmada öğrencilerin günlük telefon, tablet ve bilgisayar kullanma oranlarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  Son araştırmalar, akıllı telefon bağımlılığı riski yüksek olan üniversite 

öğrencilerinin yüksek akademik performans elde etme olasılıklarının daha düşük olduğunu 

göstermiştir (Giunchiglia ve diğ., 2018, Hawi ve Samaha, 2016). Özellikle iletişim, sosyal 

medya platformları, sosyal ağ kurma, oyun oynama gibi nedenlerle öğrencilerin bir çoğu 

internet ortamında vakit geçirmektedir (Xu ve diğ., 2019).  
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Öğrencilerin yarıdan fazlası uykudan dinlenmiş olarak uyanmadığını bildirmiştir. Benzer 

şekilde diş hekimliği öğrencilerinde yapılan bir çalışma sonucunda da öğrencilerin yarıya 

yakını aynı problemi dile getirmiştir (Valic ve diğ,2013). Sabah yorgun uyanma unutkanlık, 

bellek kusurları, dikkat azlığı ve konsantrasyon bozukluğu gibi bilişsel bozukluklara sebep 

olabileceği bildirilmiştir (Jordan ve diğ.,2014). Uykudan dinlenmiş olarak uyanmama durumu 

öğrencilerde gün boyunca uykululuğa neden olabilir ve buna bağlı olarak öğrenme süreçlerinde 

olumsuzluk yaratabilir. Nitekim çalışmamızda öğrencilerin bir kısmının derslerde sürekli 

uyukladığı ve yarıya yakınının ise bazen uyukladığı belirlenmiştir. Uykudan dinlenmiş olarak 

uyanmama sonucu derslerde uyuklama problemi görülebilir. Çocuklarda ve adölesanlarda 

yapılan bir çok çalışmada uyku problemleri ve uyku bozuklukları ile akademik performans 

arasında bir ilişki olduğunu belirtilmektedir (Gomes ve diğ.,2011; Astill ve diğ., 2012). Tümer 

ve diğerlerinin hemşirelik öğrencilerinde yaptıkları çalışmada;  öğrencilerde uykuya dalmada, 

uykuyu sürdürmede ve sonlandırmada güçlük ya da uyuduğu halde uykusunu alamama, 

dinlenmiş hissedememe olark tanımlanan insomnia gelişme riskinin yüksek oranlarda olduğunu 

saptamışlardır (Tümer ve diğ, 2017). Bunun yanında altı saatten az uyuyan, sigara içen, 

çay/kahve tüketimi fazla ve hekim tanılı hastalığı olan öğrencilerin uyku kalitelerinin de düşük 

olduğunu bildirmişlerdir.  

Sonuç  

Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin yatış saatlerinin geç olduğu, günlük uyku 

sürelerinin normal olduğu ve çoğunluğunun gün içinde çay ve kahve tükettikleri belirlenmiştir. 

Öğrencilerin çoğunda uyku problemi görüldüğü ve en çok görülen uyku probleminin uykuya 

dalmada güçlük olduğu saptanmıştır. Öğrencilerde uyku problemlerine yönelik çalışmalar 

yapılması ve çözümler üretilmesi ve bu öğrencilerin tedavi gereksinimlerinin belirlenmesi ve 

karşılanması önerilmektedir.  
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FARKLI ORANLARDA KABA VE KARMA YEM İÇEREN RASYONLARIN SICAK 
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MADDELERİNİN SİNDİRİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
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ÖZET 

Yüksek çevre sıcaklıkları hayvansal üretimde verimleri etkileyen en önemli çevresel 
etmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Konfor koşullarının üzerindeki çevre sıcaklıkları 
hayvanların yem tüketimlerini olumsuz etkilerken diğer yandan da yemden yararlanmayı da, 
sindirim derecelerini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, farklı oranlarda kaba ve karma 
yem (80/20, 65/35, 50/50 ve 35/65) içeren rasyonlar ile beslenen sıcaklık stresi altındaki 
koyunlarda ham besin maddelerinin sindirilebilirliği, azot dengesi ve bazı rumen parametreleri 
üzerine etkileri incelenmiştir. Hayvanların beslenmesinde kullanılan rasyonlar izonitrojenik 
olarak düzenlenmiştir. Araştırma, 4 baş erkek Karya toklu ile Latin kare deneme deseninde ve 
yazın en sıcak döneminde yürütülmüştür. Bireysel olarak metabolik kafeslerde tutulan 
hayvanlardan, günlük yem tüketimleri, günlük idrar ve dışkı örnekleri toplanmış ve kayıt altına 
alınmıştır. Deneme dönemlerinde ayrıca rumen uçucu yağ asitleri ve NH3-N tayini için rumen 
sıvıları sonda ile toplanmıştır. Elde edilen örnekler analiz vaktine kadar derin dondurucuda 
saklanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında rasyonlardaki karma yem oranı arttıkça kuru madde 
(p<0.01), organik madde (p<0.01), ham protein (p<0.05) ve NDF (p<0.05) sindirilebilirlik 
değerleri ile rumende propiyonik asit oranının arttığı (p<0.01), buna karşılık ADF 
sindirilebilirlik değerleri (p<0.01) ile asetik asit (p<0.01) ve pH değerlerinin (p<0.01) azaldığı 
belirlenmiştir. Rumendeki bütirik asit ve NH3-N düzeyleri ise rasyon farklılıklarından 
etkilenmemiştir. Rasyondaki karma yem miktarının artmasıyla, elde edilen azot birikim 
değerleri artmıştır (p<0.01). Sonuç olarak, sıcak yaz aylarında, ruminant rasyonlarında ısı artış 
değeri daha yüksek olan kaba yem oranının elverdiğince düşürülmesi, asidoz olasılığına karşı 
tampon kullanılması gibi gerekli önlerler alınması koşuluyla, (a) karma yem oranının artırılması 
ve/veya (b) yağ katkısı yapılması önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Koyun, sindirilebilirlik, azot dengesi, uçucu yağ asitleri, pH 
 

Giriş 
 

Kalıtım ve çevresel faktörler, hayvan yetiştiriciliğinde performansı etkileyen başlıca iki 
etmendir. Bunlardan çevresel faktörler; (a) iklim koşulları (havanın sıcaklığı ve bağıl nemi, 
yağış, rüzgar vb), (b) barınak hijyeni ve (c) beslenme gibi alt faktörleri kapsar. Her hayvan türü 
için optimum çevre koşulları vardır. Hayvanlar, optimum çevre koşullarında hem kendilerini 
rahat hissederler hem de mümkün olan en düşük yem tüketimi ile en yüksek verim düzeyine 
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ulaşabilirler (1). Optimum koşullardan uzaklaşıldıkça hayvanların verimi ve sağlığı olumsuz 
yönde etkilenmeye başlar. Çevre faktörleri içerisinde çevre sıcaklığı, yem tüketimini doğrudan 
etkilediği için önemli bir yer tutmaktadır. Çevre sıcaklığının optimum üzerine çıkması yem 
tüketimini düşürmekte, optimum altına inmesi ise yem tüketimini arttırmaktadır (1). Ülkemiz 
koşullarında, genel olarak, yaz ayları oldukça sıcak geçmektedir. Aydın çevresinde ise yaz 
sıcakları hayvanlar üzerinde stres oluşturacak boyuttadır. Bu nedenle, yöredeki hayvan 
yetiştiricilerinin hayvanlarını soğuktan çok sıcağa karşı korumak için bazı önlemler almaları 
gerekir. Hayvanları sıcak çevre koşullarının olumsuzluklarından koruma bağlamında çeşitli 
önlemler alınabilir : (a) barınma ortamı sıcaklığının klima, vantilatör, pulverizasyon gibi 
donatımlarla optimum sınırlara çekilmesi, (b) yemlemenin elverdiğince günün serin saatlerinde 
yapılması, (c) rasyonlarda değişiklik yapılması vb (1, 2, 3). Bunlardan ilki pahalı olduğu, 
ikincisi de daha çok işgücü gerektiği için pek tercih edilmemektedir. Hayvanları, sıcak stresinin 
olumsuzluklarına karşı bir ölçüde de olsa korumak için, daha uygun rasyonları geliştirme 
bağlamındaki çalışmaların güncelliğini koruduğu söylenebilir. Çevre sıcaklık derecesine göre 
hayvanların tükettikleri yem miktarı kadar yem tercihleri de değişmektedir. Ruminantlarda 
rasyon kuruluşuna giren kaba/karma yem oranı bu açıdan önem taşımaktadır. Hayvancılık 
işletmelerinde toplam girdiler içerisinde en büyük payı yaklaşık % 70 ile yem girdilerinin aldığı 
göz önüne alındığında, yemlerin en etkin biçimde kullanılmasının yetiştirici açısından önemi 
kendiliğinden anlaşılacaktır.  

Ülkemizde sıcak çevre koşullarında tutulan koyunlarda farklı kaba ve karma yem içeren 
rasyonların sindirilebilirliği üzerine eğilen çalışmalar sınırlı düzeydedir. Bu görüşten çıkılarak, 
farklı oranlarda kaba ve karma yem içeren rasyonların koyunlarda sıcak yaz aylarında ham 
besin maddelerinin sindirilebilirliği ile azot dengesi ve bazı rumen parametreleri üzerine 
etkisini incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 
 
Materyal ve Metot 
 
Hayvan Materyali ve Deneme Düzeni 
 

Araştırmada hayvan materyali olarak bir yaşını tamamlamış, canlı ağırlıkları ve 
gelişimleri birbirine yakın, iç ve dış parazit kontrolü yapılmış sağlıklı dört baş Karya tipi erkek 
toklu kullanılmıştır. Çalışma, metabolik kafeslerde, 12 günlük alıştırma, 7 günlük de örnekleme 
olmak üzere her biri 19’ar günlük 4 dönem halinde 4 x 4 Latin kare deneme düzeninde 
yürütülmüştür. Çalışma Aydın iline ait uzun yıllar iklimsel verileri dikkate alınarak yılın en 
sıcak dönemi sayılabilecek 17 Haziran 2003 – 31 Ağustos 2003 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. 
 
Rasyonlar ve Yemleme Düzeni 
 
 Araştırmada yem materyali olarak kuru yonca otu, arpa kırması, buğday kepeği ve 
pamuk tohumu küspesi kullanılmıştır. Söz konusu yemlerin kimyasal analiz sonuçları Tablo 
1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Deneme yemlerinin kimyasal bileşimleri, % 
 
Yemler KM 

Kuru madde üzerinden 
HK OM HP ADF NDF 

Yonca kuru otu 90.07 10.07 80.00 12.51 34.79 43.51 
Arpa kırması 88.40 3.17 85.23 10.26 7.92 33.44 
Buğday kepeği 89.46 5.48 83.98 11.92 14.43 42.99 
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Pamuk tohumu küspesi 90.32 6.63 83.69 26.50 32.68 46.72 

 
 Denemede farklı düzeylerde (% 80, 65, 50 ve 35) kaba yem içeren izonitrojenik dört 
rasyon hazırlanmıştır. Deneme rasyonlarının kuruluşları Tablo 2’de verilmiştir. Kafeslerde 
sürekli olarak yalama taşı bulundurulmuştur. Rasyonlar alıştırma dönemlerinde ad libitum, 
örnekleme dönemlerinde ise alıştırma dönem ortalamalarının % 90’ı düzeyinde iki öğün (08.00 
ve 16.00), su ise plastik kovalarla üç öğün (sabah, öğle ve akşam) halinde verilmiştir. 
 
Tablo 2. Deneme rasyonlarının kuruluşları ve kimyasal bileşimi 
 
Yemler 

Kaba / karma yem oranları 
80 / 20 65 / 35 50 / 50 35 / 65 

Yonca kuru otu, % 80.01 65.00 50.03 34.99 
Arpa, % 9.88 17.86 26.09 33.82 
Buğday kepeği, % 7.59 13.25 18.60 24.58 
Pamuk tohumu küspesi, 
% 

2.52 3.89 5.28 6.61 

 Kimyasal bileşim, % kuru madde 
Ham kül 9.97 9.18 8.14 7.2 
Organik madde 79.89 80.52 81.38 82.16 
Ham protein 14.01 14.00 14.00 13.99 
ADF 33.99 30.85 26.84 23.17 
NDF 47.43 47.46 46.16 45.45 

 
Örneklerin Toplanması ve Analizler 
 

Dışkı ve idrarın birbirine karışmamaları için hayvanlarda dışkı toplama torbaları 
kullanılmış ve örnekleme dönemi süresince toplam dışkı miktarı günlük olarak ölçülmüştür. 
Her gün biriken dışkının % 10 kadarı kuru madde tayini ve diğer kimyasal analizler için 
tartılarak ayrılmış, alınan örnekler kurutma dolabında 60 oC’de 48 saat bekletilmişlerdir. İdrar 
örnekleri de, içerisine 5 ml H2SO4 (% 50 v/v) ve 5 ml toluol ( 0.5 v/v) eklenen idrar 
kolektörlerinin içinde toplanmış, biriken idrar miktarları günlük olarak ölçülmüş ve bunun % 
10 kadarı da analizler için + 4 oC’de saklanmıştır. Rumen sıvısındaki uçucu yağ asitleri (UYA) 
ve amonyak nitrojeninin belirlenmesi için sabah yemlemesini izleyen ikinci saatte örnekler 
sonda aracılığı ile alınmıştır. Dört kat tülbent bezinden geçirilen rumen sıvısında pH anlık 
olarak ölçülmüş (Hanna HI 8314 pH meter), UYA analizleri ve NH3 tayini için gerekli rumen 
sıvısı -20 oC’de saklanmıştır. Rasyonların kuruluşuna giren yem maddeleri ve dışkı 
örneklerindeki kuru madde, ham protein, ham kül düzeyleri AOAC’de (4) belirtilen ilkelerin 
ışığı altında belirlenmiştir. ADF ve NDF miktarlarının belirlenmesinde ise Goering ve Van 
Soest’den (5) yararlanılmıştır. UYA analizleri Schimadzu marka GC-17A model gaz 
kromotografi cihazı ile yapılırken, NH3 değerleri Hanna C213 Multiparameter Ion Specific 
Meter yardımıyla belirlenmiştir. Denemede elde edilen verilerin istatistik analizlerinde SPSS 
paket programından yararlanılmıştır. Ortalamalar arasındaki farklar Duncan yöntemi 
kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular 
 
 Araştırmada kullanılan yemlerin kimyasal bileşimleri Tablo 1’de, rasyonların kimyasal 
bileşimleri Tablo 2’de sunulmuştur. Deneme süresince termohigrograf ile kaydedilen sıcaklık 
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ve nem değerleri ile hesaplanan THI değerleri Şekil 1’de verilmiştir. Deneme süresince günlük 
olarak yemliklerdeki artan yemler de belirlenmiş ve analizleri Tablo 3’te sunulmuştur. 
 
Tablo 3. Artan yemlerin kimyasal bileşimleri 

 
Kuru 

Madde 

Kuru madde üzerinden, % 
 Ham 

protein 
Ham kül Organik 

madde 
ADF NDF 

 R a s y o n l a r  
80 / 
20 

91.54±0.
41 

10.91±2.27 7.43±0.8
8 

84.11±1.24 48.48±4.7
9 

57.84±6.2
7 

65 / 
35 

91.68±0.
19 

12.51±2.76 8.22±0.9
4 

83.47±1.09 43.46±6.9
1 

54.32±6.9
4 

50 / 
50 

91.45±0.
17 

15.23±0.96 8.45±0.2
7 

83.00±0.13 33.40±7.7
3 

46.28±6.7
3 

35 / 
65 

Bu rasyon grubunda artan yem kalmamıştır 

 
 Toklulardan elde edilen günlük ortalama kuru madde tüketimleri, ham besin 
maddelerine ilişkin hesaplanan sindirilme dereceleri, azot dengesi değerleri ve rumen 
parametreleri Tablo 4’te özetlenmiştir. 
 
Tablo 4. Rasyonlara göre kuru madde tüketimi, besin maddelerinin sindirilme dereceleri ile N birikimi 

KM tüketimi 
R a s y o n l a r  

80 / 20 65 / 35 50 / 50 35 / 65 
g/gün/hayvan 1728.38±98.

81 
1780.57±7.17 1766.88±36.02 1787.20±0.00 

g/gün/kgCA0.75 100.89±7.65 104.25±10.55 103.38±9.86 104.62±10.37 
 S i n d i r i l m e  d e r e c e l e r i ,  %  
KM 62.01±0.44b 63.22±1.52b 67.06±0.58a 67.03±0.23a 
OM 61.89±0.24c 63.35±1.57b 67.48±0.73a 67.70±0.35a 
HP 68.52±2.08e 68.55±2.97e 71.33±2.59d 70.80±2.40d 
ADF 49.45±2.44a 47.64±2.51a 48.35±1.08a 43.92±1.44b 
NDF 53.01±2.91f 53.54±1.43e,f 56.48±2.33d,e 56.94±2.48d 
 R u m e n  p a r a m e t r e l e r i  
Asetik asit, % 48.81±2.15a 46.94±0.72a,b 44.16±2.39b 41.01±1.03c 
Bütirik asit, % 25.82±3.52 25.72±1.31 23.91±2.84 27.37±3.53 
Propiyonik asit, 
% 

14.28±2.29c 16.83±1.02b 21.25±1.11a 22.54±2.06a 

Diğer, % 11.09±2.12 10.51±1.28 10.68±0.89 9.08±2.06 
NH3-N, mg/dl 62.11±12.00 58.04±17.17 63.92±20.08 50.23±10.74 
pH 6.72±0.03a 6.51±0.12b 6.41±0.13b 6.21±0.13c 
 A z o t  d e n g e s i  d e ğ e r l e r i ,  g / g ü n  
N birikimi, g/gün 0.28±1.78c 2.53±4.17c,b 4.94±2.28b,a 6.12±1.67a 

Aynı satırdaki farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklar önemlidir. (a, b, c : p<0.01 ve d, 
e, f : p<0.05) 
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 Yazın en sıcak döneminde yürütülmeye çalışılan denemede, termohigrograf aracılığı ile 
kaydedilen ortalama sıcaklık, nem ve THI değerleri sırasıyla, 30.67 oC, % 50.71 ve 79.29 olarak 
belirlenmiştir. Bu değerler hayvanlar üzerinde sıcaklık stresi oluşturacak boyutlardadır (6). 
 

 
Şekil 1. Deneme süresince hayvanların bulundukları ortamda elde edilen iklimsel veriler 
 
Tartışma 
 

Rasyon gruplarına göre tüketilmeyen yemlerin kimyasal analiz sonuçları (Tablo 1) 
incelendiğinde, sıcak stresi altındaki hayvanların tercihlerine bağlı olarak, artan yemlerdeki 
yapısal karbonhidrat (ADF, NDF) düzeyleri göreceli olarak yüksek bulunmuştur. Söz konusu 
artış, rasyonlardaki kaba yem oranlarına paralellik göstermiştir. Metabolik ısı üretiminin daha 
düşük olması nedeniyle sıcak stresi altındaki hayvanların kolay sindirilebilir kaba yem oranı 
düşük yemlere yönelmeleri klasik beklentilere uygun düşmektedir (1, 7, 8). 
 

Rasyondaki kaba yem düzeyi arttıkça, ADF dışında, kuru madde, organik madde, ham 
protein ve NDF sindirilme derecelerinin düştüğü belirlenmiştir. Bu düşüş, kaba / karma yem 
oranı 80 / 20 ve 65 / 35 olan deneme rasyonlarında kuru madde ve organik madde için daha çok 
(p<0.01), ham protein ve NDF için ise daha az (p<0.05) bulunmuştur. ADF sindirilme 
dereceleri ile rasyondaki kaba yem düzeyi arasında pozitif bir bağıntı gözlenmiştir. Bir başka 
anlatımla, rasyondaki kaba yem düzeyi arttıkça ADF’nin sindirilme derecesi de artmıştır 
(p<0.01). Elde edilen bu bulguların, benzer yaklaşımlı diğer literatür bildirişleri ile uyum 
içerisinde olduğu görülmüştür (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Rasyondaki hücre duvarı 
elemanlarındaki artış, sindirilebilirliği baskı altına almaktadır (7). 
 

Rasyondaki kaba yem oranı ile rumen asetik asit düzeyi arasında pozitif, buna karşın 
propiyonik asit düzeyi arasında negatif bir bağıntı, diğer bir anlatımla rasyonda kaba yem oranı 
arttıkça rumen asetik asit düzeyinin de arttığı, propiyonik asit düzeyinin ise azaldığı tespit 
edilmiştir (p<0.01). Duncan testine göre kaba / karma yem oranı 80 / 20 ile 65 / 35 olan deneme 
rasyonları ile 65 / 35 ile 50 / 50 rasyonları arasında önemli bir fark bulunamazken, 35 / 65 
rasyonunu tüketen hayvanlardan elde edilen asetik asit oranları tüm rasyonlardan elde edilen 
değerlere göre daha düşük (p<0.01) bulunmuştur. Yapılan benzer çalışmalar (8, 12, 17) ve diğer 
kaynaklar (2, 3, 7) bu bulguları doğrulamaktadır. Benzer şekilde rumen pH sı da kaba yem 
oranının artmasıyla birlikte artmıştır (2, 8, 12, 17). 
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Rasyonların azot dengesi üzerine etkileri değerlendirildiğinde, kaba yem düzeyi yüksek 

olan rasyon gruplarında daha az düzeyde azot birikiminin gerçekleştiği (p<0.01) belirlenmiştir. 
Rasyon grupları arasında yapılan Duncan testine göre de, 80 / 20 ile 65 / 35, 65 / 35 ile 50 / 50 
ve 50 / 50 ile 35 / 65 rasyonları arasındaki önemli bir farklılık bulunmamıştır. Rasyondaki kaba 
yem oranının azot dengesi üzerine etkilerine bakılan çalışmalarda da (14, 19, 20, 21) benzer 
sonuçlar çıkarılmıştır. 
 
Sonuç 
 

Artan yemlerinin kimyasal bileşimleri, sıcak yaz döneminde hayvanların hangi rasyon 
grubuna yöneldikleri konusunda önemli ip uçları vermiştir. Bu bağlamda, en yüksek karma yem 
içeren rasyon grubunda hiç artan yemin olmaması dikkat çekici bulunmuştur. Diğer yandan, en 
yüksek kaba yem içeren rasyon grubunda artan yemin ADF ve NDF gibi yapısal 
karbonhidratlarca daha zengin olması, hayvanların sıcak stresi altında, kolay sindirilebilir 
yemlere yöneldiğini düşündürmüştür. Çalışma sonucunda da, kaba yem oranı düşük olan 
rasyonların sıcak stresi altındaki toklularda rumen parametrelerine, ham besin madde 
sindirilebilirliklerine ve N dengesi değerlerine olumlu etkileri gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, sıcak yaz aylarında, Ruminant rasyonlarında ısı artış değeri daha yüksek 
olan kaba yem oranının elverdiğince düşürülmesi, asidoz olasılığına karşı tampon kullanılması 
gibi gerekli önlerler alınması koşuluyla, (a) karma yem oranının artırılması ve/veya (b) yağ 
katkısı yapılması önerilebilir. 

 
Teşekkür 
Bu çalışma ADU-BAP tarafından Doktora tezi olarak desteklenmiş (FBE-03001) ve doktora 
tezinden üretilmiştir. 
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Effect of Silicon and Phosphorus on Yield and Mineral Concentraions of Tomato 
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Silicon increases phosphorus (P) uptake by wheat under low P acid soil conditions 

Abstract 

Silicon (Si) has a positive effect on phosphorus (P) uptake of plants from the soil. This 

experiment was carried out to determine the Si application on P concentrations with fresh 

weight, Si, potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na), Sulphur (S), iron (Fe), 

zinc (Zn), manganese (Mn) and copper (Cu) of tomato fruit and plant (Lycopersicon esculentum 

Mill.). For this purpose the treatment designed as a control (0 mg P and Si kg-1), Si (200 mg Si 

kg-1 from Na2Si307 and 100 (P100), 200 (P200) and 400 (P400) mg P kg-1 soil (P applied from 

H3PO4) with/without Si. Plant fresh weight were increased by the application of three different 

levels of P with Si. However, the highest fresh weight was determined P200 treatment that was 

followed by P400, P100+Si, P200+Si, P400+Si. The highest P concentrations were determined 

by the P400 treatment for tomato fruit and plant and besides P concentrations of tomato fruit 

and plant were increased by the addition of Si in different levels of P. Phosphorus 

concentrations of fruit and plants were higher at the P200+Si treatment among the application 

which P and Si applied together. There was no statistically significant effect on Si 

concentrations of tomato fruit by the P application with/without Si and as the same for tomato 

plant. Potassium and Na concentrations of tomato fruit was higher in P200+Si and P100+Si 

treatment, than the other P treatment with Si but Ca and S concentrations of tomato fruit was 

higher in P200+Si treatment than the other P application with Si. Potassium, Mg and S 

concentrations of tomato plants that plant grown in P200+Si treatment were higher than the 

other treatment. All treatment had no significant effect on Ca and Na concentrations of tomato 

plants. Especially Zn, Mn and Cu concentrations of tomato fruit was higher than the other 

treatment while Fe concentrations was higher due to the P100 treatment. Iron, Zn, Mn 

concentrations of tomato plant that plant grown in in P100+Si, P100 and P200 treatment was 
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higher than the other treatment, respectively. These results revealed that Si plays important roles 

in plant growth and development. 

As a result of effect of P200+Si treatments on fresh fruit weight, P, K, Na, Zn and Mn 

concentrations of tomato fruit was better than other P+Si application but there was no 

significant effect on Si concentrations of tomato fruit at the P application. 

 

Özet 

Silisyum (Si), bitkilerin topraktan fosfor (P) alımı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu 

araştırmada Si uygulamasının domatesin Lycopersicon esculentum Mill.) fosfor (P)  alımı 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla domates bitkisi ve meyvesinin yaş ağırlığı, Si, P, 

potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na), Kükürt (S), demir (Fe), çinko 

(Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) konsantrayonları belirlenmiştir. Bitkiler kontrol (0 mg P ve 

Si kg-1), Si (200 mg Si kg-1, Na2Si307) ve P’ un 100 (P100), 200 (P200) ve 400 (P400) mg P kg-

1  (H3PO4) Si ile P’ un ayrı ayrı ve kombine olarak uygulandığı ortamlarda yetiştirilmiştir 

Araştırma sonunda en yüksek yaş ağırlık P200 uygulamasında belirlenirken bunu P400, P100 

+ Si, P200 + Si, P400 + Si uygulamaları izlemiştir. En yüksek P konsantrasyonları, domates 

meyve ve bitkisi için P400 uygulamasında belirlenmiştir. Silisyum ve P’un kombine 

uygulandığı uygulamalar arasında ise en yüksek P konsantrasyonu P200+Si uygulamasında 

belirlenmiştir.  Domates bitkisi ve meyvesinde en yüksek Si konsantrasyonu Si uygulamasında 

belirlenirken bitkide bu uygulamayı P ve Si kombine uygulandığı uygulamalar izlemiştir. 

Domates meyvesinin en yüksek K  konsantrasonu P200+Si uygulamasında belirlenirken bunu 

diğer P ve Si kombine uygulamaları izlemiş, uygulamalar arasında ise istatistiki bir fark 

belirlenmemiştir. Domates bitkisinin Na konsantrasyonu üzerine uygulamaların etkisi istatistiki 

olarak önemsiz olmuştur. Domates meyvesinde en yüksek Na konsantrasyonu P100 + Si 

uygulamasında belirlenmiştir. Domates meyvesindeki en yüksek Ca ve S  konsantrasyonu yine 

P400+Si uygulamasında belirlenmiştir. Özellikle domates meyvesinin Zn, Mn ve Cu 

konsantrasyonları P100 uygulamasında diğer uygulamalara göre daha yüksek olmuştur. 

Domates bitki ve meyvesinde en yüksek Mn konsantrasyonu P200+Si ve P400+Si 

uygulamalarında belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Si'nin bitki büyümesinde ve gelişmesinde önemli 

rol oynadığını desteklemiştir. 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Sonuç olarak  domates meyvesinde P200 + Si uygulamasının yaş meyve ağırlığı  ile P, K, Na, 

Zn ve Mn uygulamalarının üzerine etkisinin daha iyi olduğu, ancak domates meyvesinin Si 

konsantrasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Key words: Silicon, phosphorus, tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 

INTRODUCTION 

Phosphorus is a limiting macronutrient that plays  important roles in promoting mycorrhizas, 

plant growth and metabolism such as photosynthesis, respiration, energy transfer, activity of 

enzymes,  (Higo et al. 2020, Li et al. 2021). Especially, deficiency of P is a reason of decrease 

of plant growth by the effect of P on photosynthesis. The availability of P in soil is largely 

decided by soil components, content of lime, soil pH, texture, concentration of P and metals or 

anions.  

Silicon is the second most common element in the soil and it is classified as an essential or 

quasi- essential element for plants by researchers. Silicon has a beneficial effect on abiotic and 

biotic stresses condition such pathogens, insect, drought, salinity, ultraviolet radiation, metal 

toxicity and etc. (Marmilori et. al. 2014, Yi et al. 2018, Hagi et. al. 2020, Hu et. al. 2021). Si is 

not directly essential element nevertheless it plays an important role on plant resistance and also 

Si is known to influence nutrient availability in soils and nutrient use efficiency by plants 

(Zhang et. al. 2021). Si has a dual role on element concentrations. For instance, under P 

deficiency, Si increases P availability in soils and improves use of P efficiency in plants; in 

contrast under high P conditions, Si decreases P uptake. Additionally, Si increased 

photosynthetic rate by 65% (Zhang et. al. 2019).   

 

Tomato is a most consumed vegetable in the world which was consumed as a raw and/or cooked 

(Marodin et al. 2014). It is rich in nutrients and  low in calories. Besides, It is a good source of 

Fe, K and folate, vitamin A, B, C. The mineral content of tomato depends on the amount and 

type of nutrients taken from the growth medium, such as soil or soilless condition (Sahin, 2020). 

 

In this experiment tomato was selected among the most consumed and traded vegetable all over 

the world. Because it is a source of vitamins, nutrients and antioxidants which plays an 

important role in human diet (Sahin, 2020). Phosphorus has an important role on tomato 
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production (Higo et. al. 2020). Tomato accumulates much less silicon when compared to the 

monocotyledons such as rice and wheat (Nikolic et. al. 2007, Yi et. al. 2018). 

The aim of this study is to investigation of effect of silicon treatment on P and Si concentrations 

with fresh weight, some mineral elements concentrations such as K, P, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, 

Mn of tomato plants and fruits. 

MATERIAL AND METHOD 

Experiment was carried out with tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill. Cv. ) were 

grown from May 23 to August 16, 2018 in a glasshouse condition at the Department of Soil 

Science and Plant Nutrition, Ankara University. The experiment was carried out in plastic pots 

(30cm×22cm×26cm) holding 10,000 g air-dried soil and 5% peat of total soil weight. The soil 

was taken from the 0-20 cm of experimental fields of the Agricultural Faculty, Ankara 

University and properties of the soil were determined by the Page (1982) (Table 1). Silicon 

were applied from Na2Si307 at the rate of 0 and 200 mg Si kg-1 (Si) soil and P were applied from 

H3PO4 at the rate of 0 (control), 100 (P100), 200 (P200) and 400 (P400), mg kg-1 soil 

with/without Si after the seedling transplantation, respectively. For the basal fertilization, 400 

mg N kg-1 soil from KNO3 and 100 mg N kg-1 from CaNO3 were applied during the plant growth 

period. The experiment was designed according to a randomized block design with four 

replications-one plant per one replicate in each treatment. Plants were irrigated with tap water 

until reached the 70% of field capacity. Decis was applied to prevent insecticide damage and 

Switch 62.5 WG was applied for funguside damage. Plants were cultivated until the bud of the 

inflorences in the four cluster was formed. Ripening fruits and leaves were collected for each 

cluster, weighed and dried during the experiment. Plants were harvested and separated into 

shoot (plant) and unripened fruits. After determining of fresh weight, the shoots were washed 

once with tap water and twice in deionized water. Four cluster of leaves and shoots and fruits 

were combined with each other, separately. Unripened fruits were omitted after weighing while 

concentrations of elements were determined in only ripening fruits. Plant and fruit samples were 

dried in a drying oven at 65°C and then grounded (200 µm sieve) for Polarized Energy 

Dispersive X-ray Fluorensence (PEDXRF) elemental analysis (Gunes et. al. 2009). 
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Statistical Analysis  

Analysis of variance was performed on the data, and significant differences among 

treatment means were calculated by Duncan’s Multiple Range Test (p < 0.05) and compared 

by descriptive statistics (±SE). 

Table 1. Some physical and chemical properties of soil 

Properties Method 
Amount/ 

Quantification 
Texture - Loamy 
CaCO3 Scheibler 59.6 g kg-1 
pH 1/2.5 water 7.80 
EC 1/2.5 water 0.35 dS m-1 
Organic 
Matter Walkley black 18.2 g kg-1 

N Kjeldahl 3.50 g kg-1 
Concentration of elements  (NH4OAc extractable, g kg-1) 

K  0.79 Mg 1.86 
Ca  5.1 Na 0.25 

Concentration of elements  (DTPA extractable, mg kg-1) 
Fe  8.73 Cu 2.06 
Zn  4.02 Mn 22.6 

Total concentrations of elements (X-RF, g kg-1) 
P  0.97 Na 0.37 
K  13.9 Cl 0.05 
Ca  47.7 Si 155 
Mg  9.23 Al 42.7 
S  1.01 - - 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of silicon applicaton with phosphorus on fresh weight, P and Si concentrations of tomato 

plant and fruit is shown in Table 2. The highest fresh weight of tomato fruit was determined by 

the 200 mg P kg-1 soil. Generally, fresh of fruit was reduced by the application of Si and P 

together. Due to the increases of P levels, P concentrations of fruit was increased and addition 

of Si in P treatment, P concentrations of fruit was increased according to only P treatment. The 

highest Si concentrations was determined in Si treatment (1.10 mg kg-1). Silicon could improve 

plant weight in P deficiency conditions. Phosphorus can be limited effect on plant growth 

Because of P is important role of P in photosynthesis, CO2 assimilation capacity of plants 

(Sulieman and Tran, 2015; Zhang et al. 2019, Li et al. 2020). 
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The highest fresh weight of tomato plant was determined by the P200+Si treatment and the 

lowest fresh weight of tomato plant by the control treatment. The highest P concentrations was 

determined by P400 treatment. Phosphorus concentrations of tomato plant was increased by the 

increases of P level in soil. In addition, phosphorus concentrations of plant was the higher by 

the application of P100+Si and P200+Si than the single P100 and P200 treatments P 

concentrations of tomato plant in P400 was higher than the P400+Si treatment. The highest Si 

concentration of plant was determined in Si treatment. Effect of P and Si treatment. Silicon 

concentrations of tomato plant were higher in P100+Si and P200+Si than the P100 and P200 

treatment. Silicon has an important effect on P uptake by plant in P deficiency condition. 

Reason of this is shown that apoplastic flow and permeability of Si. They emphasized that it 

rate of phytosenthesis were increased by application of combined of Si and P (Zhang et al. 2019, 

Li et al. 2020). 

Concentrations of P and K of tomato fruit was higher than the tomato plant while concentrations 

of Si, Ca, Mg, Na and S of tomato fruit was lower than the tomato plant   

Table 2. Effect of Si treatment with/without P treatment on fresh weight, P and Si 

concentrations of tomato fruit and plant. 

 Treatment
s 

Fresh weight 
p plant-1 

P 
g kg-1 

Si 
mg kg-1 

T
O
M
A
T
O 
F
R
U
İ
T 

Control 219±10.2 d 2.95±0.08 f 0.77±0.02 b 
Si 367±11.2 c 3.43±0.17 e 1.10±0.14 a 
P100 404±21.1 bc 3.85±0.03 d 0.74±0.02 b 
P200 472±29.1 a 3.94±0.02 cd 0.72±0.02 b 
P400 449±38.2 ab 4.58±0.09 a 0.72±0.02 b 
P100+Si 389±23.3 ab 4.16±0.05 bc 0.72±0.04 b 
P200+Si 431±23.9 abc 4.23±0.04 b 0.74±0.01 b 
P400+Si 409±11.7 abc 4.18±0.03 b 0.74±0.01 b 
F 11.4** 40.5** 5.50** 

LSD 
67.1 0.24 0.16 

T
O
M
A
T
O 
P
L
A

Control 628±12.8 e 1.50±0.12 e 2.05±0.07 c 
Si 827±44.0 bcd 1.67±0.12 de 2.57±0.11 a 
P100 735±35.2 d 1.94±0.13 d 2.07±0.11 c 

P200 
846±59.8 bc 2.40±0.16 bc 2.17±0.09 

bc 

P400 
870±31.2 bc 3.08±0.07 a 2.40±0.17 

abc 

P100+Si 
765±27.6 cd 2.30±0.11 c 2.46±0.13 

ab 
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N
T 

P200+Si 
1119±22.2 a 2.68±0.09 b 2.47±0.09 

ab 

P400+Si 
899±36.4 b 2.55±0.07 bc 2.27±0.16 

abc 
F 15.7** 21.8** 2.68* 
LSD 106 0.33 0.35 

** p < 0.01 

Effect of silicon application with phosphorus on K, Ca, Mg and Na concentrations of tomato 

plant and fruit is shown in Table 3. Generally, K concentrations of tomato fruit was higher than 

the tomato plant. By the increases of P levels, K concentrations was increased in tomato fruit, 

in addition to K concentrations of tomato fruit in application of P100 and P200 with Si were 

higher than the P400+Si treatment. The concentrations of Ca of tomato fruit in P400+Si 

treatment was higher than the other treatments. Similarly, the highest Mg concentrations of 

Tomato fruit was determined in P400+Si treatment and the lowest Mg concentrations of tomato 

fruit was determined in P400 treatment. There is no statistically important effect between the 

alone P and Si treatment on Mg concentrations of tomato fruit. Sulphur concentrations of 

tomato fruit was higher in P400+Si treatment while there is no statistically important effect 

between the P100+Si and P200+Si treatment.  

There is no statistically important effect on K concentrations of tomato plant between the P+Si 

treatment, Due to the addition of Si in P treatment, K concentrations of tomato plant was higher 

than the minus Si treatment. Effect of P and P+Si treatment on Calcium and Na concentrations 

of tomato plant was not statistically important. The lowest Mg concentrations of tomato plant 

was determined by the Si treatment that was followed control, P200 and P400. However, the 

highest Mg concentrations of tomato plant was determined in P200+Si and P400+Si treatment. 

In common, S concentrations of tomato plant was increased by the addition of Si in P treatment 

and the highest S concentrations of tomato plant was carried out in P200+Si treatment but there 

was no statistically important effect between the P100+Si and P400+Si. Silicon application 

enhanced the concentrations of K, Ca, Mg, Na in leaves, stem and roots of tomato (Zhang et al. 

2019). These results is accordance with of our results. 
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Table 3. Effect of Si treatment with/without P treatment on K, Ca, Mg, Na and S 

concentrations of tomato fruit and plant. 

 Treatment
s 

K 
g kg-1 

Ca 
g kg-1 

Mg 
g kg-1 

Na 
g kg-1 

S 
g kg-1 

T
O
M
A
T
O 
F
R
U
İ
T 

Control 
47.0±1.74 cd 0.73±0.04 f 1.17±0.06 d 0.60±0.05 

def 
1.51±0.12 
d 

Si 
43.7±2.57 d 1.08±0.06 

cd 
1.40±0.06 c 0.25±0.0 1 f 1.98±0.11 

c 

P100 
46.0±1.90 cd 0.94±0.02 

de 
1.43±0.02 c 0.40±0.03 ef 2.09±0.03 

bc 

P200 
50.6±0.74 
bcd 

1.17±0.03 
bc 

1.39±0.05 c 1.22±0.23 c 1.97±0.21 
c 

P400 
52.7±3.40 
abc 

0.83±0.05 
ef 

1.18±0.03 d 0.82±0.21 
cd 

2.22±0.07 
abc 

P100+Si 
56.5±2.53 ab 1.10±0.05 

bc 
1.66±0.05 b 0.80±0.19 a 2.28±0.11 

abc 

P200+Si 
59.2±2.59 a 1.23±0.06 b 1.82±0.08 b 1.73±0.14 b 2.46±0.20 

ab 

P400+Si 
57.5±4.76 ab  1.43±0.05 a 2.08±0.07 a 0.68±0.02 

de 
2.52±0.15 
a 

F 4.38** 21.5** 31.2** 11.2** 5.55** 
LSD 8.07 0.14 0.17 0.41 0.40 

T
O
M
A
T
O 
P
L
A
N
T 

Control 
25.6±0.85 bc 44.1±2.03 7.40±0.25 bc 4.48±0.48 7.32±0.20 

e 

Si 
23.9±0.66 c 39.7±2.28 7.13±0.21 c  4.38±0.65 7.67±0.20 

de 

P100 
27.0±1.47 
abc 

39.2±1.33 7.84±0.08 b 6.50±1.14 8.35±0.31 
cd 

P200 
29.2±0.60 ab 41.9±1.15 7.72±0.09 bc 6.43±0.86 8.74±0.51 

bc 

P400 
30.5±0.53 a 42.2±0.99 7.62±0.06 bc 5.45±0.86 9.00±0.20 

abc 

P100+Si 
29.8±1.72 a 40.6±1.33 7.89±0.21 b 5.85±0.43 9.68±0.25 

ab 

P200+Si 
30.6±2.28 a 44.5±2.38 8.98±0.32 a 5.98±0.72 9.89±0.46 

a 

P400+Si 
29.4±1.64 ab 42.7±0.96 8.60±0.31 a 7.50±0.80 9.52±0.28 

ab 
F 3.31* 1.36ns 8.18** 1.72ns 8.12** 
LSD 3.97 - 0.62  0.96 

n.s, non-significant. * p < 0.05. ** p < 0.01. 

Effect of silicon application with phosphorus on Fe, Zn, Mn and Cu concentrations of tomato 

plant and fruit is shown in Table 3. Due to the increases of P levels, Fe concentrations of tomato 

fruit was decreased. Iron concentrations of tomato fruit was decreased by the addition of Si in 

increases levels of P. The highest Zn concentrations of tomato fruit was determined by the P100 
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treatment.  But increases levels of P treatment, Zn concentrations of tomato fruit was decreased. 

Zinc concentrations of tomato fruit was decreased by the addition of Si in P treatment. The 

lowest Mn concentrations was determined in Si treatment that was followed increases level of 

P treatment. Generally, Mn concentrations of tomato fruit in P treatment was lower than the P 

and Si treatment. Cupper concentrations of tomato fruit was lower by the Si treatment than the 

other treatments, but Cu concentrations of tomato fruit was decreased due to the addition of Si 

with P treatment. 

The statistically highest Fe concentrations of tomato plant was determined by the P100+Si 

treatment that was followed control treatment. There is no statistically difference between the 

P200, P400, P200+Si and as the same Si, P100 and P400+Si treatment on Fe concentrations of 

tomato plant. Concentrations of Zn of tomato plants was higher in control and P100 treatment 

than the other treatment and there is no statistically importance between those treatments. The 

concentrations of Mn of tomato plant was the highest in control treatment. Manganese 

concentrations of tomato plant in P with Si application was higher than the alone P treatment 

in addition Mn concentrations of tomato plant was increased by the increases levels of P 

with/without Si. There was no statistically significant effect on Cu concentrations of tomato 

plant. 

Generally, Fe and Mn concentrations of tomato fruit was lower than the tomato plant as the 

same for Mn concentrations. Zhan et al. (2019), Mn concentrations of tomato was increased by 

combined Si application of Si and P.  Silicon is also known to influence nutrient availability in 

soils and nutrient use efficiency by plants, as some authors have repoted. Gregar et al. (2018), 

Nascimento et al. (2020) who found that concentrations of N, K, Fe, Mn and Zn in leaves 

presented increases in response to Si application, 

 

Table 4. Effect of Si treatment with/without P treatment on Fe, Zn, Cu and Mn 

concentrations of tomato fruit and plant. 

 Treatment
s 

Fe 
mg kg-1 

Zn 
mg kg-1 

Mn 
mg kg-1 

Cu 
mg kg-1 

T
O
M
A
T

Control 42.7±1.44 b 24.9±2.16 bc 21.0±1.81 
abc 

9.10±0.42 bc 

Si 36.7±1.48 cde 28.2±0.77 abc 13.7±0.16 e 7.70±0.46 e 

P100 48.5±3.06 a 32.5±1.99 a 
16.2±0.79 
de 

8.48±0.36 cde 
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O 
F
R
U
İ
T 

P200 41.7±1.62 bc 28.5±2.57 abc 
17.8±0.64 
cd 10.6±0.59 a 

P400 31.8±1.71 e 24.9±1.88 bc 
18.9±1.16 
cd 

9.09±0.39 
bcd 

P100+Si 35.8±1.76 de 29.7±0.89 ab 
19.6±0.72 
bc 8.05±0.55 cde 

P200+Si 38.3±0.62 bcd 26.7±1.40 bc 23.9±1.55 a 10.0±0.53 ab 

P400+Si 40.4±2.24 bcd 23.5±1.46 c 
22.8±1.32 
ab 

7.76±0.30 de 

F 7.35** 2.88* 8.80** 5.38** 
LSD 5.39 5.08 3.32 1.34 

T
O
M
A
T
O 
P
L
A
N
T 

Control 258±10.8 b 20.3±0.42 a 62.6±4.35 b 7.60±0.46 
Si 191±8.12 d 17.9±0.38 b 63.3±4.44 b 7.10±0.38 

P100 192±5.51 d 21.4±1.12 a 68.0±3.00 
ab 

8.20±0.37 

P200 222±9.76 c 17.7±0.32 b 70.5±3.62 
ab 

7.19±0.24 

P400 219±9.61 c 16.7±0.81 b 62.6±1.86 b 6.98±0.37 
P100+Si 311±8.17 a 17.4±0.91 b 66.0±1.33 b 7.06±0.31 
P200+Si 223±3.95 c 17.4±0.27 b 79.0±6.35 a 6.83±0.33 
P400+Si 193±2.36 d 16.2±0.75 b 77.5±3.90 a 6.80±0.12 
F 27.6** 6.65** 2.79* 1.95ns 
LSD 22.8 2.01 11.4 - 

n.s, non-significant. * p < 0.05. ** p < 0.01.  

 
In our study, concentrations of K, Ca, Mg and S were higher and additionally that Fe and Mn 

concentrations of tomato fruit was higher than the tomato plant by the Si application with P. In 

contrast, Zn concentrations of fruit and plant were highest in P100 treatment.  These results are 

accordance with Si Nascimento et al. Gregar et al. 2018 Zhang et al. 2019 which they studided 

that tomato that researchers emphasized concentrations of K, Fe, Mn and Zn in leaves presented 

increases by the Si application. 

 
CONCLUSION 
 
Our experimental results show that significantly higher total fruit weight in the combined P and 

Si treatment. Combined Si and P treatment increased P concentration in tomato fruit. Due to 

the combined treatment of P and Si was caused increases of K, Ca, Mg, S and among the micro 

nutrient as Fe ad Mn. Generally concentrations of Si, Ca, Mg, Fe, Mn in tomato plant were 

higher than the tomato fruit. But concentrations of K was higher in tomato plant than the in 

tomato fruit. Through these positive effects, combined Si-P fertilization may thus way 

agronomic in tomato. 
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Özet 

Kumsallar, doğal ve doğal olmayan materyallerin birikimlerinin yoğun olduğu alanlardır. Bu 

materyallerle kumsallarda yaşayan canlılar arasındaki ilişkiler ortaya konmuş fakat en 

önemlilerinden olan hayalet yengeçler çoğunlukla göz ardı edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada 

hayalet yengeçlerin (Ocypode cursor Linnaeus, 1758) kumsallar üzerinde bulunan doğal ve 

doğal olmayan materyallerle ilişkileri ve bu ilişkilere etki eden değişkenler araştırılmıştır. 

Çalışma Antalya ili sınırları içerisinde bulunan farklı insan etkileri altında bulunan dört farklı 

kumsalda yengeç yuvalarının gözlemlenmesi yoluyla yürütülmüştür. Çalışma sırasında transekt 

örnekleme yöntemi uygulanmış ve materyallerin doğal kaynaklarının anlaşılması için kumun 

dane büyüklüğü ve sıklığı da araştırılmıştır. Çalışmamız neticesinde, hayalet yengeç 

yuvalarının % 56’sının bu materyallerden en az biriyle ilişkili olduğu ve ilişki yoğunluğunun 

insan etkilerinin şiddetiyle ters orantılı olduğu anlaşılmıştır. Yengeçlerin en fazla ilişki kurduğu 

materyallerin plastikler olduğu görülmüştür. Kumsalların temizlenme sıklığının da önemli bir 

etken olduğu ortaya konmuştur. Ek olarak, doğal etkilerin bu ilişki üzerine zayıf bir etkisi 

olduğu gözlemlenmiştir. Bahsedilen ilişkide yengeç büyüklüklerinin herhangi bir etkisi 

görülmemiştir. Sonuç olarak, hayalet yengeçlerin yuvalarını hatırlayabilmek ya da diğer 

bireyleri uzak tutmak için materyalleri kullandığı ve böylece yuva kazmak için ihtiyaç duyduğu 

enerji miktarını azaltmayı hedefledikleri sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: İnsan etkileri, kumsal, hayalet yengeç, Ocypode, plastik 
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An investigation on the relationship between ghost crabs and the marine litter on sandy 

shores 

 

Abstract 

Natural and anthropogenic materials (litters) accumulate on sandy shores, frequently. The 

relationships between these materials and organisms living on sandy shores have widely 

investigated; however; ghost crabs, an important member of the sandy beach fauna, are often 

ignored in terms of these relationships with materials. Therefore, the potential relationships 

between the natural and anthropogenic materials and ghost crabs and their potentials causes 

were investigated in this study. This study was conducted on four sandy beaches that differ in 

the strength of human disturbance in Antalya, Turkey by examining the ghost crab burrows. 

During the study, a transect sampling technique was applied at all sites and sand grain sizes and 

sand compaction were measured as proxies for the natural resources of the materials. Here, I 

found that 56% of the ghost crab burrows were in relation with the materials on sandy shores 

and the frequency of the relationship varied between the degree of human disturbance. The 

most used materials by ghost crabs were plastics. Additionally, the frequency of the beach 

cleaning was an important factor explaining the differences in the relationships between the 

ghost crabs and the materials at the study sites. Furthermore, a weak influence of the natural 

disturbances on the strength of the relationships between ghost crabs and materials on the sand 

was detected. The observed relationships between the materials and the ghost crabs were size-

independent of the crabs (e.g. burrow opening diameter). Finally, I reached the conclusion of 

the fact that ghost crabs potentially use these materials to remember their own burrows or to 

keep other crabs away from their burrows in order to reduce the amount of energy that they 

spend for burrowing. 

Key words: Human impact, sandy beach, ghost crab, Ocypode, plastic 

 

Giriş 

İnsan etkilerinin ekosistemlerde neden olduğu önemli sonuçlardan biri yabancı madde 

birikimleridir. Bu maddelerin en yaygınları plastiklerdir (Thompson, vd., 2004). Bu yabancı 

maddelerin yanında doğal süreçler neticesinde ekosistemlerde birikim gösteren taş, canlı 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
kabuğu, odun parçaları benzeri materyal birikimleri de mevcuttur. Neden oldukları kirlenmenin 

yanında ekosistemlerde yaşayan canlılarla ilişkileri de bu maddelerin neden olduğu 

sonuçlardandır. Nitekim bugüne kadar 400’e yakın canlının bu materyallerle ilişkileri 

saptanmış ve pek çoğunun da olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya konmuştur (Gall & 

Thompson, 2015).  

Yabancı madde birikimlerinin en yoğun olduğu ekosistemlerden biri kumsallardır (Bergmann, 

Gutow & Klages, 2015). Kumsallar insanoğluna sağladıkları yararlar nedeniyle sürekli bir baskı 

altındadır (McLachlan & Defeo, 2018). Bu baskının sonucu olarak da kirlenmenin her 

türlüsünün yoğun olduğu alanlardır. Bu kirlenme, özellikle düzgün yönetilmeyen ve belirli 

aralıklarla temizlenmeyen kumsallarda daha net ortaya çıkmaktadır (Schlacher, vd., 2008). Bu 

durumun sonucu olarak kirleticilerin kumsallarda her derinlikte ve kum yüzeyinin her 

noktasında bulunabilecekleri ortaya konmuştur (Turra, vd., 2014).  

Birikim gösteren yabancı ve doğal maddelerin kumsallarda yaşayan canlılarla etkileşim halinde 

oldukları bilinen bir gerçektir (Derraik, 2002). Bu etkileşim deniz kuşları, kum şırlanları gibi 

canlılarda olumsuz sonuçlar doğururken (Tavares, vd., 2016), hayalet yengeçler gibi türlerde 

yuvalarını hatırlayabilmeleri açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir (Costa, Rangel & 

Zalmon, 2018). 

Hayalet yengeçler kumsallarda insan etkilerinin bir biyoindikatörü olarak sıklıkla 

kullanılmaktadır (Schlacher, vd., 2016: Gül & Griffen, 2018). Sahip olduğu kısa süreli yuva 

oluşturma özelliği bu türü iyi ve kolay kullanılabilir bir biyoindikatör olarak ortaya koymaktadır 

(Lucrezi & Schlacher, 2014). Bu yuva oluşturma davranışı yüksek enerji gerektiren bir eylem 

olduğu için hayalet yengeçler aynı yuvayı mümkün olduğunca uzun süre kullanma 

eğilimindedir (Gül & Griffen, 2019). Yuvalarına geri dönebilmek için özel kum tepeleri ve 

işaretleri kullanırlar (Lucrezi & Schlacher, 2014). Son yıllarda yapılan çalışmalar hayalet 

yengeçlerin oluşturdukları kum tepelerinin yanı sıra kumsallarda bulunan doğal ve doğal 

olmayan (yabancı) maddeleri de kullandıklarını ortaya koymuştur (Costa, vd., 2018; Costa, 

Madureira, Di Beneditto & Zalmon, 2019). Fakat yapılan bu çalışmalar sadece bir hayalet 

yengeç türü üzerine yürütülmüştür. Bu nedenle farklı hayalet yengeç türlerinin de bu davranışı 

gösterip göstermedikleri ve bu davranışların farklı seviyelerdeki insan etkileri altında nasıl 

değişiklik gösterdikleri ortaya konmaları bu aileye mensup türlerin daha etkili kullanımları 

açısından önemlidir. Bu nedenle farklı seviyede insan etkilerine maruz kalan Türkiye’nin 

Akdeniz kıyılarındaki dört adet kumsalda hayalet yengeçlerin (Ocypode cursor Linnaeus, 1758) 
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doğal ve doğal olmayan materyallerle ilişkileri incelenmiştir. Farklı seviyelerdeki insan 

etkilerinin yanında bu kumsalların temizlenme sıklığı da farklılık gösterdiğinden, bu değişkenin 

de bahsedilen ilişkiye etkileri ortaya konmuştur. Çalışma neticesinde sık temizlenen 

kumsallarda daha düşük bir ilişki beklenirken, temizlenmeyen kumsallarda yüksek sıklıkta bir 

ilişkinin ortaya çıkması öngörülmüştür. Bu durum daha geniş şekilde insan etkilerinin hayalet 

yengeçler ile kumsallar üzerinde bulunan materyaller arasındaki ilişkide doğrudan etkileyici bir 

faktör olduğu düşünülmektedir.  

Yöntem 

Çalışma bölgesi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Covid-19 pandemisinden ötürü turizm dahil pek çok alanda 

kapanmalar ya da sınırlamalar ilan etmiştir. Fakat daha sonra yapılmış olan açıklamalarla 

turizm olanaklarının 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden insan hizmetine açılacağı ve dolayısıyla 

kumsalların insan kullanımına sunulacağı duyurulmuştur. Bu durum, çalışmamıza olanak 

sağlamıştır.  

Çalışma bölgesi olarak Antalya ilinin Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan dört adet kumsal 

seçilmiştir. Bunlardan ikisi Kadriye diğer ikisi de Boğazkent bölgelerinde bulunmaktadır. 

Kadriye bölgesinde bulunan kumsallardan biri halk plajı olarak hizmet vermekte (Kariye Plajı) 

iken diğeri birden fazla otelin önünde (Resort) yer alıp çoğunlukla otel müşterilerinin kullandığı 

bir plajdır. Boğazkent bölgesinde bulunanlardan biri insanların ve araçların doğrudan erişim 

sağlayabildikleri bir alan olup (Niğit 1) ortalama sayılabilecek bir insan etkisi altındadır. Son 

olarak yine Boğazkent bölgesinde bulunan ve sınırlı bir ulaşıma sahip başka bir kumsal da 

(Niğit 2) çalışma alanlarından biri olarak seçilmiştir. İnsan etkilerinin bu kumsallardaki 

seviyeleri González, Yáñez-Navea & Muñoz (2014) oluşturdukları indeks (Urbanization index, 

Şehirleşme indeksi) aracılığıyla belirlenmiştir. Bu indeksin belirlenmesi kapsamında kumsalları 

ziyaret eden insan sayısı (1), kum üzerinde araç mevcudiyeti (2), kum ve kumulların üzerinde 

veya yakınındaki bina mevcudiyeti ve sayısı (3), kumsalın temizlenme sıklığı (4), şehir ve ilçe 

merkezlerine mesafeleri (5) ve altyapının mevcudiyeti (6) hususlarında veriler toplanmış ve her 

bir grup için her bir kumsal 0 ile 5 arasında derecelendirilmiştir. Sonuç olarak elde edilen 

toplam değer muhtemel en yüksek değere (30) bölünerek şehirleşme endeksi elde edilmiştir 

(Tablo 1). 

Örneklemeler 
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Hayalet yengeçlerin kumsallarda bulunan doğal ve doğal olmayan materyallerle ilişkilerini 

tespit edebilmek için transekt tipi örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Bunun için her bir 

kumsalda transekt bölgeleri tespit edilmiş ve işaretlenmiştir. İnsan etkilerine bağlı olarak aktif 

yuva sayısı farklılık gösterdiğinden transektler içerisinde bulunan yuvalar kumla kapatılmış ve 

ertesi sabah erkenden aynı transektler içerisinde bulunan ağzı açık (aktif) yuvalar araştırmaya 

dahil edilmiştir (Pombo & Turra, 2019). Araştırma sırasında transektler içerisinde bulunan aktif 

yuvaların ağız açıklığı dijital kumpas (0,1 hassasiyetli) ile ölçülmüştür. Ek olarak yuvanın 

ağzında herhangi bir materyalin varlığı ya da yokluğu not edilmiştir.  

Hayalet yengeçlerin materyallerle ilişkilerine kumsalların jeolojik özelliklerinin etkilerini tespit 

edebilmek için kumun dane büyüklükleri ve kum sıklığı da ölçülmüştür. Dane büyüklüğü 

analizleri için her kumsaldan 3’er adet 500 g kum örneği alınarak göz genişlikleri 0,63 mm ile 

0,5 mm arasında değişen 5 adet kum eleğinden geçirilmiştir. Kum sıklığı da her kumsalda 10 

kez uygulanmak üzere özel ayaklı bir penetrometre (AMS G281) yardımıyla ölçülmüştür. 

Tablo 1. Şehirleşme indeksi için kullanılan değişkenler ve her bir kumsal için elde edilen 

değerler. 

Değişkenler Resor
t 

Kadriy
e 

Nigit 
1 

Nigit 
2 

Şehir merkezlerine uzaklık 5 5 2 2 
Kum ve kumul üzerinde bina 
varlığı 

4 4 0 0 

Kumsalın temizlenme sıklığı 4 5 0 0 
Kum üzerinde araç sayısı 2 2 4 2 
Ziyaretçi sayısı 4 5 3 1 
Mevcut altyapılar 3 5 2 0 
Şehirleşöe indeksi 0.73 0.86 0.36 0.16 

 

İstatistiksel analizler 

Hayalet yengeçlerin kumsallar üzerinde bulunan materyallerle ilişkilerini anlamak için 

Binomial dağılımlı bir Genellenmiş Doğrusal Modellemeden (GLM) yararlanılmıştır. Bu 

modelleri takiben de Tukey HSD testinden faydalanılarak gruplar arası karşılaştırmalar elde 

edilmiştir. Ek olarak aynı özelliklerdeki farklı modeller kullanılarak diğer değişkenlerin bu 

ilişkiye etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Son olarak kumsalların jeolojisinin ve insan 

etkilerinin bir arada bahsedilen ilişkiyi nasıl etkilediğinin anlaşılması için bir dizi muhtemel 

model yürütülmüş ve bunların içerisinden bahsedilen ilişkiyi en iyi açıklayan modelin tespiti 
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Akaike’nin bilgi kriteri (Akaike information criterion) aracılığıyla tespit edilmiştir (Burnham 

ve Anderson, 2002). Tüm istatistiksel analizler R programı ile yürütülmüştür.  

Bulgular 

Araştırma kapsamında 4 farklı kumsalda 106 adet yuva incelenmiş ve bunların 59 tanesinin 

(%56) kumsallar üzerinde bulunan materyallerle ilişki halinde oldukları anlaşılmıştır (Şekil 1).  

Bu ilişkinin, kumsalın maruz kaldığı insan etkisinin yoğunluğuna göre farklılık gösterdiği 

anlaşılmıştır (Şekil 2, Tablo 2).  

 

Şekil 1. Hayalet yengeçlerin farklı materyallerle ilişkilerini gösteren fotoğraflar (Fotoğraflar 

Mustafa Remzi Gül tarafından çalışma alanlarında çekilmiştir.). 

Materyallerle ilişkileri yengeçlerin büyüklüklerine göre farklılık göstermemiştir (GLM, z = 

1.163, p = 0.244). Ek olarak, hayalet yengeçlerin kumsallar üzerinde mevcut materyallerle olan 

ilişkilerinin yoğunlukları kumsalların temizlenme sıklığıyla önemli derecede farklılık 

göstermiştir. Nitekim, hiç temizlenmeyen kumsallardaki yengeçler, günlük (Tukey HSD, z = 

2.543, p = 0.0329) ve haftalık (veya gerektiğinde) olarak temizlenen (Tukey HSD, z = 2.539, p 
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= 0.0323) kumsallardaki yengeçlere göre kumsallar üzerinde bulunan materyallerle daha yoğun 

şekilde ilişki içindedirler. Günlük ve haftalık temizlenen kumsallardaki yengeçlerde 

materyallerle ilişkileri açısından bir fark bulunamamıştır (Tukey HSD, z = 0.545, p = 0.585). 

 

Tablo 2. Hayalet yengeçlerin (Ocypode cursor) farklı insan etkileri altındaki kumsallarda 

materyallerle ilişkilerinin Tukey HSD testi ile karşılaştırılma sonuçları. 

Karşılaştırma

lar 

Standart 

Hata 

z 

değerler

i 

p 

değerleri 

Niğit 1- 

Kadriye 

1.094 2.399 0.036 

Niğit 2 - 

Kadriye 

1.076 2.53 0.024 

Resort - 

Kadriye 

1.271 0.545 0.932 

Niğit 2 - Niğit 

1 

0.489 0.22 0.865 

Resort - Niğit 1 0.835 -2.313 0.042 

Resort - Niğit 2 0.811 -2.513 0.018 
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Şekil 2. Yengeçlerin farklı kumsallarda materyallerle ilişki yoğunlukları. 

Ayrıca, farklı materyallerin farklı insan etkilerinin mevcut olduğu kumsallarda farklı oranlarda 

kullanıldığı anlaşılmıştır (Şekil 3a). Hayalet yengeçlerin yuvalarında en fazla kullandıkları 

materyalin plastikler olduğu (%58.06), ve bu materyalleri misinaların, odun ve taş parçalarının 

takip ettiği anlaşılmıştır (Şekil 3b). 

Şekil 3. Yengeçlerin farklı kumsallarda ilişkili olduğu materyaller (a), ve materyallerin 

yengeçler tarafından toplam kullanım oranları. 
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Hayalet yengeçlerin kumsallarda bulunan materyallerle ilişkilerinin açıklanabilmesi için 

modele şehirleşme indeksi, dane büyüklüğü ve kum sıklığı eklenmiş ve her üç parametrenin de 

bu ilişki üzerinden önemli olduğu anlaşılmıştır. Fakat durumu en iyi açıklayan modelin sadece 

şehirleşme indeksine sahip olması insan etkilerinin bu ilişkiyi etkileyen en önemli faktör olduğu 

sonucunu ortaya çıkarmıştır (Tablo 3).  

Tablo 3. Akaike bilgi kriteri kullanılarak elde edilmiş yengeçlerin kumsallar üzerinde 

materyallerle ilişkilerini en iyi açıklayan modeller. 

Modeller K Log(L) AICc ΔAICc ωi 

Şehirleşme indeksi 2 -58.8 121.71 0.00 0.28 

Şehirleşme indeksi + kum 

sıklığı 

3 -57.9 122.04 0.32 0.24 

Kum sıklığı + kum dane 

büyüklüğü 

3 -57.9 122.04 0.33 0.24 

Kum dane büyüklüğü 2 -59 122.12 0.41 0.23 

 

Tartışma 

Çalışma sonucunda, hayalet yengeçlerin kumsallar üzerinde bulunan materyallerle ilişki 

içerisinde oldukları ve bu ilişkinin insan etkilerinin az olduğu kumsallarda daha yoğun şekilde 

gerçekleştiği anlaşılmıştır. Ek olarak, hayalet yengeçlerin kumsallar üzerinde mevcut 

materyallerle ilişkilerine vücut büyüklüklerinin bir etkisi olmadığı ortaya konmuştur.  

Hayalet yengeçler yarı-kalıcı (geçici) yuvalar kazarak kumsallar üzerinde hayatta kalırlar 

(Lucrezi & Schlacher, 2014). Bu yuvaları oluşturmak için hayalet yengeçler büyük miktarda 

enerji harcarlar ve bu yüzden aynı yuvayı mümkün olduğunca uzun kullanmayı amaç edinirler 

(Gül & Griffen, 2019). Bu amaçla, kum tepecikleri ve farklı kum ve yuva ağzı açıklığı şekilleri 

ve yuva ağızlarına bıraktıkları materyallerden faydalanırlar (Lucrezi & Schlacher, 2014; Costa, 

vd., 2018; Costa, vd., 2019). Çalışmamızda bu ilişkinin düşük insan etkisi altındaki kumsallarda 

daha yoğun olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgu daha önce elde edilen bilgilerle uyumludur, 

nitekim hayalet yengeçlerin yuva oluşturma davranışları nedeniyle az insan etkisi altındaki 

kumsallarda daha yüksek enerji harcadığı bilinmektedir (Gül & Griffen, 2019). Ek olarak, yuva 

kenarlarına bırakılan materyaller diğer bireyleri yuvalarından uzak tutmak için bir araç olarak 

kullanılır olabileceği de unutulmamalıdır. 
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Önceki çalışmalarla uyum göstermeyen bir sonuç olarak hayalet yengeçlerin materyallerle 

ilişkilerinde vücut büyüklüğünün önemli olmadığı anlaşılmıştır. Hayalet yengeçlerin daha 

büyük olanlarının aynı yuvayı daha uzun süre kullandıkları bilinmektedir (Gül & Griffen, 

2019). Bu durumun sebebi olarak da yuva büyüklüklerinin vücut büyüklükleriyle doğru orantılı 

olduğu ve bu nedenle yuva oluşturmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duydukları ortaya 

konmuştur (Gül & Griffen, 2018). Fakat başka bir çalışmada bu durumun doğru olmayabileceği 

çünkü yuvaların doluluk oranlarıyla yengeç büyüklükleri arasında bir ilişki olmadığı ortaya 

konmuştur (Costa, Soares-Gomes & Zalmon, 2021). Bu anlamda, burada elde edilen bulgularla 

son çalışmada bahsedilen bulgular daha uyumludur ve büyüklükten bağımsız materyal 

ilişkisinin açıklaması niteliğindedir. Böyle bir durum için alternatif açıklama yengeçler 

büyüdükçe artan hafıza kuvvetleriyle açıklanabilir (Tomsic, Dimant & Maldonado, 1996). 

Kumsallar yoğun dalga etkisi altındaki ekosistemlerdir (McLachlan & Defeo, 2017) ve bu 

nedenle kumsallar üzerindeki materyallerin kaynaklarından biri olarak bu dalga etkisi 

görülmektedir (Bergmann, vd., 2015). Bu açıklamanın sıhhatinin anlaşılması için çalışmamızda 

dane büyüklüğü ve kum sıklığı analizleri yapılmıştır. Kumsalların sahip oldukları dane 

büyüklükleri ve kum sıklıkları ile insan etkilerinin büyüklüğü ve doğal etkenlerin şiddeti 

birbiriyle doğru orantılıdır. Çalışmamız neticesinde bu değişkenlerin yengeçlerin materyallerle 

ilişkilerinde az da olsa bir ilişki olduğu anlaşılmış fakat daha büyük etkenin insan etkisi olduğu 

anlaşılmıştır.  

Kumsalların temizlenme sıklığı ve şekli kumsallar üzerindeki materyal birikim yoğunluklarının 

önemli belirleyicileridir (Schlacher, vd., 2008). Benzer şekilde kumsalların temizlenme 

sıklığının hayalet yengeçlerin elde ettikleri kaliteli besin miktarını düşürdüğü de bilinmektedir 

(Gül & Griffen, 2020). Nitekim çalışma bölgesi olarak seçtiğimiz kumsalların bir tanesi günlük 

(Kadriye Halk Plajı), diğeri haftalık veya gerektiğinde (Resort Plajı) temizlenirken, diğer iki 

kumsal hiç temizlenmemektedir. Bu da hayalet yengeçlerin farklı kumsallarda farklı 

materyalleri birbirinden değişik oranlarda kullanmalarının nedeni olarak görülmektedir. Fakat 

her halükârda plastikler en yoğun kullanılan materyaller olup bu bulgu önceki çalışmalarla 

uyum göstermektedir. 
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Sonuç 

Kumsallarda plastik birikimleri pek çok canlı için zararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Nitekim özellikle deniz kuşlarının yavrularında ve yuvalarında bulunmaları ve bu kuşların 

plastikleri besin olarak değerlendirmeleri fizyolojilerinde bazı sorunlara neden olmaktadır. 

Benzer şekilde hayalet yengeçlerin midelerinde de plastiklere rastlanmış ve bu durumun 

sonuçları tam bilinmemekle birlikte bu yengeçlerde çeşitli sorunlar beklenmektedir. Fakat 

çalışmamız hayalet yengeçlerin kumsallar üzerindeki materyalleri yuvalarını hatırlayıp 

enerjilerini koruyabilmek için kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu materyallerin burada 

bahsedilen etkilerinin yanında kıyısal alanlardaki canlıların ekolojilerine ve fizyolojilerine nasıl 

etki ettiklerinin anlaşılması elzemdir. 
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HEMŞİRELİKTE YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK 

Dr.Öğr.Üyesi Emel Tuğrul 

ÖZET 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yaratıcılık ve girişimcilik kavramları sağlık alanında 

ve hemşirelikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanda yapılan birçok yenilik, yeni ürünlerin 

geliştirilmesi, yeni hizmet sunumları ve hasta bakımındaki yenilikler hemşirelerin bu alanda 

çalışmasını motive etmiştir.  Hemşirelikte yaratıcılık ve girişimcilik kavramı bakım kalitesini 

doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu makalede yaratıcılık ve girişimcilik kavramı açıklanmış ve 

hemşirelik ile olan bağlantısı ortaya konmuştur.  

ABSTRACT 

Today, with the developing technology, the concepts of creativity and entrepreneurship have 

an important place in the field of health and nursing. Many innovations in this field, 

development of new products, new service offerings and innovations in patient care have 

motivated nurses to work in this field. The concept of creativity and entrepreneurship in nursing 

is a process that directly affects the quality of care. In this article, the concept of creativity and 

entrepreneurship is explained and its connection with nursing is revealed. 

 

GİRİŞ 

Yaratıcılık platondan bu yana felsefenin, eğitimin, psikolojinin, güzel sanatların ilgi alanına 

girmiştir (Onur ve Zorlu, 2018). Yaratıcılık uzun yıllar yalnızca dahi insanların ve üstün 

yetenekli insanların sahip olduğu bir özellik olarak kabul edilmiştir. Özellikle sadece 

sanatçıların, buluş yapan bilim adamlarının sahip oldukları bir beceri olduğu düşünülmüştür. 

Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme günümüzde, tüm sanat dallarından sağlık ve ekonomi dallarına 

kadar birçok disiplinin gündeminde olan bir konudur (Koray, 2005). Gelişen teknoloji ile 

birlikte yaratıcılık tüm firmaların, bilim çalışanlarının ve girişimcilerin ana konusu olmuştur. 

Yaratıcılık kelime olarak; “Yaratıcı olma durumu” ve “her bireyde var olduğu kabul edilen, bir 

şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2009). Torrance (1972) 

akıcı, esnek ve özgün düşünebilme yetisine sahip kişileri yaratıcı insanlar olarak ifade etmiştir. 

Yaratıcılık; sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı 
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olma, güçlüğü tanıma, çözüm arama, tahminlerde bulunma ya da eksikliklere karşı denenceler 

geliştirme ya da yeniden sınama, daha sonra da sonucu başkalarına iletmek olarak 

tanımlanmaktadır (Torrance, 1972). Yaratıcılık; sadece orijinal ve yeni bir ürün ortaya koymak 

değil mevcut bilgilerden yeni sentez yapma, sorunlara alternatif çözüm yolları bulma, yeni 

durumlara uyum sağlama ve nesnelerin işlevini alışılagelmişin dışında düşünmektir (Karataş ve 

Özcan, 2010). Yaratıcı bireylerin özellikleri farklı disiplinlere göre değişmekle birlikte, bu 

bireylerin merak, buluş yapma yetisi, sabır, serüvenci düşünme, imgelemci (hayal kurucu) olma 

ve imgelerle düşünebilme, deney ve araştırmalardan kaçmayan ve sentezci yargılara varabilen 

özelliklerini olduğu bildirilmektedir. (Saban, 2004). 

 Yaratıcılık için dört ana boyut tanımlanmaktadır. Bu boyutlar; akıcılık, esneklik, özgünlük, 

ayrıntılama olarak sıralanmaktadır (Yeşilyurt E, 2020). 

Akıcılık; bellekte saklanan bilgilerin ihtiyaç durumunda etkin ve hızlı bir şekilde kullanılması, 

hızlı çözüm bulma ve çok fikir üretme anlamlarına gelmektedir. 

Esneklik; sorunların çözümünde bağımsız düşünme, üretilen düşünce, çözüm veya 

alternatiflerin çeşitli olması anlamına gelmektedir. 

Özgünlük; bir problemin çözümünde daha önce kullanılmayan pratik çözümlerin üretilmesi ve 

herhangi bir konu ile ilgili farklı ve orijinal tepkiler verilmesidir. 

Ayrıntılama; Zenginleştirme, düşünmeyi uzatmayı, fikirleri toplamayı ve detayları vermeyi 

gerektirir. Dışarıya yansıyan düşüncelerin veya fikirlerin sonuçlarında bütün detaylara yer 

verilmesi, bu detayların da en iyi fikirleri içermesidir.  

Yaratıcılık birçok faktörden etkilenmektedir. Bireylerin yaşı, cinsiyeti, sosyal etkilenme, zeka, 

beyin ve hayal gücü gibi faktörlerin yaratıcılık ile anlamlı ilişkileri olduğu saptanmıştır. Zekâ 

ile yaratıcılığın doğru orantılı olduğunu dile getirmekte ve zekâ düzeyi yükseldikçe bireylerin 

yaratıcı etkinliklerde daha başarılı olduklarını vurgulamaktadır (Yaşar ve Neriman, 2011). 

Fakat yaratıcılığın önemli ön koşul olan faktörlerinden birisi olan zekânın tek başına 

yaratıcılığın ön şartı olmadığı kabul edilmektedir. Yaratıcılık ile ilgili olan diğer kavram ise 

yaştır. Okul öncesi dönem, çocuğun duygusal, fiziksel, zihinsel, sanatsal, sosyal vb. birçok 

gelişim alanlarının en çok hız kazandığı dönemdir. 2-5 yaş arasında yaratıcılık %90 oranında 

bir gelişme gösterirken 6-7 yaşlarından itibaren bu oran %20 düzeyine kadar düşebilmektedir 

(Kara ve Şençiçek, 2015). Yaş ilerledikçe tecrübelerin artması, sosyalleşme, öğrenim hayatı, 
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toplumun yazılı ve yazısız kuralları yaratıcılığı olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. 

Yaratıcılık ve beyin arasında da bir bağlantı olduğu saptanmıştır. Yaratıcılık, beyindeki pek çok 

bölgenin ve lobların eş zamanlı ve eş güdümlü çalışması ve bir bileşimi sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Yaratıcılık daha çok beynin ön alın lobu dediğimiz frontal loblarındaki nöron 

hücrelerinin daha belirgin bir elektro-kimyasal nöron demetlerinin (network) etkinlik meydana 

gelmesiyle oluştuğu vurgulanmaktadır. Bu noktada frontal loblar, kimyasallar yayarak beynin 

farklı bölgeleri arasında bağlantı kurulmasını da sağlamaktadır. Frontol lobların zekâ, kişilik, 

yaratıcılık, planlama, problem çözme gibi görev ve strateji değiştirme konularında etkin olduğu 

bilinmektedir (Jensen, 2000). Yaratıcı bireylerin en önemli özellikleri arasında hayal güçlerinin 

kuvvetli olması da yer almaktadır. Hayal gücü, bireyin duygu, beden ve düşüncelerini bir 

noktada toplayarak bu unsurların birbirleriyle ilişkilendirmesi olarak tanımlanabilir. Yaratıcı 

birey; özgün, yeni ve değerli bir şeyler üretmek veya var olan bir şeyi başka bir şeye transfer 

etmek için hayal gücünü kullanan kişidir (Tok, 2008). 

Girişimcilik Kavramı 

Türk dil kurumuna göre girişimcilik; “girişimci olma durumu” olarak tanımlanmaktadır. 

Girişimci tanımının ise; “Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis” ve “Ticaret, 

endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis” şeklinde 

tanımlandığı görülmektedir (TDK,2020). En dar anlamıyla girişimcilik, fikirlerin 

yakalanmasını ve bu fikirlerin ürünlere dönüştürülmesini ve/veya hizmetleri ve ürünleri pazara 

sunacak bir girişim kurulmasını içermektedir. Son yıllarda girişimcilik, yeni kurulan veya 

mevcut örgütler için değer yaratma amacıyla fırsatların keşfedilmesi ve geliştirilmesi süreci 

olarak da ifade edilmektedir Girişimcilikte önemli unsurlardan biri; toplumlara fayda 

sağlayacak ve ekonomik fırsatlar yaratacak, getirdiği yeniliklerle rekabet ortamı oluşturacak 

süreçlerin geliştirilmesidir. Özellikle ülke ekonomilerine katkı sağlayacak yenilikçi ürünlerin 

geliştirilmesi ve pazara sunulması toplumsal refahı da beraberinde getirir. Girişimcilik düzeyi 

yüksek olan ülkeler dünya ekonomisinde ve siyasetinde söz sahibidir (Küçükaltan, 2009). 

Ayrıca yeni ürünler veya yeni üretim teknikleri sunarak ekonomide değişime yol açan 

girişimciliğin, yenilikçi rolü de vardır. TÜSİAD girişimciyi, bilinenleri en iyi yapan ve 

hünerlerine aklını da katan, olağan ve olağandışı koşullarda işgücü ve sermaye kaynaklarını 

verimli bir biçimde kullanacak önlemleri düşünen, analiz eden, planlayan, yürürlüğe koyan, 

uygulayan ve sonuçlarını denetleyebilen kişi olarak tanımlamaktadır (Evirgen, 2004). 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Girişimcilikte iki temel kavram; sosyal girişimcilik ve iç girişimcilik olarak kabul edilmektedir. 

Sosyal girişimcilik terimi, özel, kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sosyal ihtiyaçları 

karşılamak veya sosyal değişime öncülük etmek için girişimcilik becerilerinin kullanılmasını 

ifade eder. Dees (2001) sosyal girişimcileri şu kişiler olarak tanımlamıştır:  

● Bu misyona hizmet etmek için yeni fırsatları tanımak ve acımasızca peşinde koşmak, 

• Sürekli yenilik, adaptasyon ve öğrenme sürecine dahil olmak, 

• Mevcut kaynaklarla sınırlandırılmadan cesur davranmak, 

• Hizmet verilen bölgelere ve yaratılan sonuçlara karşı daha yüksek hesap verebilirlik 

sergilemek. 

Hemşirelik uygulamaları tıp bilimindeki gelişmeler, politika direktifleri ve sağlık hizmetlerinde 

önceliklerdeki hareketler ve hemşirelik ve tıbbi araştırmalardan kaynaklanan gelişmelerle 

sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, sağlık hizmetinin kalitesinin sürdürülmesi ve 

iyileştirilmesi için girişimci hemşirelere ve diğer personele ihtiyaç vardır. Hemşireler, örneğin 

Halk Sağlığı hemşireliğinde, ihtiyaçlara yönelik sağlık bakımı sağlamak için doğuştan 

girişimcidir ve ilk girişimci hemşirelerin çoğu, toplumun sağlığını iyileştirmek için bölge 

hemşireleri, sağlık ziyaretçileri veya ebeler olarak çalışıyordu. Günümüzde uzman hemşireler 

klinik ortamda hasta merkezli bakımı benimseyerek birçok alanda yenilik ve yaratıcılık 

uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Bu anlamda sosyal girişimciler olarak diğer 

profesyoneller ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadırlar (Boore ve Porter, 2011).  

Hemşirelikte girişimcilik kavramı, özerklik, bağımsızlık, esneklik, yenilikçilik, proaktivite, 

kendine güven ve sorumluluk gibi kişisel ve mesleki özelliklerle ilgilidir. Bu bağlamda 

hemşirelerin yeni iş yerleri açma, hasta bakımına yönelik yeni ürünler geliştirme ve bunların 

pazarlanma süreçlerini yürütme gibi faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Bu süreçlerin 

yürütülmesinde aktif rol alan hemşireler sağlık bakımını da yönlendirmektedirler. Özellikle 

geliştirilen ürünlerin patentlerinin alınması ve patent sayılarındaki artış hemşirelerin bu alanda 

ne kadar aktif olduklarının bir göstergesidir.  

 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Sonuç 

Hemşirelikte yaratıcılık ve girişimcilik kavramı bakım kalitesini doğrudan etkileyen bir 

süreçtir. Bunun yanında hemşirelikte eğitim, yönetim ve araştırma gibi alanları da dolaylı olarak 

etkilemektedir. Günümüz teknoloji gelişmeleri dikkate alındığında tüm alanlarda olduğu gibi 

hemşirelik alanında da birçok yenilik ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin yaratıcılık 

ve girişimcilik yönlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Özellikle hemşirelik eğitiminde bu 

konuda derslerin yer alması ve öğrencileri de bu konuda motive etmek önemlidir. 
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Abstract 

In 1925, after the land regression around the Blue Nile river in Gezira region, Sudan was noticed 

by the British colonists who decided to establish the Gezira irrigation scheme for the purpose 

of providing cotton for the textile industry to the Lancashire mills in the UK. Even after the 

colonization, the scheme was expanded. As of today, it still continues to produce cotton as 

major cultivated cash crop. Currently, the scheme represents one of the largest agricultural 

schemes as irrigated via a gravity irrigation system under the administration of the Sudanese 

government. Moreover, the scheme is an important economic source and model of sustainability 

of Sudan. The aim of this paper is to assess one of the largest gravity irrigated systems 

established on the Blue Nile River, Gezira region, Sudan’ environmental impacts throughout 

the years. The research sampling methodology was through non-probability sampling has been 

applied with ten (10) individuals for key informant interviews. The positive influents of the 

scheme were the important achievements in implementing an agricultural irrigation programme 

in the large scale. On the other hand, the negative impact of the scheme was the concern over 
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the increased risks that follows in the application of massive quantity of agricultural chemicals. 

It is resulted in, requirements of protection in environmental and human health measures. For 

instance, the mosquito (malaria vector mosquito; Anopheles) population increased and 

consequently the malaria disease impact was observed. As an innovative biological solution, 

the western mosquitofish (Gambusia affinis) that feeds itself with mosquitos’ larvae and pupas 

were introduced in the scheme canals. Even though there are already other proposed solutions, 

there is still the necessity of increasing the number of effective and sustainable solutions for the 

region. In conclusion, for increasing and optimizing compatibility with the surrounding 

environment without being harmful, more coordinated social and agroecological protection 

measurements need to be pursued.  

Key Words: Gezira Scheme; Nile River; Largest irrigation; ecological impact 

Sudan’da Gezira Tarım ve Sulama Planının Ekolojik Etkileri 

Özet 

 1925 yılında, Mavi Nil Nehri etrafında gerçekleşen arazi gerilemesinden sonra, İngiltere'deki 

Lancashire fabrikalarına tekstil sanayisinde kullanılmak üzere Gezira sulama planını kuran 

İngiliz sömürgeciler, Sudan’ı fark ettiler. Sömürgecilikten sonra dahi bu çalışmayı 

genişletmişlerdir. Bugün itibariyle bölgede, ihracata yönelik ürün olarak pamuk üretilmektedir. 

Bu günlerde proje, Sudan Hükümeti tarafından yönetilmekte olan ve yerçekimi sistemi ile 

sulama sağlayan en büyük tarım projelerinden birini temsil ediyor. Dahası, proje Sudan’ın 

önemli bir ekonomik kaynağı ve sürdürülebilirlik projesidir. Bu makalenin amacı, Sudan Gezira 

bölgesi ve Mavi Nil Nehri üzerine kurulan en büyük yerçekimi sulama sisteminin yıllar 

boyunca süren çevresel etkisini araştırmaktır. Araştırma örnekleme metodolojisi, olasılık dışı 

örnekleme yoluyla yapılmış ve uygulamalı olarak on (10) kişiye bireysel görüşme yapılmıştır. 
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Projenin olumlu etkisi, çok geniş ölçekte tarımsal sulama sağlamasıdır. Bununla birlikte 

olumsuz etkisi ise çok miktarda tarımsal kimyasalın kullanılmasından kaynaklanan çevresel 

endişelerdir. Bu durum, çevre ve insan sağlığını koruma gerekliliğini doğurmuştur. Örneğin, 

sivrisinek popülasyonu artmış (sıtma vektörü sivrisinek; Anofel) ve sıtma hastalığının 

yükselmesini tetiklediği gözlemlenmiştir. Alternatif biyolojik çözüm olarak sivrisinek larvaları 

ve pupalarıyla beslenen batı sivrisinek balığı (Gambusia affinis), su kanallarında 

değerlendirilmek üzere projede kullanılmıştır. Halihazırda önerilen birçok çözüm metodu 

bulunsa da, bölge sağlığı açısından etkili ve sürdürülebilir çözümlerin sayısını artırmak 

gereklidir. Sonuç olarak, çevreyle uyumluluğu maksimize etmeyi ve çevreye olan zararı en aza 

indirmeyi esas alan, daha koordineli sosyal ve agroekolojik koruma önlemleri almak gereklidir.  

Anahtar Kelimeler: Gezira Şeması, Nil Nehri, En büyük sulama, ekolojik 

 

1. Introduction: Historical Background and Methodology  

1.1. The Gezira Scheme  

The Gezira Scheme is an agricultural and irrigational scheme established in Al-Gezira State 

southern Khartoum the capital of Sudan. It is located between the Blue Nile and White Nile. It 

occupies an area of approximately 924,000 hectares (2.2 m feddans) being the largest 

continuous irrigation scheme under the supervision of one administration around the globe 

(FAO, 2015). The climate in Gezira region is Savanna, which makes the weather relatively 

warm. The summer lasts six to eight months with a reasonable percentage of humidity, the 

temperature goes between 30 ͦ C and 46 ͦ C, while winter lasts four to six months, the weather 

becomes dry and the temperature goes between 20 ͦ C and 30 ͦ C (Elshaikh et al., 2018). The 

rainfall rates reach 400 mm per annum. It starts in July and continues up to early October. In 
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the season of the rain, rain-fed crops are cultivated and irrigation water is used complimentarily. 

During the winter when the rain stops, only gravity irrigation is used to water crops. The Gezira 

irrigation Scheme, with its huge gravity irrigation system and the agricultural transition it made 

in Al-Gezira region, has played a very big role in the development of the capitalism and 

economy of Sudan (Barnett and Abdelkarim, 1991). 

1.2. When did Gezira Scheme start? 

The idea of the Scheme and the cultivation started in the 20th century in the year 1925, in the 

time of the British Colonial Era in Sudan. The initial main purpose of establishing the scheme 

was to provide Lancashire mills/factories in Britain with Cotton for textile industry purposes 

(according to interview code 3). Hence the main crop was cotton. At the same time, the British 

had a political aim behind establishing Gezira Scheme in Sudan, in order to prevent another 

revolution against them in Sudan (similar to the MAHDYA revolution and regime, 1885 - 

1898). The British attempted to achieve this by changing the style of socio-economic life of 

Sudanese people in central Sudan. The Gezira region was specifically chosen for the scheme 

due to it was because the nature of the land and soil. The land is flat, descends from south to 

north making gravity irrigation possible, the soil is ideal clay and holds water well with 

maximum field capacity. For those reasons it was suitable for gravity irrigation and it was called 

“Black Cotton cracking Soil” (according to interview code 4). 

1.3. How did the scheme start? 

The scheme started by erecting a dam on the Blue Nile River to irrigate the scheme, specifically 

at Sennar City and from there it took its name, Sennar Dam. As the water flows by gravity in 

the Blue Nile from south to north, the dam holds water in the upstream side of the river, behind 

the dam in the southern side. The water continues to flow into a main canal, which is responsible 

for irrigating an area of approximately 504,000 hectares, representing the total space of the 
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Scheme. After the independence from British colonialism, the area of the scheme was expanded 

and the total space became 924,000 hectares, and another main canal was dug out in order to 

irrigate the new half of the Scheme and the project’s name became the Gezira and Managil 

Scheme. In that period, in the middle of the sixties, the intensity of cropping started on a larger 

scale (Thornton, 1972). 

 Below in Figure 1, there is a geographical depiction of the total space of the scheme in the 

region with the dam location according to it. 
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Figure 1. Location map of the Gezira Scheme in Sudan (Goelnitz and Al-Saidi, 2020). 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
1.4. Gravity Irrigation as an irrigation method 

As indicated earlier, the irrigation method adopted in Gezira scheme is based on Gravity 

Irrigation. As shown in Figure 2, the water flows from the main canals into sub-main or major 

canals then into minor canals. Then from these minor canals water flows into streams (abu 

ishreen) that flow directly into the fields of the scheme. The water typically takes up to four 

days to reach the northernmost parts of the scheme, starting from the dam. By using this 

mechanism, other than the natural flow of water, no additional energy is used or consumed in 

order to irrigate the project. This saves a lot of energy, time and money of both farmers and the 

investors in the project (Barnett, 2019). 

 

Figure 2. Details about the irrigation regulation in Gezira Scheme (Barnett, 2019)  

 

1.5. Rotation System as a cultivation method 

The agricultural rotation system is followed in growing crops. This means not all the fields are 

being cultivated by one type of crop, instead a variety of crops are grown in parts of the scheme 

while a percentage of the land remains uncultivated (fallow).  In the beginning of the project, 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
the main crop cultivated was cotton, then shortly after the options extended to sorghum (Dura) 

and fodder (Lubia). Sorghum was and still is the most stable food of the residents in the region 

and fodder was cultivated for the purpose of feeding livestock. Those crops were cultivated in 

8-course and 6-course rotations shown in Figure 3. Subsequently, rotations were changed to 4-

course rotation which included cotton, sorghum, fodder, groundnuts and vegetables (Figure 3). 

In the late sixties, intensification was adopted by introducing wheat as a response to increasing 

demand for it as stable food for citizens of urban areas. In the middle of the nineties, the rotation 

was changed to 5-course rotation with the same crops cultivated (Figure 3). In the beginning of 

the 21th century specifically in 2005, farmers were allowed to cultivate any crop they wish 

according to certain technical restrictions (according to interview code 4).  

Course 

Rotation 

 

Years 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Cotton 
Legumes/ 

Sorghum 
Wheat Fallow     

5 Cotton Wheat 
Groundnut/ 

Vegetable 
Sorghum Fallow    

6 Cotton Lubia Dura Fallow Cotton Fallow   

8 Cotton Fallow Dura Lubia/Fallow Fallow Cotton Fallow Fallow 

 

Figure 3. The list of course rotations distributions in Gezira Scheme (Barnett, 2019; according 

to interview code 4) 
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2. Ecological Impacts of Gezira Scheme 

Gezira Scheme is considered both an agricultural and irrigational project, as those were the 

main achievements for establishing the scheme. These two main influencing factors impacted 

the wider ecological system of Al-Gezira region. Since the region is considered as a community 

of organisms interacting with each other, as represented in farmers and their farms including 

animals and plants, with their nonliving surroundings, temperature, and the agricultural 

economy status. So, since those influencers and other reasons derived are from them and there 

are plenty of impacts, both biotic or abiotic.  

2.1. Positive Ecological Impacts of Gezira Scheme 

2.1.1. Improvement of the region’s biosphere 

The biosphere of the region has been impacted and has changed in aspects explained as follows. 

A. The impact on the green coverage  

The region of Gezira project between the Blue Nile and White Nile rivers is a semi-desert 

region. It would have been a desert unless the project transformed it into an irrigated area with 

a big green coverage that resisted the desertification very efficiently (according to interview 

codes 1 and 2). Most of the area that the project covers has become a green landscape of useful 

plants. The area has been distributed as farms and fields of crops, and organized irrigated forests 

(for domestic use).  For instance, the Camphor tree was grown and its trunks were useful in 

housing. Additionally, various fruit trees where grown such as Guava and citrus trees. Before 

the establishment of the scheme, the area was consisting of random small forests of all Acacia 

species - like Talh Tree (Acacia seyal) - which considerable areas of them are still exiting in 

some parts of the region that were not included in the scheme. They are useful due to the 

importance of some of their products like Gum Arabic which has a big role (according to 

interview code 4).  
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B. The impact on the atmosphere 

The atmosphere has changed. Since the new green coverage made a new microclimate in the 

fields, accordingly the climate of the whole region was impacted, and the temperature 

decreased. The rainfall rates increased, humidity level increased, and the weather became 

relatively cooler and wetter than before. A study on Gezira irrigation scheme effect on climate 

was conducted. It showed that the irrigation causes decrease of temperature of the surface air. 

This causes atmospheric subsidence over the irrigated area and wind irregularity. With the 

presence of southwesterly winds, the subsidence increases vertically to the east. In conclusion, 

it is found that irrigation improvement in the scheme can regularly develop rainfall patterns in 

and around the scheme. It was mentioned that this will demand more investigation in 

agricultural, hydrologic and economic implications (Alter et al., 2015). Also, providing water 

in the whole region of Gezira state using gravity irrigation which cooled the air and hence 

increased rate of rainfall in Al-Gadarif plateau (southeast of Gezira project) contributed to 

increase of the cultivated areas there (according to interview code 3). 

  

C. The impact on the lithosphere  

The lithosphere of the region has improved. Due to irrigation, the salt in soil decreased, hence 

the salinity rates decreased significantly. Also, irrigation water which is the Blue Nile water, is 

fresh clean water and includes a large amount of silt. This increased to soil fertility. 

D. The biological diversity 

The variety of biological life within the scope of the project, both plant and animal created an 

ecological balance in the region of Gezira. Not less than 50 types of crops are cultivated in the 

scheme. Varieties of animals including livestock and fishes are involved in the project’s 

biosphere (according to interview code 1). 
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2.1.2. The crops residues have become a pasture for livestock  

While livestock pasture on fields has helped grazing with much less cost and effort. This 

additional source of animal feed caused a huge increase in livestock quantity in the area, 

improved their health and even their products. But grazing on certain residues is highly 

controversial, a good example is the grazing of dairy cows on genetically modified cotton (Bt-

Cotton) crop’s residues in the scheme. An experiment was made in South Gezira and Um-

Alqura provinces in Al-Gezira State, to examine the impact of grazing on Bt-CCR (Bt-Cotton 

Crop Residues) by dairy cows – on their milk chemical composition and physiochemical 

features (acidity, milk pH level, iodine amount). The study detected noticeable distinction in 

chemical composition of protein, casein, lactose, fat, ash, iodine, acidity and pH level on milk. 

They found that the features: protein, lactose, acidity and iodine levels were higher in milk 

resulted from Bt-CCR grazing. While ash, fat and pH levels were lower. However, in the 

conclusion, the study found that Bt-CCR have a major influence on milk features. And it was 

suggested to investigate more about the cause of Bt-CCR influence on milk before deciding to 

ban pasturing on it. Also more research about the probable health issues for human beings that 

can result from consuming milk and milk dairies produced from dairy cows pasturing on Bt-

CCR was demanded (Hashim et al., 2017).  

2.1.3. Establishment of manufacturing industries 

The agricultural transition and improvement encouraged the establishment of manufacturing 

industries (according to interview code 4). Examples of these would be as follows: 

- Cotton cultivation encouraged the establishment of ginnery factories, textile factories and 

oil mills. 

- Wheat cultivation encouraged the establishment of flour mills.  

- Peanut cultivation encouraged the establishment of peanut oil mills. 
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- Some biproducts encouraged the establishment of animal feed mills. Like wheat bran from 

wheat, cakes from peanuts, cotton seeds...etc. 

All these improvements helped making a balance in food economy, participated in national 

food security and in food security in the region (FAO, 2015). A lot of people have nutritionally 

become stable. 

2.1.4. Increase of livestock  

Since crops residues and the establishment of animal feed mills are an extra source of food for 

livestock, we found that the total of livestock has highly increased in the region. The country 

became one of the largest herds of livestock in Africa. The livestock significantly participated 

in food security, poverty decrease, income increase and national economy (Wilson, 2018). As 

it encouraged animal industries. Cows, camels, sheep and goats produce milk and meat for 

national and international consumption. Meat and live animals are also exported outside the 

country. 

2.1.5. Increase in job opportunities and stability  

Taking paragraph 2.1.3 in consideration, -and knowing that the population of the region is 

approximately 5 million, the project has created and provided  plenty of job opportunities both 

for local and outside residents of the region. It created a livelihood for almost 2.7 million people 

living within the region of the scheme (FAO, 2015). Hence, the stability of these residents and 

many people with their animals included has increased significantly.  

2.1.6. Development in livelihood  

Taking all the points mentioned above as reasons, the region of Gezira had witnessed a 

remarkable development in its livelihood. The wells began to be drilled as a main source of 

potable water for the consumption of the increasing population since the beginning of the 
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scheme and its success. The buildings and housing improved. The social services like health 

care, education and job training centers started to take place in the improving region. Generally, 

all sectors of economy, agricultural, industrial and services largely expanded and developed in 

the Gezira State and the neighboring states as well. 

 

2.2. Negative Ecological Impacts of Gezira Scheme 

2.2.1. Settlement of some irrigational or water-borne diseases in the region 

 This had put the lives of farmers and workers in danger and degenerated their ability to produce 

hence affected their statuses. For instance: 

-  Bilharzia (Schistosomiasis) disease was resulted from the establishment of the irrigation 

system. The main reason was due to the water wells which were dug to provide clean drinking 

water. In an article about supplying domestic water in Gezira scheme in 2010, it was mentioned 

that the scheme included more than 1200 illegal villages represent a shelter for immigrant 

agricultural workers. The majority of these villages had no source of clean water. People were 

depending on the irrigation water for drinking and for their daily use and needs. Because of 

that, more than 50% of those people were diagnosed with Bilharzia and other diseases spread 

by water (Fadul and Reed, 2010). 

- Malaria, has appeared due to the irrigation water that stagnates.  

A study was held to investigate the impact of water-borne diseases like Malaria and Bilharzia 

on rural development in Gezira scheme. The study assumed that those diseases have severe 

effects on the farmer’s incomes because of their absence from work, because of their illness of 

Bilharzia and Malaria. It is found that sometimes in the region, there are diseases that may 

spread on a pandemic level without the farmers getting enough health care. Subsequently, 
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devastates their productivity. In addition to that, the cost of medication is higher than their 

wages or income.  Unfortunately, the government role in controlling these diseases is weak 

(Mohamed, 2012). 

2.2.2. Hazards occurrence due to intense usage of pesticides 

These hazards are represented in the following: 

A. Systemic pesticides with their residual effect 

When the pesticide is applied on the plant -or even soil- an amount of it is absorbed into the 

plant tissues and stays there. Then those plants are either directly consumed by humans, or they 

are fed to animals and indirectly later they reach human beings when they consume these 

animals’ products like meat, milk and milk dairies. At last, the harmful toxins have reached into 

both human beings and animal bodies. In human bodies, these toxic substances deposit in the 

liver, intestines, in the fats under the skin and many other places. The accumulation of toxins 

in the body may cause severe illness in the future (Kim et al., 2017). Moreover, in case of 

mothers, these toxic substances can deposit in their milk so they can reach into the infants 

through breastfeeding. One of the insecticides that transferred in this way in the past was the 

Temik. It contains an active chemical called Aldicarb which is the source of harm. All 

insecticides with Aldicarb in it have been banned from using since this was discovered. Besides, 

the Aldicarb posed a threat to groundwater (Tomasko, 2018). 

 In addition, some systemic pesticides are being used irrationally in the region, because of the 

lack of information and awareness of farmers, or ignorance of their risks. An example is the 

Furadan insecticide which is used irrationally in the production of some vegetables although it 

has a negative effect on humans. Also, some pesticides have a pre-harvest interval (PHI), which 

is the safety period that farmers should wait after applying the pesticide and before harvesting 

the crop. Yet, again because of the lack of awareness, some farmers harvest the crop before the 
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PHI ends and they sell it immediately, which put the consumers’ health at risk (according to 

interview code 4). 

B. Ecological imbalance in the region 

The intensive application of pesticides negatively affected the ecological balance of the region, 

where the application of some pesticides caused the extermination of some useful organisms 

like bees (according to interview code 3) and others that are fed on other harmful organisms 

(known as natural enemies). Western mosquitofishes (Gambusia affinis) in the irrigation canals 

fight mosquitoes since fishes consume them (according to interview code 4). This has helped 

decrease the spread of Malaria disease. But at the same time, aerial spraying of pesticides on 

plants is killing the fishes in the canals, as the wind takes the pesticides to the surface water of 

these canals. In an article discussed the effects of insecticides on non-target organisms in Gezira 

scheme canals, it was found that some insecticides are severely toxic to many kinds of 

organisms living in water. The least tolerant organism was fishes (Karim et al., 1985). As much 

as effective fighting pests by chemical pesticides, biological control is more preferable. 

C. Chemical substances leakage  

The modalities the pesticides and all agrochemicals are stored, applied or disposed are not safe 

to the environment. In some cases, they are stored in places that are inconsistent with the 

chemical properties of these materials and in the end these substances leak to the air, water and 

soil. Additionally, while applying or getting rid of harsh chemicals people do not follow 

appropriate safety protocols (according to interview code 4). 

2.2.3. The biological impact of the scheme on wildlife in Gezira region 

Before the establishment of the scheme, other than some domesticated animals there was 

diversity in wildlife in the region. With the expansion of the scheme some kinds of wild animals 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
disappeared, like foxes, wild boars and some tigers that were living in the small forests prior to 

the scheme. But fortunately, new kinds of birds appeared in the region (according to interview 

code 4). 

2.2.4. The general pollution resulted from the development of industry 

The establishment of Gezira Scheme gave strong boosted to emergence of wide industries, 

including the agroindustry. These industries contribute to the pollution in the region due to the 

inadequately treatment of their wastes (according to interview code 4). 

2.2.5. Overpopulation contributed to spread of epidemic diseases 

Gezira region now can be considered an overpopulated area. As the population is almost 6 

million and the expansion in housing at the expense of agriculture is forbidden, at the same time 

there is no proper sanitation system that cover the whole region – all this makes the epidemic 

diseases spread more easily (according to interview code 1). 

 

3. Conclusion 

Looking at both positive and negative impacts of the scheme, we notice that many positive 

consequences have followed the project which overweigh some of the negative impacts. For 

instance, instead of the wildlife which existed before the scheme, a composition of useful 

livestock appeared which supported the region and country, both ecologically and 

economically. The old Green landscape was compensated with new organized and beneficial 

green landscapes in agricultural fields and irrigated forests. Yet, some of the main negative 

impacts still exist and are causing suffering. For that we encourage more research to investigate 

innocuous solutions to protect plants. To have consideration for the current solution landscape, 

such as using biological control to fight pests of all crops, or a rational use of pesticides. This 
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can be achieved through efficient training of farmers and workers in the field and under close 

supervision of specialized experts (according to interview code 3 and 4). Another significant 

problem is the weak control of the water-borne diseases in the Gezira region. We hope more 

focus and consideration for this problem; therefore, solutions can be found in the near future. 

However, the Sudanese government has been reasonably contributing to find solutions for the 

environmental pollution problem. A ministry of environment is established, hopefully it will 

play a positive role regarding wider improvements for the environment. It will be a great 

challenge for both Gezira state and Sudan governments. There is a substantial need for both 

technical and financial aid from UN agencies and other international organizations as well as 

governments. 

Furthermore, we hope the information included in this article will shed light regarding the 

serious ecological consequences, both positive and negative, that should be looked after before 

or while proceeding agricultural and irrigational projects. 

      References:  

Alter, R. E., Im, E. S., & Eltahir, E. A. (2015). Rainfall consistently enhanced around the Gezira 

Scheme in East Africa due to irrigation. Nature Geoscience, 8(10), 763-767.  

Barnett, T. (2019). The Gezira scheme: an illusion of development. Routledge. 

Barnett, T., & Abdelkarim, A. (1991). Sudan: the Gezira scheme and agricultural transition. 

Psychology Press. 

Elshaikh, A. E., Yang, S. H., Jiao, X., & Elbashier, M. M. (2018). Impacts of legal and institutional 

changes on irrigation management performance: a case of the Gezira Irrigation Scheme, 

Sudan. Water, 10(11), 1579. 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Fadul, E., & Reed, B. (2010). Domestic water supply options in Gezira irrigation 

scheme. Waterlines, 108-123. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2015) 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/Profile_segments/SDN-IrrDr_fra.stm  

Goelnitz, A., & Al-Saidi, M. (2020). Too big to handle, too important to abandon: Reforming 

Sudan’s Gezira scheme. Agricultural Water Management, 241, 106396. 

Hashim, M., Elobıed, G., & Adawı, I. (2017). Effects of Grazing on Bt-Cotton Crop Residues on 

Milk Characteristics of Dairy Cows in Gezira State, Sudan. 

Karim, A. A., Haridi, A. A., & El Rayah, E. A. (1985). The environmental impacts of four 

insecticides on non-target organisms in the Gezira Irrigation Scheme canals of Sudan. The Journal 

of tropical medicine and hygiene, 88(2), 161-168. 

Kim, K. H., Kabir, E., & Jahan, S. A. (2017). Exposure to pesticides and the associated human 

health effects. Science of the Total Environment, 575, 525-535. 

Mohamed, I. A. (2012). The Impacts of Water Borne Diseases on Rural Development in Sudan: 

Study of Malaria in Gezira Irrigated Agricultural Scheme. Available at SSRN 2003373. 

Thornton, D. S. (1972). Agricultural development in the Sudan Gezira scheme. Sudan Notes and 

Records, 53, 100-115. 

Tomasko, S. (2018). All Aldicarb Use Now Banned in Wisconsin. 

https://fyi.extension.wisc.edu/pat/2018/11/10/014_nov_art06/#:~:text=It%20was%20an%20agree

ment%20between,even%20within%20the%20legal%20limit  

Wilson, R. T. (2018). Livestock in the Republic of the Sudan: Policies, production, problems and 

possibilities. Animal Husbandry, Dairy and Veterinary Science, 2(3), 1-12. 

 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Maske Kullanımı ve Atık Yönetimi 

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BULUT 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları AD 
 

 
Giriş  

Enfeksiyon hastalıkları içinde solunum yolu ile bulaşan hastalıklar kısa sürede pek çok 

insana bulaşabilme özelliği nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli bir yer oluşturmaktadır. 

Günümüzde yaşanan eski Yunancada “tüm insanları etkileyen” anlamına gelen “pandemi” ile 

tüm insanlığın tehdit altında olduğu bilinmekle beraber hastalıktan korunma adına kişisel 

koruyucu önlemler alınması gerekliliği bilinmektedir. Hastalığa yakalanmamak için tüm 

önlemlerin alınması birincil korumadır. Solunum yollarından bulaşabilecek etkenlerden 

korunmak için maske kullanılması gerekmektedir.  

 

Maske türleri  

Maskeler “cerrahi maske”, “ventilli - ventilsiz solunum maskesi”  olarak ikiye ayrılırlar (Türk 

Toraks Derneği 2020). 

    

 

1. Cerrahi Maskeler  

Bu maskeler solunum yolu hastalığı olan veya şüphelenilen bireylerin hastalığı 

başkalarına bulaştırmaması için kullanılır (Türk Toraks Derneği 2020). Dikdörtgen biçiminde 

olup üç, dört katmandan oluşur. Katmanlardan her biri çok ince elyaftandır. Bu maskeler 

damlacık (3 mikrometre büyüklüğünde; EN 14683 ve ASTM F2100 standartları) ve parçacık 

(0,1 mikrometre büyüklüğünde; yalnızca ASTM F2100 standardı) bloke etme özelliklerine göre 

test edilir. Bu maskeler damlacık ve parçacıkları bloke ederken aynı zamanda kullanıcısının 
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soluk alıp vermesini de sağlamalıdır. Tıbbi maskeler kişisel koruyucu ekipman (KKE) olarak 

kategorize edilen ve düzenlemeye tabi tıbbi aygıtlardır (Dünya Sağlık Örgütü 2020).  

Tek kullanım için tasarlanan bir tıbbi maskenin filtrasyon (en az %95 damlacık 

filtrasyonu), solumaya izin verme ve öngörülüyorsa sıvı rezistansı gibi özellikleri; türüne 

(örneğin tela ya da meltblown) ve dokuma olmayan katman materyallerine (örneğin 

polipropilen, polietilen ya da selüloz) bağlıdır.  

Bu maskeler tek kullanımlık olup çıkarıldıktan sonra naylon poşete konarak evlerde çöp 

kutularına atılmaları gerekir. Sokağa atılmazlar ve evde ortada bırakılmazlar. Çıkarıldıktan 

sonra tekrar kullanılmazlar. Diğer maskelere göre daha ucuzdurlar. 

 

2. Ventilli Solunum Maskeleri 

Bu maskelerin üzerinde nefes alırken kapanan, nefes verirken açılan valf mevcuttur. Bu 

maskeler esas olarak tozlu ortamlarda kullanılır. Sıcak ve nemli koşullarda maske içindeki 

havayı hızla dışarı atarak, uzun saatler boyunca bu maske ile çalışan kişilerin solunum işini 

kolaylaştırır. Filtreleme yapmadan nefesi dışarı verdiğinden, hasta kişilerin enfeksiyonu 

başkasına bulaştırmasına engel olmaz. Bu maskeyi kullananların, başkalarına hastalık 

bulaştırmamak için mutlaka üzerine cerrahi maske takarak kullanması gerekir (Türk Toraks 

Derneği 2020). 

 

3. Ventilsiz Solunum Maskeleri 

N95 ya da FFPII, FFPIII gibi adlarla da anılan, çevredeki küçük partiküllerin, bakteri veya 

virüslerin en az %95’ini tutan maskelerdir. Bu maskeler esas olarak sağlık çalışanları tarafından 

özel durumlarda kullanılmak için üretilir. Hasta olan bireylerin hastalığı başkalarına 

bulaştırmaması amacıyla, solunum maskesi kullanılmaz. Hasta bireylerin bulaştırıcılığını 

engellemek için cerrahi maske yeterlidir (Türk Toraks Derneği 2020). 

N95 maskelerinin yüze sıkı oturması sızıntıları engelleyerek havadaki küçük 

aerosollerin solunmasını önlerken, cerrahi maskelerin gevşek oluşu yüze tam oturmaması 

sadece büyük parçacıkların geçişini önlemektedir (Oral ve ark 2020).  

Ameliyathanelerde ve hasta bakım ortamlarında kullanılması tasarlanan cerrahi 

maskeler, kullanıcıyı değil çalışma ortamını korumak için tasarımlanmıştır. Asıl amaç, 

kullanıcıyı infeksiyondan korumak olduğunda solunum yolu koruyucu malzemelerin kullanımı 

düşünülmelidir. Maske seçiminde TS EN 14683 “Cerrahi maskeler - özellikler ve deney 

yöntemleri” standardı göz önünde bulundurulmalıdır (Zenciroğlu 2011). 
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Tıbbi Olmayan (Kumaş) Maskeler  

Tıbbi olmayan (kumaş) maskeler dokunmuş ya da polipropilen gibi dokunmamış çeşitli 

türde kumaşlardan yapılır. Günümüzde kullanılan tıbbi olmayan maskelerde tek bir tasarım, 

materyal seçimi, katman ya da şekil söz konusu değildir. Kumaş ve materyal açısından sınırsız 

denebilecek kombinasyon filtrasyon ve solunum açısından da farklı sonuçlar vermektedir.  

Tıbbi olmayan maske ne tıbbi bir aygın ne de kişisel koruyucu donanımdır. Bununla 

birlikte, tıbbi olmayan maskeler için Fransız Standardizasyon Kurumu (AFNOR) tarafından bir 

standart geliştirilmiştir. Bu standartta söz konusu olan filtrasyon ve solunum açısından gerekli 

görülen minimum performanstır (filtrasyonda asgari %70 katı parçacık ya da damlacık 

filtrasyonu, soluk alıp vermede ise maksimum 0,6 mbar/cm2 basınç farkı ya da maksimum 2,4 

mbar soluk alma direnci ve maksimum 3 mbar soluk verme direnci). (71)  

Standardize edilmiş düşük filtrasyon ve solunum zorunlulukları ve genel olarak 

beklenen performans şuna işaret etmektedir: Kumaş gibi dokunmuş veya dokunmamış 

materyallerden yapılan tıbbi olmayan maskeler, önleme açısından değil, yalnızca toplu 

ortamlarda kaynak kontrolü (enfeksiyonlu kişiler tarafından kullanılma) açısından 

düşünülmelidir. Bunlar, belirli durumlarda (fiziksel mesafe kuralının uygulanamayacağı; toplu 

taşıma) kullanılmalı ve bu kullanıma mutlaka hijyen ve fiziksel mesafe önlemleri eşlik etmelidir 

(DSÖ 2020). 

 

Tıbbi Olmayan Maskelerde Dikkate Alınması Gereken Özellikleri:  

a) Materyal türü: Filtrasyon etkinliği (FE), soluk alabilirlik, filtre kalitesi faktörü, 

filtrasyon ve soluk alıp verebilme, kullanılan materyale göre değiştiğinden materyal 

seçimi önemli bir ilk adımdır. Kullanılan materyale bağlı olmak üzere filtrasyon 

etkinliği ve soluk alıp verebilirlik birbirini tamamladığı gibi birbirine karşı da olabilir. 

Eldeki son verilere göre kullanılıp atılabilir tıbbi maskelerde kullanılan aynı materyal 

olan iki tela katmanı filtrasyon ve soluk alıp verebilme açısından gerekli koşulları 

karşılamaktadır. Pamuklu kumaştan yapılan ticari maskeler genel olarak soluk alıp 

verme açısından sorunsuz olsa bile sağladığı filtrasyon yetersizdir. Maske yapımında 

elastik materyal tercih edilmemelidir. Bu tür materyal yüzde esnediğinde gözenekler 

genişleyebilir ve kullanım süresindeki filtrasyon etkinliği azalabilir. Bunun yanı sıra 

elastik materyal zamanda bozulabilir, yüksek sıcaklıkta yıkanması durumunda 

yıpranabilir (Jang, Kim 2015). 
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b) Katman sayısı: Kullanılan kumaş cinsine göre tıbbi olmayan maskelerde en az üç 

katman olmalıdır. Maskenin en iç tarafındaki katman kullanan kişinin yüzüyle 

temastayken en dış katman çevreye açıktır. 

Dokuma kumaş ikiye katlandığında tek katlı olmasına göre 2-5 kat daha fazla filtrasyon 

sağlar, 4 kat yapıldığında 2-7 kat artar (Jang, Kim 2015). Yalnızca pamuklu mendil kullanılan 

en az 4 katmanlı maskelerin filtrasyon etkinliği yalnızca %13 kadardır. Sargı bezi gibi fazlasıyla 

gözenekli materyaller ise çok katlı olduklarında bile yeterli filtrasyonu sağlamamaktadır: 

etkinliği yalnızca %3’tür. Önemli bir nokta da daha sık dokunmuş materyallerde katman sayısı 

arttıkça soluk alıp vermenin güçleşmesidir (Jung ve ark. 2014).  

 

c) Maske biçimi: Düz, katlı ya da gaga şeklinde olan maskeler kullanıcının burnuna, 

yanaklarına ve çenesine oturacak şekilde tasarlanmıştır. Maskenin kenarları yüze yakın 

durmuyor, konuşurken kayıyorsa iç/dış hava maskenin ön yüzünde filtre edilmeden kenarlardan 

içeriye nüfuz eder. Filtrelenmemiş havanın içe ve dışa hareketi maskenin büyüklüğü ve 

biçimiyle ilişkilidir. Elastik bantları ayarlayarak maskenin yüze rahat ve tam oturmasını 

sağlamak önemlidir (Lee 2016). 

 

d) Kumaşın üzerinin kaplanması: Maskede kullanılan bezin üzerinin mum gibi bir maddeyle 

kaplanması engeli artırıp maskeyi sıvıya karşı dayanıklı kılabilir. Ancak, bu işlem gözenekleri 

kapatacağından soluk almayı güçleştirebilir. Bunun yanı sıra, filtrelenmemiş havanın soluk 

verilirken maskenin kenarlarından kaçma ihtimali de vardır. Dolayısıyla maskenin üstünün 

kaplanması önerilmez. 

 

e) Maskenin muhafazası:  

-Maskeler yalnızca bir kişi tarafından kullanılmalı, başkalarıyla paylaşılmamalı.  

-Islandığında ya da gözle görünür biçimde kirlendiğinde değiştirilmelidir.  

-Islanmış bir maske uzun süre kullanılmamalıdır.  

-Maske, ön tarafına dokunmadan çıkarılmalı, çıkardıktan sonra göz ve ağıza dokunulmamalı. 

-Maske çıkarıldığında maske için özel olarak belirlenmiş atık kutusuna atılmalı ya da yeniden 

yıkanıp temizleninceye kadar kapalı bir yerde tutulmalı. Etikette yıkamayla ilgili tavsiyeler 

(ılık/sıcak suda yıkanması) dikkate alınmalı.  
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-Yıkanabilir kumaş kullanılmış ise;  60°C suda sabun/çamaşır deterjanıyla yıkanabilir. 

Polipropilen materyaller 125°C’ye kadar sıcaklıkta yıkanabilmektedir.  

-Bu uygulamaların hemen ardından eller yıkanmalı.  

-Tıbbi olmayan maskeler, başka alanları kontamine etmemesi için sık yıkanmalı ve ayrı 

tutulmalıdır.  

-Katmanlar yıpranmışsa maske uygun atık kutusuna atılmalı. 

-Doğal elyaf yüksek sıcaklıkta yıkamaya ve ütülemeye dayanıklıdır. Örneğin tela gibi 

materyaller kullanılıyorsa maskeyi yumuşak biçimde yıkanmalı.  Polipropilen tela ve pamuklu 

kumaş yüksek ısılara dayanıklıdır; bu kombinasyonla yapılan maskeler buharla temizlenebilir 

ya da kaynatılabilir. Sıcak suyun bulunmadığı durumlarda maskeyi oda sıcaklığındaki su, 

sabun/deterjan ile yıkanmalı daha sonra maske bir dakika süreyle durulanmalı ya da %0,1 klorlu 

suda bir dakika beklettikten sonra klor kalıntısı kalmaması için oda sıcaklığındaki suyla iyice 

arındırılmalı (Liao 2020, Lee 2016, Jung 2014). 

 

Sürekli Tıbbi Maske Kullanımının Zararları Olası Riskleri  

● Maskeye elle dokunulması sonucunda kirlenme, 

● Islandığı, kirlendiği ya da zarar gördüğünde maskeyi değiştirmemekten 

kaynaklanabilecek kontaminasyon, 

● Maskenin uzun süre kullanımı sonucu yüzde oluşabilecek cilt lezyonları, tahriş, 

sivilceler, maske takmanın verebileceği rahatsızlık, 

● Mesafe ve el hijyeni gibi geçerliliği kanıtlanmış önlemlere daha az bağlı kalınmasını 

getirebilecek yanlış güvenlilik duygusu, 

● Maske kullanımının göz korumasıyla birlikte gerçekleşmediği durumlarda havadan 

damlacık bulaşması ya da gözün dış maddeciklere maruz kalması, 

● Zihinsel sağlık sorunları, gelişim bozuklukları olanlar, sağırlar/ işitme güçlüğü olanlar 

ve çocukların maske kullanma güçlükleri, 

● Sıcak ve rutubetli ortamlarda kullanımının zor olması (Jefferson 2020). 

 

Bireylerin Genel Ortamlarda Maske Kullanmalarının Potansiyel Zararları 

Sağlıklı insanların genel ortamlarda maske kullanmalarının olası dezavantajları şunlardır:  

• Yüz maskesine dokunduktan sonra kontamine ellerle göze dokunma gibi potansiyel risklerin 

artması;  
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• Tıbbi olmayan maskeler ıslandıklarında ya da kirlendiklerinde değiştirilmezse kullanıcı kendi 

kendini kontamine edebilir ve böylelikle mikroorganizmaların çoğalması için elverişli ortam 

oluşur; 

• Kullanılan maske türüne bağlık olmak üzere baş ağrısı ve/ya da solunum güçlüğü gibi 

sorunlarla karşılaşma; 

• Maskenin uzun saatler boyunca kullanımı sonucunda yüzde ortaya çıkabilecek cilt lezyonları, 

tahriş ya da daha da kötüleşen sivilceler; 

• Net biçimde iletişim kurmada güçlükler; 

• Maskeden rahatsız olma; 

• Fiziksel mesafe ve el hijyeni gibi diğer kritik önlemlere daha az bağlı kalınmasını getirebilecek 

yanlış bir güvenlilik duygusu;  

• özellikle küçük çocuklar söz konusu olduğunda maskenin gerektiği gibi kullanılmaması;  

• Atık yönetimiyle ilgili konular; maskelerin gerektiği gibi bertaraf edilmemesi kamuya açık 

alanlarda atık birikimine neden olabilir, sokakları temizleyen kişiler için tehlike ve çevreye 

tehdit oluşturabilir;  

• Dudak okumasına bağlı kişilerle iletişim kurmakta güçlük;  

• Maske kullanmanın belirli kesimler açıcından güçlükleri: çocuklar, gelişim sorunları olanlar, 

zihinsel sorunları olanlar, bilişsel sorunlar yaşayan yaşlılar, astımlılar, kronik solunum sorunları 

yaşayanlar, yüz travması geçirenler, yakınlarda ağız ve çene ameliyatı olanlar, sıcak ve nemli 

ortamlarda yaşayanlar (Kwon ve ark. 2017, Al Badri 2017). 

 

Sağlıklı İnsanların Maske Kullanımının Avantajları 

• Enfeksiyonlu kişilerde semptomlar belirmemişken bu kişilerden gelebilecek potansiyel riskin 

azalması 

• İnsanlarda etkenin yayılmasını önleme çabalarına katkıda bulunan bir rol oynayabilecekleri 

duygusunun gelişmesi 

• Halka diğer önlemlere uymaları gerektiğinin de hatırlatılması (el hijyeni, ağız/buruna 

dokunulmaması) 

• Potansiyel sosyal ve ekonomik yararlar 

Dünya ölçeğinde ameliyat maskesi ve KKD sıkıntısı çekildiği bir dönemde halkın kendi kumaş 

maskelerini yapmaya özendirilmesi kişisel girişimciliğe ve toplum bütünlüğüne katkıda 

bulunabilir, maske üretebilenler için bir gelir kaynağı oluşturabilir.  
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Kumaş maskeler bir kültürel ifade biçimi olarak koruyucu önlemlerin genel olarak halk 

tarafından benimsenmesinde özendirici bir işlev de görebilir.  

Günümüzde yaşanan pandemi nedeniyle maske kullanımının sosyal ortamlarda zorunlu 

hale gelmesi ile birlikte maske kullanımında yeniden kullanım konusu ciddi bir endişe konusu 

haline gelmektedir. Yeniden kullanımda önemli nokta; maskenin dış yüzeyinin kontaminasyon 

olasılığıdır. Birey maskeyi yeniden takarken, maskenin yüzeyine dokunması durumunda 

hastalık etkenini bulaştırabilir. Bu durumdan kaçınmak için, cerrahi maskelerin tek kullanımlık 

olduğu ve kullanım sonrası uygun atık kutularına atılması gerektiği, solunum maskelerinin de 

her kullanımdan sonra dekontamine edilmesi gerekmektedir. Yapılan bir çalışmada, N95 

solunum maskelerinin dekontamine edilmesi için ultraviyole antiseptik ışınlama (UVGI: 

ultraviolet germicidal irradiation), ısı veya mikrodalgalar ile üretilen buhar, nemli ısı, etilen 

oksit, hidrojen peroksit ve çamaşır suyu gibi ağartıcı dahil çeşitli teknikler test edilmiştir (24). 

Her bir yöntemin bazı avantaj ve dezavantajları mevcuttur.  

 

Maske dekontaminasyonunda bazı yöntemler şunlardır; 

Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit): Çamaşır suyunun %5-15 konsantrasyonlarda kullanılarak 

yapılan dekontaminasyonda; hava akış direncini, aerosollerin penetrasyonunu etkilemese ve 

maskelerin performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olmasa da kurutmak ve havalandırmak için 

uygun alana ve zamana ihtiyaç vardır. Kullanıcılar için klor kalıntılarının toksik ve alerjik 

etkileri olabilmektedir. 

Etilen oksit:  bir saatlik etilen oksitle muamele ile dört saatlik havalandırmadan sonra sadece 

maske bantlarında etilen oksitin artığı 2-hidroksietil asetat bulunmuş ve maskenin filtre aerosol 

penetrasyonu, filtre hava akışı direnci veya fiziksel görünümünün etkilenmediği gösterilmiştir. 

Ancak artık maddenin toksik ve alerjik etkileri daha ayrıntılı incelenmelidir. 

Hidrojen peroksit: gaz, buhar ve sıvı hali N95 maskelerin dekontaminasyonunda kullanılmış ve 

gaz halinde kullanılan hidrojen peroksitin penetrasyonda bozulmaya neden olduğu diğer 

formların ise neden olmadığı gösterilmiştir. 

Mikrodalgalar tarafından üretilen ısı ve buharla dekontaminasyon: zaman açısından 

kolaylık sağlaması yani kısa sürede uygulanabilen basit bir uygulama yöntemi olmasından 

dolayı küçük kuruluşları için önerilmiştir. 1250-W (2450 MHz) mikrodalga fırın içine 50 ml 

musluk suyu kullanılarak, 2 dakika tam güçle ışınlanmış tek bir solunum maskesi için 

kullanılmıştır. Biyosidal etki gösterdiği belirlenmiş olup burun bantlarında erimeye neden 

olduğu için dikkatli uygulanması önerilmiştir. 
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Nemli ısı ile dekontaminasyon: sıcak nemin biyosidal etkinin ana bileşeni olarak hareket ettiği 

mikrodalga ile dekontaminasyona mekanik olarak benzemektedir ve mikroorganizmaları 

öldürmek için kuru ısıdan daha etkilidir acil buhar sterilizasyonu ile de maskelerin hem yapısal 

hem de fonksiyonel özelliğinin korunduğu, kimyasal ve biyolojik kontaminasyonun olmadığı 

gösterilmiştir, Ancak bu gibi uygulamaların zaman aldığı ve küçük kuruluşlar için uygun 

olmadığı belirtilmiştir. 

UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation): N95 filtreli yüz maskelerini dezenfekte etme ve 

yeniden kullanıma uygun hale getirmek için uygulanabilir. UVGI, yararlı bir sterilizasyon 

tekniği olarak gösterilen yüksek enerjili kısa dalga (254 nm) ultraviyole ışınıdır. Ultraviyole 

ışınlama ile çeşitli N95 maske modelleri üzerindeki koronavirüsler dahil olmak üzere insan 

respiratuvar virüslerinin etkisiz hale getirildiği ve bu uygulamanın maskelerin filtrasyon 

özelliğini etkilemediği, gerekli önlemlerle güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir. 

 

Maske Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar: 

-Hastaların veya hastalığı sessiz geçirenlerin (asemptomatik hastalar) hastalığı başkalarına 

bulaştırmaması için cerrahi maske takılır. 

-Maske üzerinde delik veya damlacık olup olmadığı kontrol edilir.  

-Maskeler takılmadan önce ve maske çıkarıldıktan sonra mutlaka eller hijyenik olarak 

yıkanmalıdır.  

-Maske takılı iken ellerle maskeye, yüze ve gözlere dokunulmamalıdır. Dokunulduğu fark 

edilirse hemen ellerin tekrar sabunla yıkanması veya alkol bazlı el antiseptikleri ile 

temizlenmesi gereklidir. 

-Maskenin hangi tarafının üst taraf olduğu (metal şeridin olduğu yer) belirlenir. 

-Maskenin doğru tarafının (renkli taraf) dışarıya baktığından emin olunur. 

-Maskenin alt kısmı aşağı doğru çekilerek, ağız, çeneyi kapatacak şekilde yerleştirilir. 

-Maske yüze yerleştirilir. Maskenin metal şeridi veya sert kenarı burnun şekline göre kapatılır. 

-Cerrahi maskeler ve solunum maskeleri tek kullanımlıktır. Solunum maskeleri, cerrahi 

maskelere göre çok daha pahalıdır. Bu nedenle hastalar tarafından tekrar kullanma eğilimi 

mevcuttur. Bu durum kullanılan maskeler üzerinde bulunan mikropların solunması, 

dokunulması, göze-buruna teması nedeni ile hem kullanan hem de çevredekiler için ayrı riskler 

doğurur. 
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-Ventilli solunum maskeleri, bulaşıcı hastalık durumlarında ne hastalar ne de sağlık çalışanları 

tarafından kullanılmamalıdır. Çünkü dışarı çıkan havayı temizlemediği için, bulaştırıcılığı 

engellemez. Eğer ventilli maske varsa mutlaka üzerine cerrahi maske takılarak kullanılmalıdır. 

- Kullanım gerekliliği ortadan kalkınca maske çıkarılır; maskenin potansiyel kontamine olmuş 

yüzeylerine dokunmadan, maskeyi yüz ve kıyafetlerden uzak tutarak kulakların arkasındaki 

elastik halkalar çıkarılır veya başın arkasından çözülür. 

-Kullanım sonrası çıkarılan maske özel olarak belirlenmiş kapalı çöpe atılır (TTD 2020, Oral 

ve ark 2020,). 

 

 

Maske Atıklarının Yönetimi 

       Günümüzde yaşanan pandemi nedeniyle maske kullanımının zorunlu hale gelmesi ile 

kullanılan maskelerin atıklarının organize edilmesi çevre sağlığı ve toplum sağlığı açısından 

önemli bir sorun haline gelmiştir.  

 Bu nedenle ülkemizde kurum ve kuruluşlara maske atıklarının yönetimi ile ilgili kurallar 

belirlenmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel 

Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde 07.04.2020 tarihli 2020/12 Genelgesine göre; içinde 

bulunduğumuz süreçte tek kullanımlık kişisel maske ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının 

biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine 

iletilmesi süreçlerinde asgari olarak dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. 

Bu hususlar; 

1. Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel 

hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca kapatılan iç 

içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 

“diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi, 

2. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde 

oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan 

atıkların “tıbbi atık” olarak yönetilmeleri ve diğer atıklar ile kesinlikle karıştırılmamaları, 

3. Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel 

hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat 

süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak 

yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi, 
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4. Belediyeler tarafından maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının 

biriktirilmesi ve teslimine yönelik yapılacak duyuru ve talimatlara da ayrıca riayet edilmesi, 

5. Atık biriktirme, toplama, taşıma, ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bu 

ekipmanların bulunduğu alanların her bir atık boşaltımı sonrası temizliği/hijyeni sağlanması, 

6. Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek dökülme ve/veya sızıntı suyuna yönelik 

tedbir alınmalı, kirlilik oluşması durumunda kirlenen yüzeyin dezenfekte edilmesi, 

7. Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin çalışma 

sırasında eldiven, maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanması, atıkla temas etmemeye 

dikkate etmesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymesi sağlanması 

hususlarında uygulamaya esas hükümler yer almaktadır. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi ile kurumlarda kurallar belirlenmiş ve maske 

atıklarının yönetimi ile genel olarak şu şekilde özetlenebilmektedir; 

1. Kurum ve kuruluşların bina girişlerine gri etiketli olarak “maske, eldiven ve diğer kişisel 

atık” yazan kapaklı ve torba içeren biriktirme ekipmanı koyulmalıdır.  

2. Torbaların dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya 

alınmalı ve geçici depolama alanına götürülmelidir.  

3. Geçici depolama alanı insan kullanımından ve gıda malzemelerinden uzak ve kapalı 

olmalıdır.  

4. Geçici depolama alanındaki atıklar 72 saat bekletilmeli ve evsel atık kapsamında (diğer atık) 

belediyeye teslim edilmelidir.  

5. Belediyelerin bu konudaki duyuru ve talimatlarına uyulmalıdır.  

6. Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bu 

ekipmanların bulunduğu alanların her bir atık boşaltımı sonrası temizliği/hijyeni sağlanmalıdır. 

bu ekipmanlar başka amaçlar için kullanılmamalıdır.  

7. Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek dökülmeve/veya sızıntı suyuna yönelik 

tedbir alınmalı, kirlilik oluşması durumunda kirlenen yüzey dezenfekte edilmelidir. yüzey ve 

alan temizliğinde çamaşır suyu, dezenfektan gibi malzemeler kullanılmalıdır.  

8. Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin çalışma 

sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanılması, atıkla temas etmemeye 

dikkat etmesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymesi sağlanmalıdır.  

9. Görevli personelin kullanılan ekipmanları ve kişisel malzemelerini dezenfekte ederek 

hijyeninin sağlanması sağlanmalıdır. 
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Sonuç 

Salgın gibi bir afet durumunda etkenden korunma, hastalığın tanı ve tedavisinden elbette daha 

önemlidir. Korunma adına kişisel koruyucu ekipmanlar içerisinde maskeler doğru şekilde 

kullanıldığında hayat kurtarıcıdır.  

Maske temininde yaşanabilecek olası bir ihtiyaç anında, maskelerin yeniden kullanımı 

gündeme gelebilir. N95 maskelerin çamaşır suyuyla ve etilen oksitle dekontaminasyonunda 

artık madde kalma olasılığı, rahatsız edici koku ve alerjik rahatsızlıklar oluşturabilmekte, 

Hidrojen peroksitle dekontaminasyonda ise özel havalandırma ve alt yapı gerektirmekte, 

Mikrodalga ve nemli ısıyla yapılan dekontaminasyonda ise maskelerin yapısını bozabilmekte, 

UVGI yönteminde toksik madde kullanılmadığı için, alerjik riskleri taşımamakta ve gerekli alt 

yapı sağlandığında uygulanabilir bir yöntem olduğu belirtilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tek kullanımlık maske gibi atıklarının yönetiminde 

07.04.2020 tarihli 2020/12 Genelgesine göre; atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, 

geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde asgari dikkat 

edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Kurum ve kuruluşların bina girişlerine maske atıklarını 

biriktirme ekipmanı konulması, ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici 

depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” 

olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi gibi konular belirtilmiştir. 

Tüm bu bilgiler ışığında, yaşanılan pandemi sürecinde farklı maske çeşitlerinin tüm dünyada 

kullanılıyor olması, maske atıklarının yönetiminin önemini bir kez daha hem toplum sağlığı 

hem de çevre sağlığı açısından toplumun farklı yöntemlerle bilinçlendirilmesinin önemli bir 

konu olduğunu bir gözler önüne sermektedir. 

 

 

Kaynaklar  

1. Çalışkan, Havva. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma 

Davranışını Etkileyen Faktörler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 20(3):313-28 

2. Zenciroğlu, Dilek. (2011). Hastanede Kişisel Koruyucu Giysiler ve Ekipmanlar. 

ANKEM Dergisi. 25(Ek2):176-83 

3. Oral B., Sarı G., Beyan C.A., Doğrul Z. (2020) Pandemi ve N95 Filtreli Yüz 

Maskelerinin Yeniden Kullanımı, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 2020;5(COVID-19 

Özel Sayısı): 115-125 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
4. Türk Toraks Derneği (2020) Maske Çeşitleri ve Kullanım Amaçları, Erişim: 

https://toraks.org.tr/site/news/5831#:~:text=Cerrahi%20Maskeler%3A%20%C4%B0s

minden%20anla%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%BCzere

,de%20kullan%C4%B1l%C4%B1r%20(%C5%9Eekil%201). 

5. Public use of masks as source control during the COVID-19 pandemic: key 

considerations from social science. Geneva: World Health Organization; 2020  

6. Jang J.Y., Kim S.W. (2015) Evaluation of Filtration Performance Efficiency of 

Commercial Cloth Masks Journal of Environmental Health Sciences, 41(3):203-215 

7. Jung H., Kim J.K., Lee S., Le, J., Kim J., Tsai P., et al., (2014) Comparison of Filtration 

Efficiency and Pressure Drop in Anti-Yellow Sand Masks, Quarantine Masks, Medical 

Masks, General Masks, and Handkerchiefs. Aerosol Air Qual. Res. 14, 991–1002. 

(https://doi.org/10.4209/aaqr.2013.06.0201, accessed 4 June 2020). 

8. Lee SA, Hwang DC, Li HY, Tsai CF, Chen CW, Chen JK. (2016) Particle Size-

Selective Assessment of Protection of European Standard FFP Respirators and Surgical 

Masks against Particles-Tested with Human Subjects. J Healthc Eng. 2016 

9. Liao L, Xiao W, Zhao M, Yu X, Wang H, Wang Q, et al. (2020) Can N95 Respirators 

Be Reused after Disinfection? How Many Times? ACS Nano. 14(5):6348-56. 

10. Jefferson T., Jones M., Al Ansari L.A., Bawazeer G., Beller E., Clark et al., (2020) 

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Part 1 - 

Face masks, eye protection and person distancing: systematic review and meta-analysis. 

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2, kabul 4 Nisan 

2020)  

11. Kwon JH, Burnham CD, Reske KA, Liang SY, Hink T, Wallace MA, et al. (2017) 

Assessment of Healthcare Worker Protocol Deviations and Self-Contamination During 

Personal Protective Equipment Donning and Doffing. Infect Control Hosp Epidemiol, 

38(9):1077-83. 

12. Al Badri F. (2017) Surgical mask contact dermatitis and epidemiology of contact 

dermatitis in healthcare workers. . Current Allergy & Clinical Immunology, 30,3: 183 - 

188. 

 

 

 
 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE RASYON PARTİKÜL BOYUTU VE 
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(Sözel Bildiri) 
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Özet 
Hayvancılık işletmelerinde özelliklede süt sığırlarının dengeli bir şekilde beslenmesinde ve 

besin madde gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ekonomik bir rasyonun oluşturulması ilk 

ve temel amaç olmaktadır.  Fakat tek başına başarılı kabul edilebilecek bir besleme yönetimi 

için yeterli değildir. Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde önemli süreçlerden biri de yem 

hazırlama sürecidir. Bir bütün halinde ele alındığında yemleme faaliyetleri, süt ve besi sığır 

işletmelerinde toplam gider maliyetlerinin % 60–70’ini oluşturmaktadır. Bu bağlamda doğru 

ve dengeli besleme yapabilmek amacıyla uygun yemleme sistemlerinin seçimi oldukça 

önemlidir. Bu bakımdan hayvan besleme pratiğinde standart (rasyonel), stratejik, tam yemleme 

ve stratejik tam yemleme gibi farklı yemleme sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemler içinde 

süt verimi, döl verimi ve maliyet açısından en uygulanabilir yemleme sistemi Toplam Karma 

Rasyon (TKR) uygulamasıdır. 

Yemlerin partikül büyüklüğünün dağılımı, süt ve besi sığırlarının rasyon formülasyonlarının 

önemli bir parçasıdır. Bu nedenle hayvan besleme uzmanları son zamanlarda partikül 

büyüklüğünü çiftliklerde ölçmek için bir takım özel yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri 

olan “Penn State Forage Partikül Separatorü” olup, kaba yemlerin ve toplam karışım 

rasyonlarının (TKR) partikül büyüklüğünü nicel olarak ölçmede kullanılmaktadır. Ayrıca yem 

partikül boyutunun yönetimi, uygun olgunluk aşamasında yemlerin hasat edilmesiyle 

başlamaktadır. Fakat yüksek süt verimli ineklerin enerji ihtiyacının karşılaması amacıyla, 

rasyonlarda kolay sindirilebilir ve karbonhidratlarca zengin konsantre yemlerin miktarları 

artırılmış ve hayvanların kuru madde tüketimlerinin artırılması amacıyla da kaba yemlerin 

partikül uzunlukları da zaman içerisinde kısaltılmıştır. 

Sonuç olarak rasyonların fiziksel anlamda yetersiz olmaları durumunda; geviş getirmenin 

zayıflaması veya durması, geğirmede zorluk, timpani, iştahın azalması, yem tüketimi ve 

sindirimde azalma, verim kaybı, SARA, rumen parakeratozu ve süt yağında düşme gibi 

olumsuz belirtiler görülmektedir. Bu yüzden hayvanların verim performansları ve yukarıda 

belirtilen metabolik hastalıkların önüne geçmek için rasyonların fiziksel yapısını her zaman göz 
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önünde bulundurmak gereklidir. Bu bağlamda gereksinimler doğrultusunda teorik olarak 

hazırlanan rasyonlar ile hayvanlara servis edilen rasyonlar arasındaki farklılıkların 

azaltılmasıyla, süt sığırı çiftliklerinin sürdürülebilirliğine, karlılığına, hayvan sağlığına ve 

verimliliğine katkı sağlanabileceği unutulmamalıdır. Bu derlemenin amacı, süt ineklerinin 

beslenmesinde TKR partikül boyutu ve öneminin beslenme davranışı ve rumen 

fermantasyonunu nasıl etkileyebileceğini gösteren son bulguların bazılarını detaylandırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Süt İneği Beslemesi, Kaba Yem, Rasyon, Partikül Boyutu, PSPS. 

Abstract 

RATION PARTICLE SIZE AND IMPORTANCE IN THE NUTRITION OF DAIRY 

COWS 

The first and main aim is to create an economic ration in order to meet the nutritional needs of 

livestock enterprises, especially for dairy cattle in a balanced diet. However, it is not enough 

for a feeding that can be considered successful alone. Feed preparation is one of the important 

processes in cattle breeding enterprises. The feeding event as a whole creates 60-70 % of the 

total expense costs in dairy and cattle enterprises. In this respect, different feeding systems such 

as standard (rational), strategic, full feeding and strategic full feeding are applied in animal 

feeding practice. Among these systems, milk yield, reproductive yield and cost-effective 

feeding system is Total Mixed Ration (TMR) application. 

Particle size distribution of feeds is an important part of ration formulations of dairy and beef 

cattle. Therefore, animal nutritionists have recently developed a number of specific methods to 

measure particle size on farms. One of these is the "Penn State Forage Particle Separator" and 

is used to quantitatively measure the particle size of roughages and total mixed rations (TMR). 

In addition, the management of the feed particle size starts with the harvesting of the feed at the 

appropriate maturity stage. However, in order to meet the energy needs of cows with high milk 

yield, the amount of easily digestible and carbohydrate-rich concentrated feeds has been 

increased, and the particle lengths of roughages have been shortened over time in order to 

increase the dry matter intake of the animals. 

As a result, if the rations are physically insufficient; Adverse symptoms such as weakening or 

stopping of rumination, difficulty in burping, tympani, decreased appetite, decreased feed 

consumption and digestion, loss of yield, SARA, rumen parakeratosis and decreased milk fat 

are observed. Therefore, it is necessary to always consider the physical structure of the rations 
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in order to prevent the productivity performance of the animals and the metabolic diseases 

mentioned above. In this context, it should not be forgotten that by reducing the differences 

between the rations prepared theoretically in line with the requirements and the rations served 

to the animals, it should be kept in mind that the sustainability, profitability, animal health and 

productivity of dairy cattle farms can be contributed. The aim of this review is to detail some 

of the recent findings showing how the importance of TKR particle size and importance in diets 

of dairy cows may affect feeding behaviour and rumen fermentation.  

Key Words: Dairy Cow Feeding, Roughage, Ration, Particle Size, PSPS. 

 

 

Giriş 

Hayvancılık işletmelerinde özelliklede süt sığırlarının dengeli bir şekilde beslenmesinde ve 

besin madde gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ekonomik bir rasyonun oluşturulması ilk 

ve temel amaç olmaktadır.  Fakat tek başına başarılı kabul edilebilecek bir besleme yönetimi 

için yeterli değildir. Bu bağlamda kağıt üstünde ya da bilgisayar programı yardımı ile bir araya 

getirilmesi planlanan yem hammaddelerinin uygulamada hangi koşullar altında bir araya 

getirildiğinden başlayarak yemliğe kadar geçen süreçte meydana gelen olayların yanı sıra 

besleme etkinliğinin ve hangi çevresel koşullar altında gerçekleştiği bu anlamda önem taşıyan 

diğer başlıklar olarak bilinmektedir (Işık, 2018).  

Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde önemli süreçlerden biri de yem hazırlama sürecidir. Bir 

bütün halinde ele alındığında yemleme faaliyetleri, süt ve besi sığır işletmelerinde toplam gider 

maliyetlerinin % 60–70’ini oluşturmaktadır (Yalçın ve Şehu, 2011; CFDA, 2016). Sığırcılık 

işletmelerinde uygulanan yemleme programlarının temel hedefi hayvanların besin madde 

ihtiyaçlarını doğru ve dengeli bir şekilde karşılanmasıdır. Bu bağlamda doğru ve dengeli 

besleme yapabilmek amacıyla uygun yemleme sistemlerinin seçimi oldukça önemlidir. Bu 

bakımdan hayvan besleme pratiğinde standart (rasyonel), stratejik, tam yemleme ve stratejik 

tam yemleme gibi farklı yemleme sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemler içinde süt verimi, 

döl verimi ve maliyet açısından en uygulanabilir yemleme sistemi Toplam Karma Rasyon 

(TKR) uygulamasıdır. (Görgülü ve ark. 2012). Yemleme faaliyetlerinde genel olarak, 

hayvanların tüketimine sunulan ve hazır bir şekilde önlerine servis edilen son ürün toplam 

karma rasyon olarak ifade edilmektedir. TKR uygulaması kaba ve kesif yemin birlikte karışım 
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halinde verilmesi sebebiyle rumen koşullarının daha stabil olmasını sağlayarak asidoz riskini 

ve süt yağ oranındaki azalmayı minimize ederken, serbest yemleme uygulamasıyla da besin 

madde alımını maksimize ederek pik süt veriminin daha yüksek, pik sonrası süt verimi 

düşüşünün de daha yavaş olmasını, metabolik ve üreme problemlerinin azalmasını sağlayarak 

daha yüksek süt verimi elde edilmesine izin veren bir yemleme sistemidir (Görgülü ve ark. 

2012). 

Toplam karma rasyonlar literatürde kısaca TMR (Total Mixed Ration) olarak ifade 

edilmektedir. TMR tüm yemlerin (kaba, dane, mineral-vitamin, yem katkıları, vs.) belirli 

oranlarda formüle edilmesi sonucunda, tek bir karışım halinde hayvanlara servis edildiği 

formdur (Linn, 2016). Sığırcılık işletmelerinde, hazırlanan TMR’lerin düzenli ve istikrarlı 

olması son derece önem arz etmektedir. Hayvanların tüketmek için aldığı her lokma TMR 

homojen, dengeli ve doğru besin madde içeriğine sahip olmalıdır, aksi takdirde hayvanların 

verimi bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir (Miller, 2012). 

Süt sığırlarının besin madde alımı birçok faktörden etkilenmekte olup, sunulan yemin miktarı, 

yemin tüketimi için geçen zaman ve yemlerin sindirilebilirliği ile bağlantılıdır. Daha spesifik 

olarak, laktasyondaki ineklere sunulan yem, genellikle doğası gereği heterojen olup, her biri 

benzersiz kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip birçok farklı yemden meydana gelir. Bu 

bağlamda aşırı ince partikül boyutuna sahip yemlerle yapılan beslemenin işkembe 

fermantasyonu ve işlevi üzerindeki etkileri uzun süredir belirtilmiştir (Cole ve Mead, 1943). 

Yemlerin partikül büyüklüğünün dağılımı, süt ve besi sığırlarının rasyon formülasyonlarının 

önemli bir parçasıdır. Bu nedenle hayvan besleme uzmanları son zamanlarda partikül 

büyüklüğünü çiftliklerde ölçmek için bir takım özel yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri 

olan “Penn State Forage Partikül Separatörü” olup, kaba yemlerin ve toplam karışım 

rasyonlarının (TMR) partikül büyüklüğünü nicel olarak ölçmede kullanılmaktadır. Ayrıca yem 

partikül boyutunun yönetimi, uygun olgunluk aşamasında yemlerin hasat edilmesiyle 

başlamaktadır. (Heinrichs ve Kononoff, 2002). 

TMR partikül boyutunun analiz edilmesinin temel amacı, ineğin gerçekten tükettiği yem ve 

yem partiküllerinin dağılımını ölçmektir. Bu bağlamada yalnızca belirli bir boyuttan büyük 

parçacıkları değil, aynı zamanda inek tarafından tüketilen yem parçacıklarının genel 

dağılımının da incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan yemliklerden taze ve 

inekler yemeden veya yemi ayırmadan önce TMR numunelerinin alınması ve ölçülmesi 
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önerilmektedir. Çünkü karıştırma ve dağıtım ekipmanları, yemlerin parçacık boyutunu 

azaltabilmekte ve sonucu değiştirebilmektedir (Heinrichs ve Kononoff, 2002). 

Penn State Partikül Separatöründen önce yemlerin partikül uzunluğunun ölçülmesi için çeşitli 

yöntemler kullanılmış ancak bu yöntemler kullanım açısından zor olduğundan dolayı yayılım 

gösterememiştir. Penn State eleğini kullanmada ki amaç; ruminantlarda istenilen yem 

boyutunun elde edilmesiyle birlikte toplam yem karmasındaki kaba kesif yemlerin hayvanlar 

tarafından seçiminin önüne geçmek ve hayvanların yem karmasından optimal yararlanmasını 

sağlamak için hayvanlara verilmeden önce kontrolünü sağlamaktır. Böylece yapılan kontroller 

hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan asidosiz ve diğer metabolik problemlerin azaltılmasına ve süt 

sığırlarında süt yağ oranının düşmesine neden olan sorunların en aza indirilmesine yardımcı 

olmaktadır (Heinrichs, 2013). 

Yüksek verimli süt ineklerinde enerji gereksinimi, artan konsantre yem alımına yol açmıştır. 

Bu bağlamda TMR, abomasum deplasmanı, laminitis ve rumen asidozu gibi beslenme ve 

metabolik bozuklukları önlemek için uygun partikül boyutuna sahip yeterli miktarda ve kalitede 

kaba yem içermelidir (Zebeli ve ark., 2010). Bununla birlikte TMR’nin uygun partikül 

boyutuna sahip olmasıyla ineklerde ayırma davranışının da önüne geçilmiş olacaktır. Ayırma 

davranışı, ineklerin TMR sunulduğunda yediği uzun parçacıkların lehine veya aleyhine seçim 

sonuçları olarak tanımlanabilir. Partikül boyutu analizi, ayırmayı tahmin etmek ve böylelikle 

süt ineklerinin ne tükettiğinin tahminini geliştirmek için yararlı bir araç sağlayabilir. Bu 

derlemenin amacı, süt ineklerinin beslenmesinde TKR partikül boyutu ve öneminin beslenme 

davranışı ve rumen fermantasyonunu nasıl etkileyebileceğini gösteren son bulguların bazılarını 

detaylandırmaktır.  

Rasyon Partikül Boyutunun Önemi: Süt sığırı işletmelerinde temel hedef ellerinde bulunan 

mevcut sürülerden en yüksek süt verimini alarak kar sağlamaktır. Bu bağlamda yapılan genetik 

seleksiyonlar, bakım ve besleme şartlarındaki iyileşmelerle birlikte süt veriminde artışlar 

sağlanmıştır. Bununla birlikte artan süt verimine bağlı olarak hayvanların kuru madde 

tüketimleri artmış, fakat enerji ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle, 

yüksek süt verimli ineklerin enerji ihtiyacının karşılaması amacıyla, rasyonlarda kolay 

sindirilebilir ve karbonhidratlarca zengin konsantre yemlerin miktarları artırılmış ve 

hayvanların kuru madde tüketimlerinin artırılması amacıyla da kaba yemlerin partikül 

uzunlukları da zaman içerisinde kısaltılmıştır. Fakat yapılan bütün bu uygulamalar zamanla 

rasyonların fiziksel yapısını bozmuştur. Dolayısıyla, rasyonlarda kolay sindirilebilir 
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karbonhidratlarca zengin konsantre yemlerin fazla kullanılması ve kaba yemlerin partikül 

uzunluğunun kısalması yeterli düzeyde çiğneme aktivitesini uyarmayınca, bunun sonucu olarak 

da; subklinik rumen asidozisi (SARA), lif sindiriminde azalma, süt yağında düşme, abomasum 

deplasmanları ve laminitis gibi hastalıkların oluşma riskinin de arttığı görülmüştür. Bu yüzden 

rumenin işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için rasyonun yeterli miktarda ve uzunlukta 

kaba yem/yemler içermesi gerekmektedir. Ancak rasyonlarda çok fazla miktarda ve uzunlukta 

kaba yemin kullanılması durumunda ise rumen dolum kapasitesi artmakta ve dolayısıyla 

hayvanların kuru madde tüketimi baskılanmaktadır (Woodford ve Murphy, 1988; Grant ve ark., 

1990; Gençoğlu, 2012). Süt ineği rasyonlarında, belli bir partikül büyüklüğüne sahip kaba yem 

kullanımı hem hayvan sağlığı hem de hayvanın besin maddesi ve enerji gereksinmelerinin 

karşılanabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Türkiye’de kaba yem kullanımındaki eksiklik 

ve hatalar nedeniyle verim kaybı ve metabolik bozukluklara bağlı hastalıklar meydana gelmekte 

ve ulusal ekonomide önemli zararlara neden olmaktadır (Gençoğlu, 2012).  

Rumenin tam olarak çalışabilmesi için rasyonun yeterli miktarda ve uygun partikül 

büyüklüğüne sahip kaba yem ve/veya yemler içermelidir. Bu bağlamda rumen içeriğinin 

tampon kapasitesi süt sığırlarında büyük ölçüde çiğneme aktivitesiyle doğru orantılı olup, 

yüksek oranda tampon maddeler içeren salyanın üretimi için çiğneme zamanı oldukça önem arz 

etmektedir. Çiğneme zamanı çeşitli faktörlere bağlı olmakla birlikte en çok rasyonun lif içeriği 

ve partikül büyüklüğünden etkilenmektedir (Bailey ve Balch, 1961; Mooney ve Allen, 1997; 

Oba ve Allen, 2000). Büyük partiküllü kaba yemlerin çiğneme aktivitesini uyardığını ve buna 

bağlı olarak da salya üretimini arttırdığı bildirilmiştir. Bununla birlikte küçük partikül 

büyüklüğünde hazırlanmış kaba yemlerin çiğneme zamanını azalttığı, asetat/propiyonat (A/P) 

oranını düşürdüğü, daha düşük rumen pH’sının ortaya çıkmasına ve daha düşük süt yağı elde 

edilmesine yol açtığı bildirilmektedir. (Mertens ve ark., 1984; Grant ve ark., 1990; Beauchemin 

ve ark., 1994). Çiğneme zamanının tükürük üretimi ve ruminasyon için önemli rol oynadığı, 

dolayısıyla rumende selülolitik mikroorganizmalar için uygun bir fermantasyon ortamı 

sağladığı ve bununla birlikte yemlerin çiğneme zamanının her kg kuru madde için en az 30 dk. 

olması gerektiği ve salgılanan tükrük miktarının 166-253 g/dk. arasında değiştiği 

bildirmektedir. Ayrıca uygun rumen ortamının; yeterli sayıda rumen hareketlerine, nötre yakın 

rumen pH’sına ve selülotik bakterilerin yaşaması için yüksek A/P oranı gibi şartlara bağlı 

olduğu bildirilmiştir (Beauchemin ve ark., 2008). Rasyonun partikül uzunluğu ve NDF içeriği, 

rumen fermantasyonunu değiştirebilmekte ve sonuç olarak süt verimi ve kompozisyonunu 

etkileyebilmektedir (Leonardi ve Armentano, 2003). 
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Rasyon Partikül Boyutunun Belirlenmesi: Rasyon partikül boyutunun belirlenmesi amacıyla 

ilk kez 1996 yılında tanıtılan PSPS elek sistemi kullanılmaktadır (Lammers ve ark., 1996). 

Büyük ölçüde prosedürün basitliği, düşük analiz maliyeti ve sonuçların hızlı belirlenmesi 

nedeniyle, parçacık boyutu değerlendirmesinde rutin olarak kullanılan bir cihaz haline geldi. 

Orijinal cihaz, 19.0 ve 8.0 mm ölçülerindeki iki elekten ve en alt kısımda bir tava olmak üzere 

toplam 3 parçadan oluşmakta olup, Amerikan Ziraat Mühendisleri Derneği’nin (ASAE) S424 

standardına dayanıyordu. Daha sonraki yıllarda (2003) yine aynı araştırıcılar mevcut elek 

sistemine ekleme yaparak 1.18 mm çapında bir elek daha ilave etmişlerdir (Kononoff ve ark., 

2003a). TMR içerisinde bulunan konsantre yemlerin büyük bir kısmının 8 mm’lik elekten 

geçtiği ve 1.18 mm’nin üzerinde kalan partiküllerin ise geviş getirmeyi uyardığı düşünülerek 

1.18 mm delik çapına sahip bu elek sisteme ilave edilmiştir. Bu bağlamda birçok süt sığırı 

işletmesi ve araştırmacılar yaptıkları TMR’ların ve kullandıkları kaba yemlerin partikül 

büyüklüğü dağılımını belirlemek için bu elek sistemlerinden herhangi birisini 

kullanmaktadırlar. 

 

Resim 1. PSPS Elekleri 

Hiçbir öneri tüm yemleme sistemleri için yeterince geçerli olmasa da, süt sığırları için en uygun 
yem ve TMR partikül boyutu dağılımı Tablo 1’de Penn State Teknik Bülteni, DAS 02-42 
(2002)’ye göre gösterilen oranlarda tavsiye edilmektedir (Heinrichs ve ark., 2005).  

 

Tablo 1. Penn State Partkül Büyüklüğü Ayırıcı Tarafından Tahmin Edilen Yem ve TMR 
Partikül Boyutu Önerileri 

Elek Boyutu 
Tür 

Mısır Silajı Haylaj TMR 
> 19.0 mm 5 ± 3 15 ± 5 5 ± 3 
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19.0 – 8.0 mm 55 ± 10 60 ± 15 40 ± 10 

8.0 – 1.18 mm 40 ± 10 30 ± 10 40 ± 10 

< 1.18 mm ≤ 5 ≤ 5 ≤ 20 

MPL (mm)a,b 8 ± 2 10 ± 2 5 ± 2 
aPenn State Parçacık Ayırıcı tarafından tahmin edildiği gibi (Kononoff ve ark., 2003a) 

bMPL = ASAE (2001) tarafından hesaplanan geometrik ortalama uzunluk. 

TMR değerlendirilirken genellikle üst elekte kalan yem oranı veya >19.0 mm dikkate alınır. 

Tablo 1’de gösterildiği gibi TMR için 19 mm’lik eleğin üzerinde kalan partikül oranının % 2-

8 arasında olması önerilmektedir. Bu öneriler, yemlerin geniş bir partikül boyutu aralığında 

değerlendiren bir dizi deneyin toplu gözlemlerine dayanmaktadır. Ayrıca 1.18 mm ölçüsündeki 

eleğin eklenmesi, numune inceliğinin daha doğru bir açıklanmasına ve ortalama parçacık 

uzunluğunun (MPL) daha doğru bir tahminine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda 19 mm’lik 

eleğin üzerinde kalan büyük partiküllü yemler, hayvanın yem yeme ve geviş getirme süresini 

ve dolayısıyla tükürük üretimini artırmakta ve bu durum rumen ortamının nötralizasyonunu 

sağlamaktadır (Kononoff ve Heinrichs 2003a,b; Krause ve ark., 2002). 

Penn State Partikül Sepatörünün Kullanımı: Dört plastik ayırıcı kutusu sırasıyla en büyük 

delikler (üst elek veya 19 mm), orta büyüklükteki delikler (orta elek veya 8 mm), ardından en 

küçük delikler (alt elek veya 1.18 mm) ve altta katı tava şeklinde üst üste istiflenir. Düzenek 

kurulduktan sonra üst eleğe yaklaşık 3 litre yem veya TMR konulur. Nem içeriği, eleme 

özellikleri üzerinde küçük etkilere neden olabilir, ancak standart nem içeriğinde analiz önermek 

pratik değildir. Çok ıslak numuneler (yüzde 45'ten az kuru madde) doğru şekilde ayrılmayabilir. 

Ayırıcı, hayvana sunulan yemin partikül boyutunu tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, 

numuneler elenmeden önce kimyasal veya fiziksel olarak değiştirilmemelidir (Heinrichs ve 

Kononoff, 2002).  

Düz bir yüzeyde, elekler tek yönde 5 kez sallanır, ardından ayırma kutusu çeyrek tur 

döndürülür. Çalkalama sırasında dikey hareket olmamalıdır. Toplam 8 set veya 40 çalkalama 

için bu işlem 7 kez tekrarlanmalı ve her 5 çalkalama setinden sonra ayırıcı çevrilir. Elek sallama 

modeli Şekil 2'de gösterilmiştir. Çalkalama kuvveti ve sıklığı, parçacıkları elek yüzeyi üzerinde 

kaydırmak için yeterli olmalı ve gözenek boyutundan daha küçük olanların düşmesine izin 

vermelidir. Partikül ayırıcıyı en az 1,1 Hz frekansta (saniyede yaklaşık 1,1 sallama) 7 inç (veya 

17 cm) strok uzunluğunda sallaması önerilmektedir. En iyi sonuçların alınması amacıyla, belirli 

bir sayıda ve 7 inçlik bir mesafede hareket sıklığı kalibre edilmelidir. Çalkalama 
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tamamlandıktan sonra, her bir elekte ve alt tavada bulunan yem numuneleri tartılır ve yüzde 

olarak ifade edilir. 

 

Şekil 1. Parçacık boyutu ayrımı için çalkalama deseni 

Etkin ve Fiziksel Etkin NDF: Etkili lifin geleneksel tanımı lifin süt yağı üretimini veya hayvan 

sağlığını koruma yeteneği ile ilişkiliydi (Gleaves ve ark., 1973; Milligan ve ark., 1981; Harris, 

1984; Clark ve Armentano, 1993; Swain ve Armentano, 1994). Bu kavramları açıklığa 

kavuşturmak için Mertens (1997), hem etkili NDF (eNDF) hem de fiziksel olarak etkili NDF 

(feNDF) için tanımlar önermiş ve bu kavramlar ilk kez 1997 yılında American Society of Dairy 

Science tarafından düzenlenen bir sempozyumda Dr. David Mertens ve bir grup bilim adamı 

tarafından detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Mertens (1997) bu kavramları açıklarken etkin NDF 

kavramını ve fiziksel etkin NDF kavramını ayrı ayrı değerlendirmiş ve geliştirmiş olup, bu iki 

kavram arasındaki farkı ve aralarındaki ilişkiyi bir şekil ile göstermiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 2. Etkin NDF (eNDF) ile Fiziksel Etkin NDF (feNDF) Kavramları Aralarındaki Fark ve 

İlişkilerin gösterimi 
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NDF, feNDF ve eNDF arasındaki ilişkiler Şekil 1’de göstermektedir. Bu bağlamda eNDF, süt 

yağı yüzdesini etkileyen feNDF ile ilişkili tüm etkileri içermekte olup, aynı zamanda rasyon 

yağı konsantrasyonu ve bileşimi, içsel tamponlama veya asit nötrleştirme kapasitesi, çözünür 

protein ve çözünür karbonhidrat (COH) ile ilişkili yemin özelliklerini de içerir. Buna göre 

eNDF süt yağı ile ilişkili iken, fiziksel etkin NDF (feNDF) ise daha çok rasyonun fiziksel yapısı 

(özellikle partikül boyutu) ile ilişkili olup, hayvanın çiğneme aktivitesiyle bağlantılıdır. Dolaylı 

olarak eNDF ile feNDF arasında yüksek bir korelasyon olduğu düşünülebilir. Ancak bu her 

zaman doğru değildir. Örneğin yağ oranı yüksek rasyonlarla beslenen ineklerde çiğneme 

aktivitesi artmaksızın sütteki yağ oranı artmaktadır. Böyle bir durumda eNDF, feNDF’den daha 

yüksek olabilir. Ya da tam tersi şeker oranı yüksek rasyonlarla beslenen ineklerde süt yağı 

azaldığından eNDF feNDF’den daha düşük olabilir. Dolayısıyla eNDF, feNDF’yi etkileyen 

faktörleri kapsamakla birlikte, süt yağı oranını etkileyebilecek faktörleri; rasyonun yağ miktarı 

ve kompozisyonu, asit nötralizasyon kapasitesi, çözünebilir karbonhidrat ve protein ile 

rumende üretilen uçucu yağ asitlerinin miktarı ve oranını da kapsamaktadır. Ancak bu 

kavramlardan eNDF’nin pratikte kullanımı yok denecek kadar azalmış, feNDF üzerine 

araştırmalar ise daha da yoğunlaşmıştır. Aslında feNDF; toplam NDF’nin geviş getirmeyi 

uyaran kısmı olarak tanımlanmakta ve Şekil 1’de belirtildiği gibi feNDF’nin her zaman 

NDF’den daha düşük olduğu görülmektedir. 

FeNDF üç şekilde hesaplanmaktadır; 

● Rasyonun 1.18 mm lik eleğin üzerinde kalan miktarın o rasyona ait NDF miktarı ile 

çarpılmasıyla (Mertens, 1997),  

● Rasyonun PSPS (19mm ve 8mm elek sistemi kullanılarak) ile elendikten sonra 19mm 

ve 8mm’lik eleğin üzerinde kalan toplam miktarların o rasyona ait NDF miktarı ile 

çarpılmasıyla (Lammers ve ark., 1996), 

● Rasyonun PSPS ile elendikten sonra 19 mm, 8 mm, ve 1.18 mm’lik eleğin üzerinde 

kalan toplam miktarın o rasyona ait NDF miktarı ile çarpılmasıyla (Kononoff ve ark., 

2003a) elde edilmektedir.  

Eleklerin çapları sırasıyla en üstten itibaren 19 mm, 8 mm ve 1,18 mm’dir. Bu bağlamda, bir 

miktar yem numunesi alınıp PSPS yardımıyla elendikten ve rasyonun partikül büyüklüğü 

dağılımı belirlendikten sonra, 1,18 mm’lik eleğin üstünde kalan miktar yüzde cinsine çevrilir 

ve fiziksel etkinlik faktörü (fef) hesaplanır. Bu çıkan sonuç daha sonra kendi grubuna ait NDF 

oranı ile çarpılarak feNDF değeri bulunmaktadır (Mertens, 1997). Bunun sonucu olarak 
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Mertens (1997) rasyondaki 1.18 mm den uzun partiküllerin çiğneme aktivitesini uyardıklarını 

bildirmiştir. Bununla birlikte 8 mm’lik eleğin üzerinde kalan miktarın da dikkate alarak 

rasyonların feNDF değerleri hesaplandığı bildirmiştir (Yang ve Beauchemin, 2005). Bazı 

yemlerin NDF, fef ve fiziksel etkin NDF değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Bazı Yemlerin NDF, fef ve fiziksel etkin NDF Değerleri 

Yemler NDF (% KM) fef1 feNDF (% KM) 

Standart 100 1.00 100.0 

Kuru Çayır Otu 65 0.98 63.7 

Mısır silajı 51 0.81 41.5 

Öğütülmüş Mısır 9 0.48 4.3 

Soya Fasulyesi Küspesi  14 0.23 3.2 

Soya Kabuğu 67 0.03 2.0 
1fef: Fiziksel etkinlik faktörü 

Doğal olarak burada sorulacak en önemli soru pratikte yani saha şartlarında hangi yöntemle 

belirlenen feNDF değerini kullanmak gerektiğidir. Bu soruya yanıt olarak Yang ve Beauchemin 

(2006) yaptıkları bir çalışmada, yukarıda belirtilen ve farklı yöntemlerle hesaplanan feNDF 

değerlerini hayvanların çiğneme aktivitesi, rumen asidozu ve sindirimi konusunda verdikleri 

cevapları araştırmışlardır. Buna göre Lammers ve ark. (1996) geliştirdikleri ikili elek sisteminin 

rasyonların partikül uzunluğunun; çiğneme zamanına ve rumen pH üzerine daha iyi bir 

tanımlama yaptığını diğer yandan Kononoff ve ark. (2003a) geliştirdikleri yeni üçlü elek 

sisteminin de toplam çiğneme zamanı üzerine tutarlı bir etki gösterdiğini bulmuşlardır. Yang 

ve Beauchemin (2006) aynı çalışmada rasyonlarda kaba yemlerin partikül uzunluklarının 

artmasının feNDF değerlerinde artış sağlandığını, dolayısıyla bununda feNDF tüketimini 

artırdığını ve buna bağlı olarak toplam lif sindiriminde artış sağlandığını saptamışlardır. Bu 

konu ile ilgili olarak Mertens (1997) günlük ortalama rumen pH’sının 6 olması için feNDF’nin 

% 22; süt yağı yüzdesinin % 3.4’ün üzerinde olması için ise feNDF değerinin % 20 olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Yüksek verimli süt sığırlarının beslenmesinde, fazla oranda konsantre yem içeren rasyonlar 

yeterli düzeyde fiziksel etkin lif içermelidir (NRC, 2001). Rasyonlardaki lif içeriğinin ve kaba 

yem partikül büyüklüğünün artması çiğneme aktivitesini etkin bir şekilde uyararak; tükürük 

üretimini, rumen pH’ sını, asetat/propionat (A/P) oranını ve süt yağını artırıp, rumen asidozisi 

ve laminitis gibi hastalıkların oluşmasını engelleyebilmektedir (Beauchemın ve Rode, 1997; 
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Nocek, 1997). Yang ve ark. (2001) rumen sağlığı ve fonksiyonu için çiğneme aktivitesi ve 

tükürük üretiminin, rasyonların bir belirteci olduğunu bildirmiştir. Yüksek verimli süt 

sığırlarında enerji ihtiyacını karşılamak için yüksek miktarda konsantre yem ve düşük lif 

oranına sahip kaliteli kaba yemler kullanılmaktadır. Sindirilebilirliği yüksek kaba ve konsantre 

yemlerin kullanımıyla birlikte rumende yoğun bir fermantasyon işlemi gerçekleşmekte ve 

uçucu yağ asidi üretimi artmaktadır. Bunun sonucu olarak da; subklinik rumen asidozisi, lif 

sindiriminde azalma, süt yağı düşmesi, abomasum deplasmanı, laminitis ve yağlı inek 

sendromu gibi hastalıklar oluşabilmektedir (Kononoff ve Heinrichs, 2003). 

Çiğneme Verileri Kullanılarak feNDF’nin Belirlenmesi: Lif etkinliği, gerçekten yalnızca 

hayvan tepkisi ile ölçülebilen bir beslenme kavramıdır. Bu bağlamda feNDF ve eNDF'nin 

biyolojik değerlendirmesi her hayvan tepkisine bağlı olarak farklı olabilmektedir. Birleştirilmiş, 

kantitatif bir sistemde yemlere feNDF değerleri atamak için çiğneme aktivitesinin kullanılması 

birkaç yönü içeriyordu. Fef'i değerlendirmek için birleşik bir sistem geliştirmenin ilk adımı, 

tüm yemlerin karşılaştırıldığı standart bir referans tanımlamaktı. Mertens (1986), varsayımsal 

standardın kilogram NDF başına maksimum çiğneme aktivitesi ile sonuçlanması gerektiğini 

öne sürmüştür. Böylece referans olarak atanacak kaba yemin 1.0 fef değerine sahip olmasını 

önerdi. Eğer referans olarak kullanılacak olan kaba yemin % 100 NDF içermesi durumunda, 

aynı zamanda % 100'lük bir feNDF'ye sahip olacak demektir. Bu verilerden elde edilen 

denklemlere dayanarak Mertens (1986), % 100 NDF içerdiği varsayılan uzun kaba yemin, süt 

inekleri tarafından kilogram NDF için yaklaşık 230 dakika çiğneme gerektireceğini tahmin 

etmiştir. 

Mertens (1997), parçalama veya öğütme yoluyla yemin partikül boyutunun azaltılmasının, bir 

kilogram NDF alımı başına çiğneme aktivitesini azalttığını gösterdiği veriler Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Doğramayla 40 mm çaptaki elekten geçirilen bir otun, çiğneme aktivitesini 

doğranmamış olanlara kıyasla % 80 azalttığını bildirmiştir. Ayrıca öğütmenin de çiğneme 

aktivitesini % 20-60 oranında azalttığını belirtmiştir. 

Tablo 3. Yemlerin Partikül Boyutunun İneklerin Çiğneme Aktivitesi Üzerine Etkisi 

Yem / Fiziksel Form 
Toplam Çiğneme Aktivitesi 

NDF NDF Alımı (dak./kg) Çiğnemedeki 
Azalma (%) 

Yonca Kuru Otu 
Uzun 54 134 100 
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Doğranmış (38 mm) 54 109 82 

Yulaf Samanı 
Uzun  84 194 100 

Öğütülmüş 75 113 58 

Mısır Silajı 
19 mm 68 97 100 

13 mm 62 96 99 

6 mm 60 66 68 

İneklerde Yem Seçme Davranışı: Partikül boyutu iyi olmayan bir rasyon karmasının özellikle 

de ineklerde en tipik belirtisi yem seçme davranışıdır. Süt ineği işletmelerinde son yıllarda 

rasyonlar kaba ve kesif yemler birlikte karıştırılarak yani TKR şeklinde kullanılmaktadır. Süt 

ineklerinde TKR yöntemi ile beslenmesi rumende oluşabilecek pH dalgalanmalarını azaltarak 

mikroorganizmalar için daha uygun rumen ortamının oluşturulması bakımından faydalı olduğu 

düşünülmektedir. Ancak sığırlar kendilerine verilen TKR içeresinde, partikül boyutunun uygun 

olmadığı durumlarda bazen başta tahıllar olmak üzere konsantre yem parçacıklarını ve mısır 

silajını öncelikle yemeyi tercih ederek yem ayıklama davranışı gösterebilmektedir. Bu durumun 

oluşması dengesiz bir rasyon tüketimine sebep olmakla birlikte, yem seçme davranışı gösteren 

ineklerde belli bir müddet sonra SARA gibi bazı metabolik problemlerin ortaya çıkmasına yol 

açmakta ve süt veriminde düşüşlere sebep olmaktadır (Tablo 4) (Stone, 2004; Biricik ve 

Gençoğlu, 2010).  

Tablo 4. Kaba Yem Partikül Boyutunun, Süt Verimi, Rumen pH’ı, Çiğneme Aktivitesi, 

Tahmini Tükürük ve Bikarbonat Salgılanması Üzerindeki Etkisi (Cassida ve Stokes, 1986; 

Erdman, 1988; Grant ve Colenbrander, 1990) 

Partikül Boyutu İnce Orta Kalın 
Yem Tüketimi (kg/Gün) 22.6 22.8 22.6 

Süt Verimi (kg/Gün) 22.4 26.4 24.7 

Süt Yağ Oranı (%) 3.2 3.5 3.8 

Rumen pH 5.4 5.8 6.3 

Aktiviteler (dakika/24 saat) 

Yeme 322 346 350 

Ruminasyon 381 484 496 

İstirahat 736 610 594 

HCO3 Salgısı (equivalents, g/d) - 161 181 
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Süt sığırı sürülerinde yem seçme davranımının olduğu, verilen TKR ile gün sonunda 

hayvanların önlerinde kalan kısmının fiziksel (partikül büyüklüğü dağılımı) ve kimyasal 

yapısının incelenmesiyle anlaşılabilmektedir. Bu bağlamda hayvanlara verilen rasyonla arta 

kalan rasyon arasındaki farklılıkların bulunması, bir yem seçme olayının yaşandığının bariz 

göstergesidir. 

Süt sığırlarında oluşan yem seçme davranışı tespit edildiğinde işletmede aşağıdaki 

uygulamaların gözden geçirilmesine gerek duyulmaktadır; 

● Daha az ve sık yemlemenin yapılması, 

● Rasyonda kullanılan kuru ot miktarının azaltılması, 

● Kullanılan kuru otun partikül boyutunun ayarlanması, 

● Rasyonda kaliteli kuru otların kullanılması, 

● Kaba/kesif yem oranının ayarlanması, 

● Kullanılan kesif yemin kompozisyonu, 

● Yem karma makinesinin bıçaklarının kontrol edilmesi, 

● Rasyon nem oranının ölçülmesi ve kuru ise su ilavesinin yapılması.  

Kononoff ve ark. (2003b) yaptıkları bir çalışmada, mısır silajının partikül büyüklüğünün 

azaltılmasına bağlı olarak hayvanlarda kuru madde tüketiminin artırdığını, rumen 

fermantasyonunun olumlu yönde etkilendiğini ve yem seçme davranışının azaldığını 

bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada PSPS kullanılarak eleme yapılan TKR’da 19 mm’den 

büyük partiküllerin oranının artmasına bağlı olarak, toplam çiğneme süresi ve yem seçme 

davranışlarında bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 

Leonardi ve Armentano (2003) farklı partikül boyutlarına sahip yonca kuru otu kullanarak 

yaptıkları bir çalışmada, hayvanların partikül boyutu uzun yemleri tercih ettikleri ve bu yönde 

yem seçme davranışı gösterdiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca yine bu çalışmada süt ineklerinin 

19 mm’lik delik çapına sahip eleğin üzerinde kalan miktarın aleyhine ve 1.65 mm’lik delik 

çapına sahip eleğin lehine yem seçme davranışı sergilediklerini bildirmişlerdir. Genel olarak 

bakıldığında hayvanların seçerek yemediği arta kalan uzun partiküllü kaba yemlerin NDF 

düzeyi, hayvanlara verilen TKR’nın NDF düzeyinden daha yüksektir. Benzer şekilde, 

Kononoff ve ark. (2003b) yaptığı bir çalışmada mısır silajı partikül büyüklüğünün artmasıyla 

hayvanın önünde kalan yemlerdeki NDF düzeyinin yükseldiğini ve dolayısıyla da NDF 

tüketiminde bir azalma meydana geleceğini bildirmişlerdir. Buna bağlı olarak, hayvanların yem 
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seçme davranışından dolayı daha az NDF tüketecek olup, ardından yukarıda bahsedilen 

metabolik hastalıkların oluşma riskini de artıracaktır. 

Rumen pH seviyesi esas olarak laktik asit ve VFA üretiminin bir fonksiyonu olup, kısmen 

tükürük ile tamponlanmaktadır. Bu bağlamda yonca kuru otunun partikül boyutunun 

azaltılmasının etkisini değerlendiren bir çalışmada, ortalama rumen pH seviyeleri, 19.0 mm’den 

büyük partikül oranı % 3'ten % 12'ye yükseltildiğinde sadece orta derecede etkilenmiştir (6.04'e 

karşı 6.15). Ayrıca, en kısa partikül boyutuna sahip yemlerin en yüksek miktarlarda tüketildiği 

ve en yüksek sindirilebilirliğe sahip olduğu, bunun da daha yüksek rumen VFA 

konsantrasyonları ile sonuçlandığı gözlemlenmiştir (Kononoff ve ark., 2002a). 

Kaba Yem ve Rasyon Partikül Boyutunu Etkileyen Faktörler 

Hasat: TKR partikül boyutunun yönetimi, uygun olgunluk aşamasında olan kaba yemlerin 

hasat edilmesiyle başlamaktadır. Yemler hasat edildikten sonra partikül boyutu genellikle çok 

az farklılık gösterdiğinden, hasat sırasında alınan partikül boyutu tahminleri muhtemelen 

gelecek yılların yönetilmesi açısından önemli olacaktır (Schurman ve ark., 1995). Bu bağlamda 

yem hasat makinesi tasarımı, bakımı, işletimi ve arazi özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle 

standart bir teorik kesim uzunluğunun önerilmesi pratik bir işlem değildir. Bu yüzden kaba 

yemlerin uygun partikül boyutunu karşıladığından emin olmak adına, hasat sırasında yemlerden 

numune alınmalı ve partikül boyutu test edilmelidir. Uygun ekipman ayarları oluşturulduktan 

sonra, tüm hasat dönemi boyunca yemlerden numune alınması tavsiye edilir. Düzenli olarak 

partikül boyutunda değerlendirmeler yapmak, operatörlerin hasat makinalarında keskin 

bıçaklar bulundurmasını sağlayacaktır. Böylece çok sayıda agronomik faktör hasat işlemi ile 

etkileşime girebileceğinden, partikül boyutu ayarlarının yeniden ayarlanması gerektiğini 

göstermektedir (Heinrichs ve Kononoff, 2007).  

Yem Karıştırma: Uygun partikül büyüklüğüne sahip yemlerin hasat edilmesi kritik olsa da, 

rasyon partkül boyutu ve üniformite üzerinde büyük etkilere neden olabileceğinden dolayı yem 

karıştırma işlemine de ayrıca dikkat gösterilmelidir (Heinrichs ve ark., 1999). Bu bağlamda 

üreticiler, bir TKR karıştırıcısı seçerken çeşitli seçeneklerle karşı karşıyadır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde TKR karıştırıcılar, bu kategorilerin her birinde farklı konfigürasyonlar ve 

modeller ile dikey veya yatay olarak kategorize edilebilir. Dikey ve yatay karıştırma 

ekipmanının değerlendirilmesinde, iki karıştırıcı tipi arasında çok az fark gözlenmiştir. (Rippel 

ve ark., 1998).  
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Karıştırma sırasında yem partikül boyutunda bir miktar azalma meydana gelmesine rağmen, 

daha önemli bir husus, karışımın homojenliği olmalıdır. Bileşenlerin uygun şekilde 

karıştırılması ve harmanlanması, karıştırma işlemi sırasında "ölü noktalar" olmadan net yeniden 

dolaşım yolları gerektirir. Çoğu karıştırıcı bu akılda tasarlanmış olsa da, bazı modellerin 

kapasiteleri sınırlıdır ve bu da bileşenlerin uygun şekilde harmanlanması için gerekli olan akış 

derecesini sınırlayabilir. Bir karıştırıcı seçerken, her teslimat aşaması boyunca üniform bir 

partikül boyutu oranı sağladığından emin olunmalıdır. PSPS, yem dağıtım aşaması boyunca 

alınan 4-6 numuneyi toplayarak ve analiz ederek karıştırma homojenliğini değerlendirmek için 

kullanılabilir. PSPS, optimum karıştırma süreleri denenirken ve formüle edilirken de 

kullanılabilir (Buckmaster, 1998). 

 

Sonuç 

Toplam rasyon karışımlarında besin madde varyasyonlarının azaltılmasıyla birlikte hayvanların 

dengeli beslenmesi sağlanmalıdır. Doğru besin maddeleri içeren rasyonların hazırlanması ile 

fazla ya da eksik beslemenin önüne geçilmelidir. Diğer yandan süt ineği rasyonlarında, uygun 

partikül büyüklüğüne sahip kaba yemin kullanılması hem hayvan sağlığı hem de hayvanın besin 

maddesi ve enerji gereksinmelerinin karşılanabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda Türkiye’de kaba yem kullanımındaki eksiklik ve hatalar nedeniyle verim kaybı ve 

metabolik bozukluklara bağlı hastalıklar meydana gelmekte ve ulusal ekonomide önemli 

zararlara neden olmaktadır. Ortaya çıkabilecek verim kayıpları ve metabolik bozuklukların 

giderilmesi için yeni rasyon ve besleme metotlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

PSPS rasyonda kullanılacak kaba yemin ve/veya toplam rasyon karmasının partikül 

boyutlarının tahmin edilmesi için uygun bir elek sistemidir. Bununla birlikte rasyonlardaki kaba 

yemlerin partikül boyutunun kısalması ile kuru madde tüketimini, sindirilebilirliği ve 

rumendeki toplam uçucu yağ asidi konsantrasyonlarını artırabilir ve aynı zamanda hayvanların 

yem seçme davranışını da minimize edebilir. Diğer yandan bunlara ilave olarak hayvanın önüne 

servis edilen yem ile ertesi gün yemlikte arta kalan ve 19 mm’nin üzerindeki partikül 

büyüklüğüne sahip yem arasında çok fazla fark olması yem seçme davranışının olabileceğine 

işarettir. Bu bağlamda rasyonun fiziksel yapısı ruminantlarda sağlıklı bir rumen 

fermantasyonunun sürdürülebilmesi bakımından oldukça önemlidir.  
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Rasyonların fiziksel anlamda yetersiz olmaları durumunda; geviş getirmenin zayıflaması veya 

durması, geğirmede zorluk, timpani, iştahın azalması, yem tüketimi ve sindirimde azalma, 

verim kaybı, SARA, rumen parakeratozu ve süt yağında düşme gibi olumsuz belirtiler 

görülmektedir. Bu yüzden hayvanların verim performansları ve yukarıda belirtilen metabolik 

hastalıkların önüne geçmek için rasyonların fiziksel yapısını her zaman göz önünde 

bulundurmak gereklidir. Sonuç olarak gereksinimler doğrultusunda teorik olarak hazırlanan 

rasyonlar ile hayvanlara servis edilen rasyonlar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla, süt sığırı 

çiftliklerinin sürdürülebilirliğine, karlılığına, hayvan sağlığına ve verimliliğine katkı 

sağlanabileceği unutulmamalıdır. 
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Özet 
 

Çalışmada Türkiye’de yetiştirilen leblebilik nohut populasyonları ile tescilli çeşitleri 
Isparta koşullarında yetiştirilmiş ve tanelerin kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Tohum materyali olarak 5 adet leblebilik populasyon (Denizli-1, Denizli-2, 
Kütahya-1 Kütahya-2 ve Çorum) ve 10 adet tescilli çeşit (Çakır, Yaşa-05, Işık-05, Azkan, 
Çağatay, Gökçe, Küsmen-99, Er-99, Uzunlu-99 ve Dikbaş) kullanılmıştır. Çalışma 2018 yılında 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Araştırmada leblebi 
populasyonları ve tescilli çeşitlerde incelenen tüm özellikler istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. Çalışmada 100 tane ağırlığı 25.17 - 41.67 g, kuru hacim 65-77 ml, hidratasyon 
kapasitesi 0.30-0.44 g tane-1, hidratasyon indeksi %1.15 - 1.40, şişme kapasitesi 0.22 - 0.37 ml 
tane-1, şişme indeksi %1.85 - 2.62, tane rengi parametreleri L, a, b değerleri sırasıyla 45.38 - 
62.39, 2.71 - 10.68; 19.4 - 24.42, 9 ve 8 mm elek oranları %2.46 - 24.53 ve %12.41 - 59.05 
arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç incelendiğinde genel olarak Işık-05 
çeşidinin üstün özelliklere sahip olduğu belirlenmiş ve Denizli-1 populasyonunun ile Işık-05 
aynı istatistiki grupta yer aldığı saptanmıştır. Renk parametreleri incelendiğinde Kütahya-2 
populasyonunun diğer materyaller arasında en koyu kırmızı; Çağatay çeşidinin ise hem en açık 
sarı renkli ve en parlak materyal olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, leblebilik populasyon 
olarak yetiştirilen Denizli-1, tescilli çeşitler ile neredeyse aynı kalitede olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Leblebilik nohut, Hidratasyon özellikleri, Elek analizi, Renk 
parametreleri (L, a, b değeri) 
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RESEARCH ON GRAIN CHARACTERISTICS OF LEBLEBİ CHICKPEA 

GENOTYPES AND REGISTERED VARIETIES 

 

Abstract 
 

It is aimed Leblebi chickpeas populations grown in Turkey and registered varieties were 
grown in Isparta conditions and evaluated in terms of grain quality properties. As seed material, 
5 leblebi populations (Denizli-1, Denizli-2, Kütahya-1 Kütahya-2 and Çorum) and 10 registered 
varieties (Çakır, Yaşa-05, Işık-05, Azkan, Çağatay, Gökçe, Küsmen-99) , Er-99, Uzunlu-99 and 
Dikbaş) were used. The study was planned according to the completely randomized blocks 
experiment design with 3 replications in 2018. Leblebi populations and registered varieties 
examined in all traits were found to be statistically significant in the study.In the study, it was 
varied 100 grain weight 25.17-41.67 g, dry volume 65-77 ml, hydration capacity 0.30-0.44 g 
grain-1, hydration index %1.15-1.40, swelling capacity 0.22-0.37 ml grain-1, swelling index 
%1.85-2.62, grain color parameters L, a, b values respectively 45.38-62.39, 2.71-10.68; 19.4-
24.42 9 and 8 mm sieve ratio %2.46-24.53 and %12.41-59.05. When the results were examined, 
it was determined that the Işık-05 variety had superior characteristics in general and Denizli-1 
population and Işık-05 were in the same statistical group. When the color parameters are 
examined, among the other materials of Kütahya-2 population, the darkest red; Çağatay variety 
was determined to be both the lightest yellow and the brightest material. As a result, Denizli-1, 
which is grown as a leblebi population, has been found to be of almost the same quality as 
registered varieties. 
 
Keywords: Leblebi chickpea, Hydration properties, Sieve analysis, Color parameters (L, a, b 
value) 
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Giriş 

Nohut (Cicer arietinum L.) hem insan gıdası hem de hayvan yemi için önemli bir gıda 

ürünüdür. Nohut, özellikle protein (%20-22), karbonhidrat, lif, mineraller (Ca, Mg, Zn, K, Fe 

ve P) ve vitaminler (tiamin ve niasin) nedeniyle yüksek besinsel özelliklere sahip olduğu bilinen 

bir baklagil cinsidir (Kalefetoğlu Macar ve Ekmekçi, 2009; Jukanti, Gaur, Gowda ve Chibbar, 

2012). Sadece yüksek besin değeri açısından değil, aynı zamanda atmosferik nitrojeni 

sabitleyerek toprak verimliliğini muhafaza etme kabiliyeti açısından da önemlidir (Agarwal ve 

diğerleri 2012). Nohutun, dünyada fasulyeden sonra en çok yetiştiriciliği (yaklaşık 14 milyon 

ha) yapılmaktadır. Hindistan dünyada en fazla ekim alanına sahip ülke olup, bu ülkeyi sırasıyla 

Pakistan, Rusya, Türkiye ve İran takip etmektedir (Food and Agriculture Organization, 2021). 

2020 verilerine göre ülkemizde nohut ekim alanı 512 ha ve 630 bin ton üretimi bulunmaktadır. 

Bu üretilen nohutun yaklaşık %20’si leblebi üretiminde kullanılmaktadır (Türkiye İstatistik 

Kurumu, 2021). 2020 yılında ülkemizden 12 bin ton leblebi ihracat edilmiş olup, bunun karşılığı 

olarak ülke ekonomisine 16,4 milyon dolar kazanç sağlamıştır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 

2021).  

Nohut genotipleri, tohum özellikleri ve coğrafi dağılımına göre kabuli ve desi olmak 

üzere iki ayrı gruba ayrılmaktadır (Wang ve diğerleri 2010). Genellikle Hindistan ve 

Pakistan'da Desi tipi nohutlar, Türkiye’de ise, Kabuli tipi nohutlar ağırlıklı olarak 

yetiştirilmektedir (Aydemir ve Yemenicioğlu, 2013). Desi tipi nohutlar küçük, buruşuk, tohum 

kabuğu kalın ve koyu renkli iken, Kabuli tipine sahip nohutlar ise; koçbaşı ve kuşbaşı şeklinde 

büyük, pürüzsüz, tohum kabuğu ince ve beyaz ile krem rengine sahiptir (Tripathi ve diğerleri 

2012; Purushothaman ve diğerleri 2014).  

Türkiye ve birçok Orta Doğu ülkesinde yaygın ve popüler olan leblebi, kavrulmuş 

nohuttan yapılan geleneksel bir atıştırmalıktır (Özbey ve Görgülü, 2016). Leblebi için 

kullanılan nohutlar; şekil, boyut, renk ve hasat zamanına göre seçilmektedir. Leblebi yapımında 

genellikle iri tohumlu (5-9 mm çapında ve 25.0-50.0 g 100 tane ağırlığında), açık renkli, 

yuvarlak ve pürüzsüz yüzeyli Kabuli tipli nohutlar tercih edilmektedir (Coşkuner ve Karababa, 

2004). Ülkemizin farklı bölgelerinde geleneksel olarak nohuttan üretilen kabukları soyulmuş 

(Çorum leblebisi) ve kabuğu soyulmamış (beyaz leblebi) başlıca iki leblebi türü vardır 

(Çalışkan ve Gemici, 2011). Leblebi protein, selüloz ve mineral içeriği yönünden yüksek, 

glisemik indeksi yönünden ise düşük değerlere sahiptir. Bu nedenle de sağlıklı bir atıştırmalık 

olarak tüketilmektedir. Üreticiler leblebiyi son kavurma aşamasında tuz, kırmızıbiber, çikolata, 

şeker, susam ve karanfil ile kaplayarak ürün çeşitliliğini artırmaya çalışmaktadırlar (Özbey ve 
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Görgülü, 2016). Sayaslan, Akarçay, ve Tokatlı (2016), beyaz, sarı ve kaplamalı leblebinin 

biyokimyasal özelliklerini inceledikleri çalışmada beyaz ve sarı leblebinin protein kül içeriğinin 

daha yüksek, karbonhidrat içeriğinin ise kaplamalı leblebiden daha düşük olduğunu 

bildirmişlerdir. Yalçın, Mut ve Erbaş Köse (2018), nohut çeşitlerini kıyasladıkları çalışmada 

100 tane ağırlığını 37.8-45.1 g ve hidratasyon kapasitesini 0.36-0.57 g tane-1 arasında değişim 

gösterdiğini bildirmişlerdir.  

Çalışmada Türkiye’de Çorum, Kütahya ve Denizli illerinde leblebi fabrikalarına 

hammadde sağlayan yetiştiricilerden nohut populasyonları temin edilmiş ve Türkiye’deki 

tescilli nohut çeşitleri ile birlikte Isparta koşullarında yetiştirilerek tanelerin kalite özellikleri 

yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede sektörün yoğun olarak kullandığı ancak 

çeşit tanımlaması yapılamayan nohut tohumları ile tescilli çeşitlerimiz kıyaslanmış olacaktır. 

 

Materyal ve Metot 

Araştırmada, tohum materyali olarak Çorum, Kütahya (Tavşanlı ve Merkez), Denizli 

(Serinhisar ve Merkez) illerinden toplanan leblebilik nohut populasyonları ile Çakır, Yaşa-05, 

Işık-05, Azkan, Çağatay, Gökçe, Küsmen-99, Er-99, Uzunlu-99 ve Dikbaş adlı tescilli çeşitleri 

Isparta koşullarında 2018 yılında yetiştirilmiştir. Çalışmada kullanılan leblebilik 

populasyonların çeşit tanımlaması yapılmamış materyallerdir. Deneme 2018 yılında tesadüf 

blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Her parsel 4 m uzunluğunda 

ve 4 sıradan oluşmuştur. Ekimler 30x10 cm mesafe olacak şekilde, Nisan ayının ortasında elle 

yapılmıştır. Ekim sırasında dekara saf 4 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla diamonyum fosfat (DAP) 

gübresi ile gübreleme yapılmıştır. Vejetasyon süresince normal bakım işlemleri yapılmıştır. 

Tarla denemesi sonunda elde edilen tohumlarda 100 tane ağırlığı (g), kuru hacim (ml), 

hidratasyon kapasitesi (g tane-1), hidratasyon indeksi (%), şişme kapasitesi (ml tane-1), şişme 

indeksi (%), tane rengi parametreleri (L, a, b değerleri) 9 ve 8 elek oranları (%) özellikleri 

incelenmiştir. Elek oranları hesaplanmasında; 100 g nohut örneği tartılmış, 9, 8, 7 ve 6 nolu 

elekler üzerinde 3 dk boyunca elenmiştir. Ardından 9 ile 8 mm elekleri üzerinde kalan tanelerin 

miktarı baştaki ağırlık (100 g) ile oranlanarak hesaplanmıştır. Hidratasyon kapasitesi, 

hidratasyon indeksi, şişme kapasitesi ve şişme indeksi özelliklerinin formülleri aşağıda 

verilmiştir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2001). 

 

Hidratasyon kapasitesi (g/tane)= (Y-(X-(X/100) x N2 ))/(N1 – N2 )  

Hidratasyon indeksi (%)=(Hidratasyon kapasitesi (g/tane))/(Tane ağırlığı(Kuru ağırlık/100)) 
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Y = Şişmeyen taneler ayrıldıktan sonra yaş ağırlık (g), X = Kuru 100 tane ağırlığı (g), N1= 

Başlangıçtaki tane sayısı (adet), N2= Şişmemiş sert kabuklu tane sayısı (adet)’dır. 

Şişme kapasitesi (ml/tane) =([(I.H.-100)-(K.H.-50)]–[(K.H.-50/100)x Ş.T.S.])/(100- Ş.T.S.) 

Şişme indeksi (%)=(I.H.-100)/(K.H.-50) 

I.H.: Islak hacim, K.H.: Kuru hacim, Ş.T.S.: Şişmeyen tane sayısıdır. 

Çalışmanın vejetasyon dönemindeki uzun yıllar sıcaklık ortalaması (17.8ºC) ve 2018 

(19.1ºC) yıllına ait sıcaklık ortalamaları arasında belirgin bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

Toplam yağış miktarı uzun yıllar ortalaması (231.3 mm); 2018 yılında daha düşük (196.6 mm) 

olarak gerçekleşmiştir. Araştırmanın yapıldığı alanın toprak analiz sonuçları incelendiğinde; 

toprak tekstürü killi-tınlı yapıda, hafif alkalin reaksiyonlu, tuz içeriği hafif tuzlu grupta yer 

almakta ve organik madde içeriği bakımından ise fakir olduğu bildirilmiştir (Şenol, Alaboz, 

Demir ve Dengiz, 2020). 

Denemeden elde edilen veriler tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak SAS 

(1998) istatistik paket programında değerlendirilmiş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar 

Duncan testine göre belirlenmiştir. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Çalışmada; leblebilik nohut populasyonları ile tescilli nohut çeşitlerin Isparta 

koşullarında yetiştirilmesi ile elde edilen tanelerde kalite özellikleri yönünden değerlendirme 

yapılmıştır. Popülasyon ve tescilli çeşitlerin 100 tane ağırlığı, kuru hacim, hidratasyon 

kapasitesi, hidratasyon indeksi, şişme kapasitesi, şişme indeksi, tane rengi parametreleri (L, a, 

b) ve 9 ve 8 mm elek oranı özellikleri istatistiki olarak P<%1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Leblebilik nohut populasyonları ile tescilli çeşitlerin 100 tane ağırlıkları 25.17-41.67 g 

arasında değişim göstermiştir. En yüksek 100 tane ağırlığı Işık-05’te belirlenmiş olup, Denizli-

1 (40.75 g), Kütahya-1 (40.41 g), Çağatay (39.00 g), Er-99 (38.59 g) ve Denizli-2 (37.64 g) ile 

Işık-05 çeşidi ile aynı istatistiki grupta yer almışlardır (Tablo 1.). En düşük 100 tane ağırlığı 

ise, Küsmen-99 çeşidinde belirlenmiştir. Nohutta, 100 tane ağırlığı bitkinin yetiştirildiği 

bölgeye, ekim zamanı ve normu gibi faktörlerin yanında bitkinin genetik yapısına bağlı olarak 

değişim gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalarda yüz tane ağırlığını Özer ve diğerleri (2010), 

25.3-42.5; Yaşar (2010), 29.87-39.90 g; Erdin ve Kulaz (2014), 30.6- 47.6 g; Ton ve Anlarsal 

(2016), 32.2-41.4 g; Yalçın ve diğerleri (2018) 41.2-41.3 g; Sözen ve Karadavut (2018) 29.5-

54.0 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Tescilli çeşitler ve leblebilik nohut populasyonların 

kuru hacim değerleri 100 tane ağırlığına bağlı olarak değişmekte olup, en yüksek Işık-05 
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çeşidinde (77.0 ml), en düşük ise Küsmen-99 çeşidinde (65.0 ml) tespit edilmiştir. En yüksek 

kuru hacim değerine sahip olan Işık-05 çeşidi ile Denizli-1 (76.50 ml), Kütahya-1 (76.33 ml), 

Çağatay (76.33 ml), Er-99 (75.67 ml), ve Çorum (74.67 ml) aynı istatistiki grupta yer almıştır 

(Tablo 1.). Şişme kapasitesi ve indeksinde önemli rol oynayan kuru hacim özelliği, tanenin 

iriliği ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Soydemir, Yeken, ve Çiftçi (2019), nohut çeşitleri 

üzerine yaptığı çalışmalarında 100 tane ağırlığını 37.45-50.35 g buna paralel olarak, kuru hacim 

özelliğini de 77.67-88.17 ml; Biçer, Albayrak ve Akıncı, (2017), ise sırasıyla 38.31-50.38 g ve 

79-89 ml arasında değiştiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bu çalışmalar, elde ettiğimiz sonuçları 

destekler niteliktedir. 

Leblebilik nohut populasyonları ve tescilli çeşitlerin ağırlık olarak verilen değerlerin 

hacimsel olarak belirlenmesi ile elde edilen şişme kapasitesi, 0.22-0.37 ml tane-1 arasında 

değişim göstermiştir. Şişme kapasitesi en yüksek Denizli-1 populasyonunda belirlenmiş olup, 

Denizli-2, Kütahya-1 populasyonları, Çağatay ve Işık 05 çeşitleri ile istatistiki olarak aynı 

grupta yer almışlardır. Dikbaş çeşidi en düşük şişme kapasitesine sahip olurken, Küsmen-99 

çeşidi ve Kütahya-2 populasyonları ile bu çeşit arasında istatistiki olarak fark belirlenmemiştir. 

Diğer taraftan şişen tanelerin hacimlerinin, kuru hacimlerine göre ne kadar arttığını gösteren 

şişme indeksi; yine en yüksek Işık-05 çeşidinde (2.65 ml tane-1) belirlenirken, bu çeşit ile 

Denizli-1, Kütahya-1, Çağatay ve Er-99 arasında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır 

(Tablo 1.). En düşük şişme indeksi 1.85 ml tane-1 ile Dikbaş çeşidinde tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda, 100 tane ağırlığı yüksek olan tanelerde şişme özelliklerinin de yüksek 

olacağı öngörülmektedir. Tripathi ve diğerleri (2012), kabuli tip nohut genotiplerinin şişme 

kapasitesini ile 100 tane ağırlığı, şişme indeksi, hidratasyon kapasitesi ve indeksi arasında 

pozitif ve çok önemli ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim, bu çalışma yaptığımız 

öngörüyü desteklemektedir. İncelenen literatürlerde Kaur, Singh ve Sodhi (2005), desi ve 

kabuli tipi nohut genotiplerinin şişme kapasitesini 0.11-0.23 ml tane-1, Zia-Ul-Haq ve diğerleri 

(2007), nohut çeşitlerinin şişme kapasitesini 0.18-0.20 ml tane-1, şişme indeksini ise %1.23-

1.49; Malik ve diğerleri (2011), nohut genotipinin sırasıyla 0.60-0.94 ml tane-1 ve %2.28-3.78 

arasında önemli ölçüde değişim gösterdiğini saptamışlardır.  

Hidratasyon kapasitesi ile indeksi nohutta önemli bir kalite kriteridir. Leblebilik nohut 

populasyonu ve çeşitlerin hidratasyon kapasitesi 0.30-0.44 g tane-1 arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek hidratasyon kapasitesi 100 tane ağırlığında olduğu gibi yine Işık-05 

çeşidinde; en düşük ise, Küsmen-99 çeşidinde tespit edilmiştir. Işık-05 çeşidi ile Denizli-1, 

Kütahya-1, Çağatay, Er-99 ve Gökçe arasında istatistiki olarak fark olmadığı saptanmıştır. 
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Diğer taraftan hidratasyon indeksi %1.40 değeri ile Işık-05 ve Denizli-1 en yüksek değeri 

alırken, %1.39 değeri ile Çağatay çeşidi arasında istatistiki olarak bir fark bulunmamıştır. 

%1.15 değeri ile en düşük hidratasyon indeksi Küsmen-99 çeşidinde saptanmış olup; bu çeşidi 

%1.17 değeri ile Dikbaş, %1.18 değeri ile Kütahya-2 ve %1.20 değeri ile Uzunlu-99 ile Azkan 

çeşitleri takip etmiştir. 

Baklagil tohumlarının su emme özelliklerinde tohum boyutu ve kabuk kalınlığı önemli 

rol oynamaktadır. Yüksek hidratasyon ve şişme kapasitesine sahip tohumlar daha yüksek 

geçirgenliğe ve daha yumuşak kotiledonlara sahip olabilmektedirler (Özer ve diğerleri 2010). 

Hidratasyon kapasitesi, tohumların kimyasal bileşimine, hücre duvarının yapısına ve hücrelerin 

durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte tohum ağırlığı ile pozitif ve önemli bir ilişki 

içerisindedir (Kaur ve Sing, 2006). Nitekim, Sözen ve Karadavut (2018), nohut genotiplerinin 

hidratasyon kapasitesini 0.34-0.55 g tane-1 arasında değişim gösterdiğini ve hidratasyon 

kapasitesi ile 100 tane ağırlığı, şişme kapasitesi, şişme indeksi arasında pozitif ve önemli bir 

ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. İncelenen literatür çalışmalarında; nohutun hidratasyon 

kapasitesini, Özer ve diğerleri (2010), 0.26-0.62 g tane-1, Tripathi ve diğerleri (2012), 0.11–

0.68 g tane-1, Yalçın ve diğerleri (2018), 0.36-0.57 g tane-1 ve Soydemir ve diğerleri (2019), 

0.28-0.40 g tane-1 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Srivastava, Nisar, Singh  

(2020), nohut genotiplerinin hidratasyon kapasitesini 0.21-0.39 g tane-1, hidratasyon 

indekslerini ise %1.08-1.20 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Yapılan çalışmalar 

doğrultusunda araştırmacılar, hidratasyon kapasitesi ile hidratasyon indeksi genotipe, 

yetiştirildiği bölgelere ve yapılan uygulamalara göre değişim gösterebildiğini ifade etmişlerdir 

(Uzun, Özçelik ve Yılmaz, 2012; Sarımurat, 2017; Yalçın ve diğerleri, 2018). Yapılan 

çalışmalar ile araştırmamızdaki sonuçlar ile birbirine benzer olması sebebiyle, literatürler 

araştırmamızı destekler niteliktedir. 

Leblebilik nohut populasyonları ve tescilli çeşitlerin elek oranı tane iriliğinin bir ölçüsü 

olup, 9 mm elek üzerinde kalan tanelerin miktarı %2.46-24.53 arasında değişim göstermiştir. 9 

mm elek oranı en yüksek 100 tane ağırlığında olduğu gibi Işık-05 çeşidinde, en düşük ise 

Küsmen-99 çeşidinde belirlenmiştir. 8 nolu elek üzerinde kalan tanelerin miktarı ise en yüksek 

%59.05 değeri ile Çakır çeşidinde, en küçük ise %12.41 değeri ile Uzunlu-99 çeşidinde tespit 

edilmiştir (Tablo 2.). Nohutta elek oranı, pazarlama aşamasında ve ambalajlamadan önce 

standarda uygun hale getirmek için gruplandırmak amacıyla yapılmaktadır. Nohutta tane iriliği 

pazarlamada önemli bir kriter olup, genellikle iri taneli ürünler daha fazla fiyatla satılmaktadır 

(Atmaca, 2008). Yapılan çalışmalar sonucunda nohut genotiplerinde ortalama elek analizi 
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Erdemci (2012), 8.06-8.28 mm arasında, Aydoğan (2012) ise, 7.27-8.36 mm arasında değişim 

gösterdiğini saptamışlardır. Elek oranı değerleri çeşide, ekim zamanı ve normuna bağlı olarak 

değişiklik gösterebilmektedir (Atmaca, 2008; Özçelik, Bozoğlu, Pekşen ve Mut, 2001). Tanede 

parlaklığı bildiren L değerleri 45.38-62.39 arasında değişim göstermekte olup, en yüksek L 

değeri Çağatay çeşidinde ve en düşük ise, Kütahya-2 populasyonunda belirlenmiştir. Tanelerin 

kırmızıya yakınlık derecesini ifade eden (+) a değeri en yüksek (koyu kırmızı) Kütahya-2 

populasyonunda (10.68), en düşük kırmızılık Çağatay çeşidinde (2.71-açık kırmızı) tespit 

edilmiştir. Renk parametrelerinde sarı rengi ifade eden (+) b değeri ise, 24.42 ile en yüksek yine 

Kütahya-2 populasyonunda, 16.89 ile en düşük Çağatay çeşidinde belirlenmiştir. Kütahya-2 

populasyonu ile de Çakır, Er-99, Yaşa-05 ve Uzunlu-99 çeşitleri b değeri bakımından istatitiki 

olarak aynı grupta yer almışlardır. Ghribi ve diğerleri (2015), yaptıkları çalışmada nohutları 

farklı şekillerde kurutmuşlar, buna bağlı olarak L, a, b değerleri sırasıyla 55.5-64.3, 1,2-4.2, 

27.4-30.4 arasında değişim gösterdiğini ve kurutma yöntemine göre tanenin renginde farklılık 

meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Mrad, Rouphael, Maroun, ve Louka (2014), nohut 

tanesinin L, a, b değerlerini sırasıyla 51.7; 13; 23.4; Kaur ve diğerleri (2005), 66.2-69.2; -0.34-

2.08; 19.39-22.34 arasında değişim gösterdiğini ifade etmişlerdir. L değeri spektral koordinat 

sisteminde 0-100 arasında karanlıktan aydınlığa kadarki değişimi ifade etmektedir. a ve b 

değerleri, 0-50 arasında değerler almakta olup, +a beyazdan kırmızıya; +b beyazdan sarılığa 

olan değişimi ifade etmektedir. Kullanılan tohum materyallerimizin renk parametreleri 

incelendiğinde Kütahya-2 populasyonu kırmızıya daha yakın olduğu; Çağatay çeşidinin ise en 

açık sarı renkli tane olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç 

Ülkemizde leblebilik nohut üretimi yönünden önemli yere sahiptir. Ulusal düzeyde 

leblebi üretimini ve tüketimini destekleyen geleneksel teknikler ve kültürel özelliklerimiz 

mevcuttur. Ulusal düzeyde Çorum, Serinhisar ve Tavşanlı leblebilerinin coğrafî işaret tescilleri 

yapılmış olup, ulusal ve uluslararası pazarlarda bu bölgelerde üretilen leblebiler tanınır 

durumdadır. Son yıllarda tarımda yaşanılan sorunlardan dolayı Leblebi üretiminde kullanılan 

standart nohut hammaddesi yeterli seviyede olmadığından ülkemizdeki tescilli çeşitlerin leblebi 

sanayisinde değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Yaptığımız bu çalışma ile leblebi 

hammaddesi olan nohut popülasyonlarından olan Denizli-1 populasyonu ile Işık-05 çeşidi pek 

çok özellik yönünden birbirine benzemektedir. Bu nedenle leblebilik popülasyon şeklinde 

yetiştiriciliği yapılan popülasyonlarına ek olarak tescilli Işık-05 çeşidi de önerilebilir.  
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Leblebi üretiminde büyük önem arz eden tanelerin şişme ve irilik özellikleri 

incelendiğinde; 100 tane ağırlıkları yüksek olan materyallerin şişme ve hidratasyon 

özelliklerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle tane özellikleri leblebi üretiminde 

önemli bir kriter olup, özellikle iri tanelerin leblebi sanayinde daha fazla kullanılması önemli 

bir husustur. 

 

Tablo 1. Leblebilik Nohut Populasyon Ve Çeşitlerinin 100 Tane Ağırlığı, Hidratasyon 
Kapasitesi Ve İndeksi, Şişme Kapasitesi Ve İndeksi İle Kuru Hacim Özelliklerinin 
Ortalama Değerleri 

Populasyon / 
 Çeşit 

100 Tane 
Ağırlığı  

Kuru  
Hacim 

Şişme 
Kapasitesi 

Şişme 
İndeksi 

Hidratasyon 
Kapasitesi  

Hidratasyon 
İndeksi 

Çorum 37.45 b-

d* 
74.67 a-

d 
0.31 bc 2.32 dc 0.38 bc 1.26 c 

Denizli-1 40.75 ab 76.50 ab 0.37 a 2.62 a 0.41 ab 1.40 a 
Denizli-2 

37.64 a-d 74.00 b-
c 

0.32 ab 2.42 bc 0.37 bc 1.25 cd 

Kütahya-1 40.41 ab 76.33 ab 0.33 ab 2.52 ab 0.39 ab 1.32 b 
Kütahya-2 30.31 fg 70.33 f 0.23 e 2.09 e-g 0.35 b-e 1.18 fg 
Azkan 32.03 ef 72.00 ef 0.26 de 2.21 de 0.36 b-d 1.20 ef 

Çağatay 39.00 ab 76.33 ab 0.33 ab 2.48 a-c 0.39 ab 1.39 a 

Çakır 33.71 d-f 72.33 d-f 0.28 cd 2.20 de 0.36 bc 1.25 cd 

Dikbaş 27.11 gh 70.67 f 0.22 e 1.85 h 0.31 de 1.17 fg 

Er-99 38.59 a-c 75.67 a-c 0.31 bc 2.51 a-c 0.39 ab 1.25 cd 

Gökçe 
34.71 cd 

73.55 c-

d 
0.30 bc 2.20 de 0.39 ab 1.26 c 

Işık-05 41.67 a 77.00 a 0.34 ab 2.65 a 0.44 a 1.40 a 
Küsmen-99 25.17 h 65.00 g 0.23 e 1.92 gh 0.30 e 1.15 g 

Uzunlu-99 30.70 e-g 71.67 ef 0.25 de 2.00 f-h 0.33 c-e 1.20 ef 

Yaşa-05 31.90 ef 72.33 d-f 0.25 de 2.14 d-f 0.36 bc 1.22 de 

Ortalama 34.74 73.23 0.29 2.28 0.37 1.26 
*Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında farklılık yoktur 

 

Tablo 2. Leblebilik nohut populasyon ve çeşitlerinin 9 mm ve 8 mm elek analizi ile L, a ve b 
değerleri ortalamaları 

Populasyon/Çeşit 9 mm 8 mm L değeri a değeri b değeri 
Çorum 11.17 f* 45.60 c 50.97 e 5.44 e 19.43 g 
Denizli 1 23.00 b 42.42 d 47.75 g 9.04 b 23.04 b-c 
Denizli 2 11.25 f 39.90 f 52.10 e 6.09 de 19.73 g 
Kütahya 1 19.68 c 37.75 g 49.18 f 6.86 cd 22.00 e-f 
Kütahya 2 10.63 fg 25.78 ı 45.38 h 10.68 a 24.42 a 
Azkan 14.73 d 38.30 g 57.60 b 5.45 e 21.18 f 
Çağatay 13.23 e 41.32 e 62.39 a 2.71 f 16.89 h 

Çakır 14.91 d 59.05 a 50.99 e 6.93 cd 24.14 ab 

Dikbaş 4.65 ı 22.34 j 54.74 d 5.47 e 21.65 ef 

Er 99 10.71 fg 26.69 ı 58.46 b 6.16 de 23.24 a-c 
Gökçe 6.93 h 19.88 k 58.66 b 6.91 cd 22.48 c-e 

Işık 05 24.53 a 46.30 c 51.08 e 6.25 de 21.47 ef 

Küsmen 99 2.46 j 28.46 h 54.86 cd 5.44 e 21.18 f 

Uzunlu 99 4.63 ı 12.41 l 51.00 e 7.31 c 23.40 a-c 

Yaşa 05 9.96 g 56.22 b 56.14 c 7.40 c 24.07 ab 

Ortalama  12.16 36.16 53.42 6.54 21.89 
*Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında farklılık yoktur  
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BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ Callosobruchus maculatus (Coleoptera: 

Chrysomelidae)’un MORTALİTE ORANINA VE BIRAKTIĞI YUMURTA SAYISINA 

ETKİSİ 

Sözel Bildiri 

Evrim SÖNMEZ 

Sinop Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Özet 

Bu çalışmada rezene (Foeniculum vulgare) ekstraktı, sinameki (Cassia angustifolia) ekstraktı, 

sarı kantaron (Hypericum perforatum) ekstraktı, zencefil (Zingiber officinale) ekstraktı ve 

zırnık (Teucrium kotschyanum) otu ekstraktının Callosobruchus maculatus’un mortalite 

oranına ve bıraktığı yumurta sayısına etkisi değerlendirildi.  

Denemeler 2 tekerrürlü ve 3 tekrarlı olmak üzere gerçekleştirildi. Her bir bitki ekstraktı % 

99,5’lik etanolde çözülerek %10’luk solüsyonlar hazırlandı. Her bir deneme için 10 adet böcek 

ergini kullanıldı. Kontak etki denemeleri için mikropipet ile 1 µl bitki ekstraktı böceklerin 

abdomenleri üzerine uygulandı. Sonra böcekler, içerisine 20 adet börülce konulmuş petrilere 

alındı. Uygulamadan sonraki 24., 48. ve 72. saat sonunda ölen böcek sayıları kaydedildi. Petri 

yüzeyindeki ve börülce üzerindeki yumurtalar sayıldı. Repellent etki denemeleri için 20 adet 

börülce alındı ve solüsyonlar 30 cm mesafeden börülceler üzerine sıkıldı.  

Günümüzde birçok araştırmacı bitki ekstraktlarının zararlı böcek türleri üzerindeki 

aktivitelerini araştırmaktadır. Yapılan çalışmalarda bitki ekstraktlarının ve uçucu bileşenlerinin 

böcekler üzerindeki kontakt, fumigant, repellent ve benzeri etkileri tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada bitki ekstraktlarının uygulamasından sonraki 24 saat içerisinde mortalite oranları sarı 

kantaron %100.0±0.0, rezene %98.3±1.6, zencefil için ise %71.6±16.4 olarak belirlendi. 

Repellent denemelerinde 72 saat sonunda hiçbir bitki ekstraktının repellent etki göstermediği 

belirlendi. Bıraktıkları yumurta sayılarına bakıldığında sarı kantaron ve rezene uçucu 

yağlarındaki yumurta sayısı 0.00±0.00, zencefilde 4.8±4.8, sinameki de 89.5±10.4 ve zırnık 

otunda 182.6±21.2 bulunmuştur. Sonuç olatak mortalite oranları ve bıraktıkları yumurta sayıları 

dikkate alındığında bitki ekstraktlarının C. maculatus’ un yılda birçok defa döl verdiği 

düşünülünce entegre mücadele yöntemlerinde destekleyici kullanım potansiyeline sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Anahtar kelimeler: Bitki ekstraktı, biyolojik aktivite, mortalite, Callosobruchus maculatus 
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THE EFFECT OF SOME PLANT EXTRACTS ON THE MORTALITY RATE OF 

Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) AND THE NUMBER OF EGG 

LEFT 

 

Abstract 

In this study, the effects of common fennel (Foeniculum vulgare) extract, senna (Cassia 

angustifolia) extract, St. John's wort (Hypericum perforatum) extract, ginger (Zingiber 

officinale) extract and zırnık herb (Teucrium kotschyanum) extract on the mortality rate of 

Callosobruchus maculatus, the number of eggs and the repellent were evaluated. 

Trials were carried out with 2 replications and 3 repetitions. 10% solutions were prepared by 

dissolving the extract of each plant in 99.5% ethanol. Ten adult insects were used for each trial. 

For contact effect trials, 1 µl of the solution was applied on the abdomen of the insects with a 

micropipette. At the end of 24th, 48th and 72nd hours after the application, the number of 

insects died were recorded. The eggs laid on cowpea surface were counted under a stereo 

microscope. For the repellent effect trials, the solutions were sprayed on 20 cowpea seeds from 

a distance of 30 cm.  

Today, many researchers are investigating the effects of plant extracts on pest species. In the 

studies, the contact, fumigant, repellent and similar effects of plant extracts and volatile 

components on insects were determined. In this study, within 24 hours after the application of 

plant extracts, the mortality rates were determined as 100.0±0.0% for St. John's Wort, 

98.3±1.6% for fennel and 71.6±16.4% for ginger. In the repellent trials, it was determined that 

no plant extract had a repellent effect at the end of 72 hours. The number of eggs they laid, the 

number of eggs in St. John's wort and fennel extracts was found to be 0.0±0.0, in ginger 4.8±4.8, 

senna 89.5±10.4, and in zırnık herb extract 182.6±21.2. In conclusion, considering the mortality 

rates and the number of eggs they left, i can say that St. John's wort, fennel and ginger extracts 

have the potential to be used as supportive in integrated control methods considering that C. 

maculatus reproduces many times a year.  

Key words: plant extract, biological activity, mortality, Callosobruchus maculatus  
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Introduction 

Legumes such as cowpea, chickpea and bean are very similar to animal proteins in terms of 

protein quality (Adel et al., 2015). Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] is one of the legumes 

that has an important place in developing countries due to its nutritional properties (Andy and 

Edema, 2019). Cowpea seeds contains approximately 26.61% protein, 3.99% lipid, 56.8% 

carbohydrate (Ogbonna et al., 2016). Legumes are kept in warehouses before they are delivered 

to the consumers. During this period, they are vulnerable to any kind of pest infestation (Edwin 

and Jacop, 2017). Among these pests, Callobruchus maculatus Fab. 1775, (Coleoptera: 

Bruchidae) is one of the pests that seriously lose the products in the warehouses. This damage 

to legumes such as cowpea and chickpea in warehouses can reach 100% (Andy and Edema, 

2019). These insects lay their eggs on the grains and the larvae feed and develop within the 

seeds. When they become adult, they emerged the seed by opening holes in the seeds. Storage 

conditions are generally suitable for these insects to survive and they continue to harm as long 

as the grains remain in the warehouse (Emekçi and Ferizli 2000). As a result, they cause many 

negative results such as weight loss, decrease in germination and nutritional value in terms of 

protein amount, decrease in market value in stored products (Edwin and Jacop, 2017; 

Shunmugadevi and Radhika, 2020). 

Chemical control methods are one of the most used methods in fight against stored product 

pests. Chemical control, which is preferred due to its ease of application and rapid results, has 

forced producers to find alternative methods with the understanding of the environmental 

damage of these pesticides in recent years (Kaya et al., 2018). One of these alternative control 

methods is the use of plant extracts known to have a repellent or insecticidal effect on harmful 

insects (Ayvaz et al., 2010). Plant extracts have many advantages over insecticides. Many 

researchers focus on the effects of plant extracts or volatile oils on harmful insects, as plant 

extracts break down easily and do not cause harm to humans and the environment (Yaman and 

Şimşek, 2019). Plant extracts have an important place in the control of stored product pests 

because of antifeeding and repellent effects as well as their insecticidal acitivities and inhibition 

of oviposition in pests (Aslan et al., 2009). In recent years, studies on the insecticidal activity 

of plant extracts and volatile oils against stored product pests have become increasingly 

important (Küçük et al., 2008; Boeke et al., 2004; Gökçe et al., 2010; Douiri et al., 2014; 

Civelek and Kaban, 2016; Shunmugadevi and Radhika, 2020; Baş and Ersoy, 2020).  

Plant volatile oils can be obtained from different parts of plants by steam distillation method. 
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It has no toxicity effect on the environment, but this toxicity effect is particularly high on stored 

product pests (Shunmugadevi and Radhika, 2020). Taş et al. (2015) found that the most 

effective anise (Pimpinella anisum L.) was in a study with St. John's wort (Hypericum 

perforatum L.), cumin (Cuminum cyminum L.), thyme (Origanum onites L.) on the egg hatching 

of C. maculatus. Altınok et al. (2016) conducted study with the effect essential oils obtained 

from Artemisia dracunculus L., Crambe orientalis L., H. perforatum, H. scabrum L., 

Rosmarinus officinalis L., Salvia multicaulis Vahl, S. sclarea L. and  Tanacetum agrophyllum 

L. on toxicity of Colorado potato beetle, (Leptinotarsa decemlineata Say, Coleoptera: 

Chrysomelidae). Volatile oils of R. officinalis and T. agrophyllum showed the most effective 

toxicity at low doses in the first 24 hours. H. perforatum showed 82.2% after 20 μL application 

at the end of 96 hours. Çetin and Elma (2017) determined the contact and egg laying inhibiting 

effects of extracts from cinnamon (Cinnamomum cassia Blume), laurel (Laurus nobilis L.,) 

clove (Syzygium aromaticum L.) and rosemary (R. officinalis). They found that in contact effect 

trials, the mortality rate increased at the end of 24 hours with the increasing plant extract 

concentration (0.625%, 1.25, 2.50, 5, 10 w/w). The rate of inhibition of egg-laying also 

increased with the increase in concentration. It was highest in C. cassia (43%) at a concentration 

of 2.50%, and the lowest in R. officinalis (25%). 

There are many studies in the literature on the fumigant toxicity of different plant extracts on 

C. maculatus. However, studies inhibition of egg-laying are limited. Therefore, in this study, it 

was aimed to investigate the contact toxicity and inhibiting effects of egg laying of five different 

plant extracts against adults of C. maculatus. 

Materials and Method 

Insect Cultures  

Adult insects used in the study were obtained from the cultures produced in our laboratory since 

2017. Before the trials were established, the main cultures of C. maculatus to be used for the 

study were formed by placing 500 grams of cowpea seeeds in 1 liter jars. They were allowed to 

breed and mate. Adults were taken out of the jars after one week. When the new adults started 

to emerge from the seeds, insects aged about 2-3 day old were taken to the trials. 

Plant Extraction  

In the study, the powder form of ginger (Zingiber officinale) and zırnık herb (Teucrium 

kotschyanum Poech), dried leaves of St. John's wort (Hypericum perforatum L.), senna (Cassia 

angustifolia L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) sold in the market were obtained from 

herbalists. The leafy plants were homogenized (Pro-2000), 5 grams of the samples were 
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weighed and 50 ml of ethanol (Merck 99.5%) was added. The same procedure has been done 

for powdered plants. The solutions were transferred to glass tubes and were covered with 

aluminum foil and left at room temperature for 7 days. Solutions were filtered with whatman 

filter paper (No: 1) and the organic solvent was removed with evaporator. Solutions of 10% in 

ethanol were prepared and used in experiments. 

Contact Effect Trials 

In determining the contact effect, the method used by Gökçe et al. (2010) was conducted. Ten 

adults of C. maculatus, regardless of gender, were taken in the trials. The insects to which the 

plant extract was applied were then transferred to petri dishes containing 20 sterile cowpea 

seeds. Petri dishes were incubated at 27 ± 2 ̊C, 60 ± 5% Continuous Dark conditions. Each petri 

dish was checked 24th, 48th, 72nd hours, and the dead insects were removed from the petri 

dish. The insects that survived after 72 hours were also removed from the petri dishes. After 15 

days, the eggs on the cowpea seeds were counted under a stereo microscope (Leica EZ4).  

Ethanol was used in control groups. Trials were carried out with 2 replications and 3 repetitions, 

and 10 insects were used for each trial, 60 for each trial group, and 360 for the whole study. 

Repellent effect trials 

20 sterile cowpea seeds were placed in petri dishes with blotter paper and the plant extracts 

were sprayed five times (approximately 3 ml) from a distance of 30 cm with a spray bottle. The 

cowpea seeds in the petri dishes were left to aerate for 1 hour.  After the aeration process, 10 

insects were placed in the petri dishes and incubated under the specified conditions. They were 

checked 24th, 48th and 72nd hours, and the dead insects were removed from the petri dishes. 

Since no repellent effect of any plant extract was observed at the end of 72 hours, the repellent 

trials were terminated from now on. 

Ethanol was used in control groups. Trials were carried out with 2 replications and 3 repetitions, 

and 10 insects were used for each trial, 60 for each trial group, and 360 for the whole study.  

Statistical analysis of data 

SPSS 22.0 package program was used to evaluate the data. In determining the effect of plant 

extracts on C. maculatus mortality and the number of eggs they laid, the data were determined 

by the Abbott formula ([(A-B) / A] x 100; A, number of live insects in control group %; B, 

number of live insects in application group %) and corrected mortality rates (%) (Abbott, 1925). 

The normality test of the data was performed using the Shapiro-Wilk test and it was observed 

that the groups were normally distributed. (p>0.05). In the comparison of the groups, analysis 

of variance (ANOVA) and Tukey HSD multiple comparison test were used to determine the 
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differences between the means, and it was determined that the mortality rates started to differ 

statistically from the day after the applications. The significance level was taken as 0.05 for all 

statistical comparisons in the study. 

 

Results 

Table 1. Mortality Rates of Plant Extracts on C. maculatus After 24, 48 and 72 Hours (%) 

Plant Extracts                         Mortality Rates 

                          Mean ± S. E.# 

          24h* 48h 72h 

Control    0.00 ± 0.00 

A 

0.00 ± 

0.00  

0.00 ± 0.00  

Hypericum perforatum (St. 

John’s wort) 

100.00 ± 0.00 

B 

0.00 ± 

0.00  

0.00 ± 0.00  

Foeniculum vulgare (Common 

fennel) 

  98.33 ± 1.66 

B 

0.00 ± 

0.00  

0.00 ± 0.00  

Zingiber officinale (Ginger)  71.66 ± 16.41 

B 

0.00 ± 

0.00  

0.00 ± 0.00  

Cassia angustifolia (Senna)      5.00 ± 2.33 

A 

0.00 ± 

0.00  

0.00 ± 0.00  

Teucrium kotschyanum (Zırnık)      0.00 ± 0.00 

A 

3.33 ± 

3.33 

0.00 ± 0.00 

 F=52.924 

df= 5 

p<0.001 

F=1.000 

df= 5 

p= 0.435 

 

* There is no statistical difference among values shown in same capital letters in the same 

column (p>0.05, Tukey HSD). # S. E.: Standard Error 

As can be seen from Table 1, the most effective plant extracts on the mortality of C. maculatus 

were St. John's wort, fennel and ginger. The effect of senna and zırnık herb extract was almost 

negligible. When the repellent rates were examined, it was observed that no plant extract had a 

repellent effect (F=0.480, df=5, p=0.788).  For these reasons, the trials were terminated the end 

of 72 hours.  

 

Table 2. Repellent Rates of Plant Extracts on C. maculatus After 72 Hours (%) 
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Plant Extracts Repellent Rates 

Mean ± S. E. 

 72h 

Control 0.00 ± 0.00 

Hypericum perforatum (St. John’s wort) 1.66 ± 1.66 

Foeniculum vulgare (Common fennel) 3.33 ± 3.33 

Zingiber officinale (Ginger) 1.66 ± 1.66 

Cassia angustifolia (Senna) 3.33 ± 3.33 

Teucrium kotschyanum (Zırnık) 1.0 ± 0.00 

 

 

*Figure 1. The Effect of Plant Extracts on the Number of Egg C. maculatus’ After 72 hours  

*There is no statistical difference between values shown in the same capital letters. (p>0.05, 

Tukey HSD).  

As can be seen from Figure 1, the effect of St. John's wort, fennel and ginger extract in inhibition 

of egg laying was clearly seen (F=48.340, df=5, 0<0.001). The difference between the values 

of the zırnık and senna plant extracts was not significant when compared with the control group. 

Since the data of the zırnık herb extract was significantly higher than the control group, and 

there was not much information in the literatüre, it was not discussed in the discussion part. 
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Discussion 

In this study, the most effective results in terms of mortality rates of plant extracts on C. 

maculatus and the number of eggs they laid were observed in St. John's wort, fennel and ginger 

extract (Table 1 and Figure 1). At the end of 24 hours, the mortality effect was mostly observed 

in St. John's wort extract with 100%. The number of eggs they laid was found to be 0.00±0.00 

in St. John's wort and fennel extract after 72 hours. Seada et al. (2016) investigated the effects 

of fennel (F. vulgare), basil (Ocimum basilicum L.) and geranium (Pelargonium graveolens L.) 

extracts on the repellent and offspring rates on C. maculatus and Sitophylus orizae L. 

(Coleoptera: Curculionidae). They found that the repellent effect increased with increasing plan 

exctract concentration. They found that the repellent effect at 20000 ppm in both species was 

61% in basil, 73% in fennel and 77% in geranium. With increasing plant extract concentration, 

it decreased the percentage of F1 progeny (basil 100%, fennel 100%, geranium 100%). They 

used acetone as this solvent and it was 40 min for the aeration process they waited. In this 

current study, i used ethanol as a solvent and waited for 1 hour for aeration. The fact that no 

plant extracts, including fennel, showed a repellent effect in the current study may be due to the 

long aeration time, and the concentration and method differences. Taş et al. (2015) found the 

most effective results in anise in a study of St. John's wort (H. perforatum), cumin (C. 

cyminum), thyme (O. onites) and anise (P. anisum) with the egg hatching of C. maculatus. Egg 

hatching was 63.35% in anise, 86.65% in St. John's wort, 75.00% in cumin and 83.35% in 

thyme. Kaya et al. (2018) investigated the effect of the volatile oils of thyme (Origanum 

syriacum L.), lavender (Lavandula angustifolia L.), sage (Salvia officinalis L.,), fennel (F. 

vulgare) and daphne (Laurus nobilis L.)  on the fumigant toxicity of C. maculatus. Insecticidal 

activity increased 100% in response to increasing volatile oils concentration. The mortality rate 

of fennel extract in the present study was found to be 98.33  ±1.66% and it is similar to this 

study. 

Elma and Alaoğlu (2014) evaluated the ovicidal and anti-oviposition effects of  F. vulgare, L. 

angustifolia, C. cyminum, Thymus vulgaris L., Achillea millefolium L., Artemisia absinthium 

L., H. perforatum and P. anisum  extracts on Eurygaster maura L., 1758 (Hemiptera: 

Scutelleridae). As a result, other extracts, with the exception of A. millefolium and T. vulgaris, 

reduced the hatching of the eggs. At 10% concentration  F. vulgare extract was found to be the 

most effective with 76.22% egg mortality rate. Egg mortality of H. perforatum was found to be 

44.73% at a concentration of 10%. The results of H. perforatum extract in the present study 

were a trial performed on adults and the 10% H. perforatum used in adults provided 100% death 
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at the end of 24 hours. The current study suggests that adults are more sensitive to plant extracts 

than eggs when compared with the results of the study conducted with Elma and Alaoğlu 

(2014). Similarly, Baş and Ersoy (2020) investigated the effect of volatile oil obtained from H. 

perforatum distillation on Tenebrio molitor's L., 1758 (Coleoptera: Tenebrionidae) different 

developmental stages. Larvae, pupae and adult T. molitor individuals were exposed to different 

doses of H. perforatum volatile oil for 24 hours. According the results, it showed that while the 

adult period was the most sensitive period, the most tolerant was pupal period. The results of 

this study support my hypothesis that the above adult insects are more sensitive to plant extracts 

than other developmental stages. 

Birgücü et al. (2015) conducted study with plant extracts obtained from Satureja hortensis L., 

O. basilicum, C. angustifolia, Thevetia peruviana Pers., Schinus molle L., Melia azedarach L., 

effects on Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: Aphididae) and Bemisia tabaci Genn., 1889 

(Hemiptera: Aleyrodidae). At the end of the 1st hour, T. peruviana extract had the highest 

mortality rate on A. gossypii with 30.69% and O. basilicum extract with 40.67% at the end of 

24th hour. At the end of 72nd and 168th hours, no plant extract had significant mortality rate 

on A.gossypii. C. angustifolia extract had the highest effect on B. tabaci with 50.78% at the end 

of 1st hour. The percentage mortality rates of the extract from C. angustifolia on B. tabaci at 

the end of 24th and 72nd hours were 49.50% and 50.97%, respectively. Interestingly, in the 

present study, mortality rates of C. angustifolia extract were found to be quite low after 24 

hours. The reason for this may be that i used a different method than the study with Birgücü et 

al. (2015), or the different effects of plant extracts among species. They applied plant extracts 

by dipping method. In the present study, it was applied directly on their abdomen. 

In a study by Edwin and Jacob (2017) examining the mortality rates of five different plant 

extracts, including ginger (Z. officinale), on C. maculatus, it was revealed that all plant extracts 

had insectisidal activity against pests. Andy and Edema (2019) found that ginger extract caused 

the strongest feed deterrence with 48.3% nutrition percentage in a study that they investigated 

the effects of the antifeedant potential of the extracts of five natural herbs, garlic (Allium 

sativum L.), maryack (Cordia millenii), African nutmeg (Mondora myristica (Gaertn., Dunal), 

negro pepper (Xylopia aethiopica Dunal, A. Rich.) and ginger (Z. officinale),  on C. maculatus. 

Yusuf et al. (2011) examined the insecticidal effect of the powder form of seven plant materials 

and determined the mortality of ginger powder in the third place. They found all plant powders 

effective in reducing weight loss and seed damage, while seeds treated with plant material did 

not leave a flavor strong enough to affect consumer acceptability when cooked. 
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Conclusion 

The current study showed insecticidal activityof plant extracts similarity to the studies 

mentioned above. Especially, mortality and number of the egg they laid were very strong in 

fennel, St. John's wort and ginger extracts. For repellent activities, it is necessary to test the 

specified plant extracts in different concentrations and with different methods. However, if we 

take into account the mortality rates and the number of egg, especially plant extracts obtained 

from ginger, fennel and St. John's wort can be developed as a new environmentally friendly 

control agent against stored product pests such as cowpea pests. It can be a highly efficient, 

cost-efficient and safe method that even local farmers can use to protect locally stored cowpea 

seeds against pests. There is a need for further study of the zırnık herb and its content to be 

investigated. 
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KOVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE YEME TUTUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri 

Zeynep Uzdil1, Seda Kaya2, Hilal Hızlı Güldemir3 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

2Ankara Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kovid-19 salgını, tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de ciddi etkilere yol açan önemli bir 

halk sağlığı sorunudur. Salgının önlenmesi için alınan çeşitli tedbirler bireylerin beslenme 

alışkanlıklarında, uyku düzeninde ve fiziksel aktivite durumlarında değişikliklere yol açmıştır. 

Bu çalışma Kovid-19 salgını döneminde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde eğitim alan 

üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını, yeme tutumunu ve fiziksel aktivite 

durumlarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmaya Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören 50 öğrenci katılmıştır. Çalışma verileri online anket 

aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama anketi, genel bilgi formu, Yeme Tutum Testi-26 (YTT-

26) ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirmek için araştırmacılar tarafından hazırlanmış 

sorulardan oluşmaktadır. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 21,16±1,98 yıl ve beden kütle 

indeksi ortalaması 22,37±4,71 kg/m2’dir. Öğrencilerin %40’ında bu süreçte vücut ağırlığında 

artma olduğu ve %48.0’inde pandemiye bağlı stresin besin alımını arttırdığı saptanmış, bu 

dönemde %38.0’i düzenli egzersiz yapmaya devam etmiştir. Öğrencilerin %10’unun C vitamini 

ve D vitamini, çinko ve omega-3 takviyesi aldığı, %82’sinin süt ve süt ürünlerini, %54’ünün 

tatlı besinleri, %68’inin et ve et ürünlerini, %76’sının çiğ ve/veya pişmiş sebzeyi ve %86’sının 

meyveyi her gün tükettiği ve günlük ortalama 8,17±1,14 saat uyudukları saptanmıştır. Kendini 

mutlu ve stressiz hissetmek için sağlıksız olduğunu bildiği bir yiyecek tüketimi öğrencilerin 

%54.0’ünde, uzaktan eğitim dersleri sırasında bir şeyler yeme ihtiyacı %36.0’sında 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %60.0’ı evde sıklıkla hamur işi besinler hazırlayıp tüketmiştir. Bu 

dönemde az sayıda (%4,0) öğrenci hazır besin siparişine devam etmiş, büyük çoğunluğu 

(%92.0) dışarıdan eve gelen besinlerin ambalajında çeşitli temizlik işlemleri uygulamıştır. 

Öğrencilerin YTT-26 puan ortalaması 19,26±10,93’dür ve  %48’inde normal olmayan yeme 

davranışı saptanmıştır. Bu çalışmada Kovid-19 salgını sürecinde Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Farklı 
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öğrenci gruplarında salgın döneminde beslenme alışkanlıkları saptayacak çalışmalar 

planlanabilir. Bu veriler ışığında öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak ve 

beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirebilmek için beslenme ve fiziksel aktivite ile 

ilgili motivasyonlarını artırıcı yaklaşımlar geliştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Beslenme ve Diyetetik, Kovid-19 salgını, Yeme 

tutumu 
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EVALUATION OF NUTRITION HABITS AND EATING ATTITUDES OF THE 

DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS STUDENTS DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Oral presentation 

Zeynep Uzdil1, Seda Kaya2, Hilal Hızlı Güldemir3 
1Ondokuz Mayıs University, Department of Nutrition and Dietetics 

2Ankara University, Department of Nutrition and Dietetics 

3Kütahya Health Sciences University, Department of Nutrition and Dietetics 

The COVID-19 pandemic is an important public health problem that has serious effects in our 

country as well as all over the world. Various measures taken to prevent the epidemic have led 

to changes in individuals' nutrition habits, sleep patterns and physical activity. This study was 

planned to evaluate the nutritional habits, eating attitudes and physical activity of Nutrition and 

Dietetics students during COVID-19 pandemic. Fifty students at Ondokuz Mayıs University 

participated in this cross-sectional study. Study data were collected through an online 

questionnaire. The data collection questionnaire consists of a general information form, Eating 

Attitude Test-26 (EAT-26), and questions prepared by the researchers to evaluate nutritional 

habits. The average age was 21.16±1.98 years and BMI average was 22.37±4.71 kg/m2. It was 

determined that 40% of students had an increase in body weight and 48.0% of them increased 

their food intake due to pandemic stress. 38.0% students continued to exercise regularly. It was 

determined that participants slept an average of 8.17±1.14 hours. 10% students use nutritional 

supplements (vitamin C-vitamin D-zinc-omega-3). 82% students consumed milk/dairy 

products, 54% sweets, 68% meat/meat products, 76% raw and/or cooked vegetables and 86% 

fruit every day. 60.0% students often prepared and consumed cake-cookies at home. It was 

determined that 54.0% students consumed a food that they knew was unhealthy in order to feel 

happy and stress-free, and the need to eat something during distance education classes was 

36.0%. A few (4.0%) students continued to order fast food, the vast majority (92.0%) applied 

various cleaning procedures on the packaging of food coming from outside. The average score 

of EAT-26 was 19.26±10.93 and abnormal eating behavior was found in 48% of them. It was 

determined that the nutrition habits of the department of Nutrition and Dietetics students were 

negatively affected. Studies to determine eating habits in different student groups can be 

planned. In the light of the data, approaches that increase the motivation of students about 
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nutrition and physical activity can be developed in this period in order to protect the physical 

and mental health of students and to improve their eating habits in a positive way. 

Keywords: Nutritional habits, Nutrition and dietetics, COVID-19, Eating attitude 

 

Giriş  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Mart 2020 itibariyle, Kovid-19 enfeksiyonunu pandemi olarak 

duyurmuştur. Bu durumun tüm dünyada sağlık, sosyal ve ekonomik alanlarda çok geniş etkileri 

olmuştur. Kovid-19 pandemisi karşısında, halk sağlığı önerileri ve hükümet önlemleri daha 

fazla evde kalmayı, sosyal izolasyonu ve karantina gibi insanların serbest dolaşımı ile ilgili 

kısıtlamaları getirmiştir (Erdoğan Yüce ve Muz, 2021). Bu bulaşıcı virüs, yalnızca genel halk 

sağlığı konusunda endişelere yol açmakla kalmamış aynı zamanda toplumun yaşam şeklinde 

ve alışkanlıklarında da birçok değişikliğe sebep olmuştur. Ülkeler Kovid-19 pandemisinin 

yayılmasını önlemek için daha güçlü önlemler alırken, karantina uygulaması ve işletmelerin 

geçici olarak kapanması, besin alımı ile ilgili uygulamaları da olumsuz etkileyebilmektedir 

(WHO, 2020). 

İyi beslenme, özellikle bağışıklık sisteminin karşı koymaya ihtiyaç duyabileceği zamanlarda 

sağlık için çok önemlidir. Taze yiyeceklere sınırlı erişim, sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam 

etme fırsatlarını tehlikeye atabilir. Ayrıca yağ, şeker ve tuz içeriği bakımından yüksek olan 

işlenmiş gıdaların tüketiminde artışa da yol açabilir. Bununla birlikte, bu dönemde yeterli 

miktarda ve sınırlı içerikle bile sağlığı destekleyen bir beslenme modeli uygulamaya devam 

edilmesi gereklidir (Garipoğlu ve Bozar, 2020).  

Doğru beslenme ve yeterli sıvı alımı bağışıklık sisteminin güçlü olması için hayati önem taşır. 

Azalan bağışıklık, solunum yolu virüsleri ile enfeksiyon için önemli bir risk faktörüdür. İyi bir 

beslenme durumu, enfeksiyonları önlemek için optimal bir bağışıklık tepkisi için önemli bir 

faktör olarak kabul edilir. Uzun süre evde kalmak lezzetli yemekler, atıştırmalıklar ve alkol 

tüketimini artırabilir. Daha fazla yemek pişirmek veya hazır yiyecekleri daha sık satın almak 

bireyleri etkileyebilir. Dengeli beslenen insanlar, daha güçlü bağışıklık sistemleri ve daha düşük 

kronik hastalık ve bulaşıcı hastalık riski ile daha sağlıklı olma eğilimindedir. Bu yüzden 

vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, diyet lifi, protein ve antioksidanları almak 

önemlidir (Uzdil ve ark., 2021; Çulfa ve ark., 2021). Çalışmalar hastalık kontrolü için alınan 

zorunlu tedbirlerin sağlık üzerindeki potansiyel faydalarının yanı sıra kronik hastalık riski ve 
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ruh sağlığına etkisi gibi olası uzun vadeli olumsuz etkilerinin de dikkatle değerlendirilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır (Demir, 2020).  

Tüm bu nedenlerle bu çalışma Kovid-19 salgını döneminde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde 

eğitim alan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını, yeme tutumunu ve fiziksel 

aktivite durumlarını değerlendirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.  

Yöntem 

Kesitsel tipteki bu çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören 50 öğrenci 

katılmıştır. Çalışma verileri online anket aracılığıyla toplanmıştır. 2019-2020 Bahar döneminde 

(Nisan 2020) Beslenme ve Diyetetik üçüncü sınıf öğrencilerine (n=100) online sınıf aracılığı 

ile bu çalışmaya ait soru formu iletilmiştir. Veri toplama anketi, genel bilgi formu, Yeme Tutum 

Testi-26 (YTT-26) ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirmek için araştırmacılar tarafından 

hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerden çalışmaya 53 öğrenci geri dönüş yapmış, 

verilerin değerlendirmesi için yeterli olmayan 3 öğrencinin verisi çıkarılarak toplamda 50 

öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. Yirmi altı maddelik Yeme Tutumu Testi’nin Cronbach's 

Alpha değeri 0,84 belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 21 istatistik programı kullanılmış 

kategorik veriler sayı ve yüzde (n ve %), sürekli veriler ortalama- standart sapma olarak 

verilmiştir.  

Bulgular  

Bireylerin demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu çalışmada 47 kız 

(%94,0), 3 erkek (%6,0) öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların yaş 

ortalaması 21,16±1,98 yıldır. Katılan öğrencilerin %10’unda (n=5) kronik hastalık öyküsü 

vardır. Çalışmanın yapıldığı tarihte Kovid-19 tanısı alan öğrenci yoktur. Pandemi sırasında 

öğrencilerin %46,0’sı şehir merkezinde, %44,0’ü ilçe merkezlerinde ve %10,0’u köylerde 

yaşamaktadır. Öğrencilerin %84,0’ü uyuma, %78,0’i uyanma saatinin değiştiğini ve normale 

göre daha geç saatlerde uyandıklarını, ortalama 8,17±1,14 saat uyuduklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%96,0) aileleri ile birlikte yaşamaktadır. Öğrencilerin %92,0’si 

sigara kullanmamaktadır. Bu dönemde %38,0’i düzenli egzersiz yapmaya devam etmiştir. 

Tablo 1. Bireylerin demografik özelliklerinin dağılımı 

Özellikler  Ortalama Standart sapma 

Yaş (yıl)  21,16 1,98 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
Salgında uyku süresi (saat) 8,17 1,14 

 n % 

Cinsiyet    

Kadın  47 94,0 

Erkek  3 6,0 

Kronik hastalık varlığı   

Var  5 10,0 

Yok  45 90,0 

İkamet bölgesi   

İlçe  22 44,0 

Köy  5 10,0 

Şehir merkezi 23 46,0 

Evde yaşanılan kişiler   

Aile  48 96,0 

Arkadaş ile 1 2,0 

Tek  1 2,0 

Salgında uyuma saati   

Değişmedi  6 12,0 

Erken  2 4,0 

Geç  42 84,0 

Salgında uyanma saati   

Değişmedi  10 20,0 

Erken  1 2,0 

Geç  39 78,0 

Sigara kullanma   

Var  4 8,0 

Yok  46 92,0 

Salgında egzersiz yapma   

Evet  19 38,0 
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Hayır  31 62,0 

 

Bireylerin beslenme ile ilgili özellikleri ve YTT-26 puanlarının dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 
Çalışmaya katılanların beden kütle indeksi ortalaması 22,37±4,71 kg/m2’dir. Öğrencilerin 
%40,0’ında bu süreçte vücut ağırlığında artma olduğu ve %10’unun C vitamini ve D vitamini, 
çinko ve omega-3 takviyesi aldığı saptanmıştır. Öğrencilerin YTT-26 puan ortalaması 
19,26±10,93’dür ve %48,0’inde normal olmayan yeme davranışı saptanmıştır. 

 

Tablo 2. Bireylerin beslenme ile ilgili özellikleri ve YTT-26 puanlarının dağılımı 

Özellikler    
BKİ (kg/m2) 22,37 4,71 
Su tüketimi (bardak) 7,24 2,959 
Toplam YTT-26 puanı 19,26 10,93 
YTT-26 puan dağılımı n % 
Normal yeme davranışı 26 52,0 
Normal olmayan yeme 
davranışı 

24 48,0 

Pandemide ağırlık 
değişimi 

  

Arttı  20 40,0 
Azaldı  6 12,0 
Değişmedi  24 48,0 
Besin takviyesi kullanma   
Evet  5 10,0 
Hayır  45 90,0 

 

Bireylerin pandemide beslenme alışkanlıkları Tablo 3’ te verilmiştir. Katılımcıların %48,0’inde 
pandemiye bağlı stresin besin alımını arttırdığı saptanmış; %82,0’sinin süt ve süt ürünlerini, 
%54,0’ünün tatlı besinleri, %68,0’inin et ve et ürünlerini, %76,0’sının çiğ ve/veya pişmiş 
sebzeyi ve %86,0’sının meyveyi her gün tükettiği belirlenmiştir. Kendini mutlu ve stressiz 
hissetmek için sağlıksız olduğunu bildiği bir yiyecek tüketimi öğrencilerin %54,0’ünde, 
uzaktan eğitim dersleri sırasında bir şeyler yeme ihtiyacı %36,0’sında belirlenmiştir. 
Öğrencilerin %60,0’ı evde sıklıkla hamur işi besinler hazırlayıp tüketmiştir. Bu dönemde az 
sayıda (%4,0) öğrenci hazır besin siparişine devam etmiş, büyük çoğunluğu (%92,0) dışarıdan 
eve gelen besinlerin ambalajında çeşitli temizlik işlemleri uygulamıştır. 

 

 

Tablo 3. Bireylerin pandemide beslenme alışkanlıkları 

 Uyg
un  

 Uygun 
değil 
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Beslenme alışkanlıkları n % n % 

Evde sıklıkla hamur işi besinler hazırlayıp tüketiyorum 
30 60,0 20 40,

0 

Dışarıdan yemeye hazır besinler sipariş veriyorum 
2 4,0 48 96,

0 

Dışarıdan pişirmeye uygun gıda siparişi veriyorum 
16 32,0 34 68,

0 

Dışarıdan eve gelen besinlerin ambalajını temizlerim 46 92,0 4 8,0 

Salgının stresi beni sürekli yemeye yöneltti 
24 48,0 26 52,

0 

Her gün tatlı besinler yiyorum 
27 54,0 23 46,

0 

Her gün süt ve ürünleri yiyorum 
41 82,0 9 18,

0 

Her gün çekirdek, cips gibi yağlı besinler yiyorum 
8 16,0 42 84,

0 

Her gün et, tavuk, balıktan birini yiyorum 
34 68,0 16 32,

0 

Her gün çiğ veya pişmiş sebze yiyorum 
38 76,0 12 24,

0 

Her gün meyve yiyorum 
43 86,0 7 14,

0 

Kendimi mutlu ve stressiz hissetmek için sağlıksız 
olduğunu bildiğim bir yiyeceği yiyorum 

27 54,0 23 46,
0 

Uzaktan eğitim dersleri sırasında bir şeyler yeme ihtiyacı 
duyuyorum 

18 36,0 32 64,
0 

 

Sonuç  

Bu çalışmada Kovid-19 salgını sürecinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin 

beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Farklı öğrenci gruplarında 

salgın döneminde beslenme alışkanlıkları saptayacak çalışmalar planlanabilir. Bu veriler 

ışığında öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak ve beslenme alışkanlıklarını olumlu 

yönde geliştirebilmek için beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili motivasyonlarını artırıcı 

yaklaşımlar geliştirilebilir. 
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Gıdaya özgü IgE konsantrasyonu ile gıda alerjisi korelasyonu 

Alper Kürşat DEMİRKAYA1, Nurşah GÜLÖKSÜZ ŞAHİN2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Gıda İşleme Bölümü, Bilecik 
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji ABD, Bilecik 

Özet: Gıda alerjisi spesifik gıda maddelerine karşı oluşan anormal immünolojik tepkilerdir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayinin gelişmesine ve modern yaşamın getirdiği 
yeniliklere bağlı olarak alerji gösteren çocuk ve birey sayısında artışlar dikkat çekmektedir. Bir 
gıdaya alerjisi olan kişi o gıdayı tüketene kadar alerjik reaksiyon gösterebileceğinin farkına 
varmamaktadır. Gıda alımı ile tetiklenen alerjik reaksiyonların tespit edilmesi ise zordur. 
Gelişen bu reaksiyonlar immünolojik reaksiyonlar olarak immünoglobulin E’ye (IgE) bağlı 
olan ve non IgE ile kombine olarak gelişebilmektedir. Bu nedenle bazı özel testler uygulanması 
gerekmektedir. IgE aracılı besin alerjisi testlerinde ne fazla deri prick testi ve serum alerjen 
spesifik IgE ölçümü yapılır. Çift kör plasebo kontrollü besin provakasyon testi gıda alerjisinin 
belirlenmesinde altın standarttır. IgE’ye bağlı olan tepkimeler 2 saat içinde kendini belli 
ederken non-IgE aracılı tepkimeler 2 saat sonrasında meydana gelir. Bağışıklık sisteminin 
vermiş olduğu bu yanıtlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Yoğunluklu olarak solunum ve 
dolaşım sistemleri başta olmak üzere cilt reaksiyonları, anjiyoödem, ürtiker görülebileceği gibi 
anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar da görülebilmektedir. En fazla alerjen etkiye sahip olan inek 
sütü, buğday, yumurta, fıstık, soya, kabuklu deniz mahsülleri ve balık gibi gıdalardır.  

Anahtar Kelimeler: Alerji; Gıda Alerjisi; IgE 

Abstract: Food allergies are abnormal immunological responses to specific foodstuffs. In 
developed and developing countries, the increase in the number of children and individuals with 
allergies due to the development of the industry and the innovations brought by modern life 
draws attention. A person who is allergic to a food does not realize that he or she may have an 
allergic reaction until they consume that food. It is difficult to detect allergic reactions triggered 
by food intake. These reactions can develop in combination with immunoglobulin E (IgE) and 
non IgE as immunological reactions. For this reason, some special tests must be applied. In IgE-
mediated food allergy tests, skin prick test and serum allergen-specific IgE are mostly 
measured. The double-blind placebo-controlled food provocation test is the gold standard in 
determining food allergy. Reactions dependent on IgE manifest within 2 hours, while non-IgE 
mediated reactions occur after 2 hours. These responses given by the immune system vary from 
person to person. Serious reactions such as anaphylaxis, as well as skin reactions, angioedema, 
urticaria can be seen, especially in the respiratory and circulatory systems. Foods such as cow's 
milk, wheat, eggs, peanuts, soy, shellfish and fish are the most allergenic. 

Keywords: Allergy; Food Allergy; IgE 
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GİRİŞ 

Alerji terimi allos (diğer) ve ergon (iş) kelimelerinden türetilmiş olup vücudun bir 

maddeye karşı duyarlı hale gelmesi ve yine tekrar karşılaşıldığında zararlı tepkilerin oluşmasını 

betimlemektedir (Altınöz, Arıkan, Ersoy, Çelik ve Aydoğan, 1998). İlk olarak M.Ö. 100 

senesinde gıda tüketimine bağlı olarak bazı istenmeyen belirtilerin görülmesi Lucretus 

tarafından farkedilmiştir (Akoğlu ve Oruç, 2018). M.S. 100 ve 200’lü yıllarda Yunan bilgin 

inek sütü alerjine bağlı gelişen reaksiyonlara değinmişlerdir. 16. yüzyılda yumurta alerjisi, 

17.yüzyılda balık alerjisine bağlı anafilaktik tepkiden bahsetmişlerdir (Beyazit, 2020). 1920’li 

yıllardan itibaren alerjik tepkimelerin aydınlatılmasına dair yapılan araştırmalar hız kazanmış 

ve 1925 senesinde deride tespit edilen duyarlılık antikoruna “atopik reagin” ismi verilmiştir. 

Ancak 1967 senesinde bu antikor IgE olarak adlandırılmıştır (Altınöz, Arıkan, Ersoy, Çelik ve 

Aydoğan, 1998). 1976 senesinde gıda alerjisi tanısı koyulması için çift kör, plesebo kontrollü 

oral gıda provokasyan testi gıda kaynaklı alerjen tanısında standart olarak uygulanmaya 

başlanmıştır (Beyazit, 2020). 

Gıda alerjisi ve gıda intoleransı olarak ikiye ayrılan gıda kaynaklı reaksiyonlar gıdalar 

veya gıdalarla vücuda alınabilecek etkenlerin immünolojik veya non immünolojik tepkimeler 

olarak belirtilmektedir (Gier ve Verhoeckx, 2018; Tekiner, Ay, Mutlu, 2020; Tokuç, 2017).  

Gıda alerjisi, gıdada bulunan proteinlere karşı gelişen immün reaksiyonlar olarak 

tanımlanmaktadır ve bağışıklık sisteminin gıdalara karşı göstermiş olduğu aşırı tepkilerdir. 

İmmünolojik olarak meydana gelen bu tepkilerin mekanizması immünoglobulin E’ye (IgE) 

bağlı olan ve non IgE ile kombine reaksiyonlar olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Gıdada 

bulunan bir maddeye karşı antikor üreten bağışıklık sisteminin vermiş olduğu bu tepki o 

maddeye karşı gelişen anormal fizyolojik bir yanıt olarak görülmektedir. Gıda alerjenlerinin 

etkisi kişiye göre değişiklik göstermekle beraber ciddi bir sağlık sorunu yaratacak potansiyele 

sahiptir. Gıda alerjisine bağlı gelişen tepkiler solunum ve dolaşım sistemi, cilt reaksiyonları, 

egzama, anjiyoödem, ürtiker veya anafilaksi gibi ciddi olarak görülebilmektedir. Özellikle inek 

sütü, buğday, yumurta, fıstık, soya, kabuklu deniz mahsülleri ve balık gibi besinler gıda 

alerjisinde en etkili besinlerdir. Bunlara ek olarak bitkisel ürünler ile çapraz kontaminasyon 

sonucu oluşan polen alerjileri sonucunda astım, alerjik nezle, çarpıntı, kusma, nefes darlığı, 

ishal, kardiyovasküler bozukluklar, cilt tahrişi, ağız, dil ve dudakta kaşıntılar, baş ağrısı ve en 

önemlisi anafilaktik şok görülebilmektedir (Beyazit, 2020; Gier ve Verhoeckx, 2018; Göney ve 

Didem, 2017; Renz ve diğerleri, 2020; Tokuç, 2017).  
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Gıda alerjilerinin tespit edilmesi, doğrulanması ve gerçekleşme sıklığını tespit edilmesi 

zor bir süreçtir. Alerjiye neden olduğu düşünülen şüpheli gıdanın özelliği ve miktarı, gıdanın 

tüketimi ile belirtiler arasında geçen zaman, meydana çıkan belirtiler, gıdanın tekrardan 

alınması ile aynı belirtilerin tekrar gözlemlenmesi ve en son ne zaman gözlendiği, ayrıca 

tetikleyicilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu takipler sonrasında testlere geçilir. IgE aracılı 

gıda alerjilerinde deri prick testleri ve serum alerjen spesifik IgE testleri en fazla uygulanan 

testlerdir. Ayrıca çift kör plasebo kontrollü besin provakasyon testi gıda alerjisinin 

belirlenmesinde altın standarttır (Ersözlü, 2017). 

Tüketiciler tarafından çok bilinmeyen gıda alerjisi ve intoleransı, besin tüketiminin 

azaltılarak büyüme, gelişme ve yaşamsal faaliyetleri sınırlandırmakta ve ayrıca psikolojik 

olarak bireyleri olumsuz etkilemektedir. Bu derlemede, ülkemizde gıda alerjenleri ile ilgili 

yapılan araştırmaların yetersiz olmasından dolayı ve halk sağlığı açısından önemli bir konu olan 

alerjenler ile ilgili toplumsal bilinçlendirmesi ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi üzerine 

olumlu etkiler sağlaması amaçlanmaktadır. 

İMMÜNOLOJİK MEKANİZMALARINA GÖRE BESİN ALERJİLERİ 

Parazit enfeksiyonlarına karşı immünolojik koruma ve alerji duyarlılığında önemli bir 

yere sahip olan immünoglobulin E alerjik tepkimelerin meydana gelmesinde etkilidir. En düşük 

IgE konsantrasyonları yenidoğanlarda ölçülmekte ve yaş aldıkça artmakta 5-7 yaş aralığında 

ise sabit hale gelmektedir. Alerjik rahatsızlığı olan bireylerde yüksek IgE konsantrasyonları 

görülmekte ve bu normal seviyelerdeki IgE konsantrasyonlarının göz ardı edilemeyeceği 

belirtilmektedir (Babat, 2016; Waserman, Bégin ve Watson, 2018).  

1. IgE Aracılıklı Besin Alerjileri 

Anjiyoödem, ürtiker, oral alerji sendromu, gastrointestinal anafilaksi, akut 

bronkospazm, akut rinokonjonktivit ve anafilaksi görülebilen IgE aracılıklı gıda alerjilerinde 

semptomlar hızlı başlangıca sahip olmasına karşın kısadır (dakika-2saat) (Can, Altinel, Bülbül 

Ayyildiz, Civan ve Hatipoğlu, 2018). Tip I olarak adlandırılan bu alerji türünde 3 basamakta 

incelenen IgE aracılıklı gıda alerjilerinde ilk aşama duyarlanmadır. İkinci basamak ise effektör 

fazdır ve bu faz da kendi içinde akut ve geç faz olmak üzere incelenmektedir. Sonuncu basamak 

kronik faz olarak bilinmektedir ve tekrarlayıcı geç faz mekanizmaları ile meydana geldiği 

düşünülmektedir (Beyazit, 2020). Buğday, süt, soya alerjileri çocukluk dönemi sonrasında yaş 

aldıkça gerilemekte iken kabuklu deniz ürünleri ve fıstık alerjilerinin yetişkin yaşlarda devam 
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ettiği görülmektedir. Gıda alerjileri beslenme alışkanlıkları ve bölgelere göre değişiklik 

göstermekle beraber ülkemizde en fazla mercimekten kaynaklı alerjiler bildirilmiştir (Ulusoy, 

2017; Şimşek, Yılmaz ve Yüksel, 2014). 

2. Non-IgE Aracılıklı Besin Alerjileri 

Patofizyolojik olarak henüz tam aydınlatılamamış olan Non-IgE aracılıklı besin 

alerjileri genellikle gastrointestinal sistemi etkilemektedir. Besin proteini ilişkili enterokolit 

sendromu (FPIES), besin proteini enteropatisi (FPE) ve besin proteini ilişkili proktokolit (FPIP) 

en sık rastlanılan sorunlardır. İnek sütüne karşı alerji ile ilişkilendirilen bu tip gıda alerjilerinde 

1-5 yaş aralığında gerileme görülmektedir. Ancak tanımlama testleri yetersiz olmasından ötürü 

alerjen sıklığı net olarak tespit edilememektedir. (Ulusoy, 2017). Non-IgE aracılıklı besin 

alerjileri Tip II, Tip III ve Tip IV olmak üzere 3 ana başlıkta incelenmektedir. Tip II sitotoksik 

olup ender olarak rastlanılmaktadır. Tip III immün kompleks reaksiyonları olup aşırı duyarlılık 

reaksiyonlarıdır. Tip IV ise geç aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır ve belirtilerin geç ortaya 

çıkmasından ötürü tespiti zor olmaktadır (Beyazit, 2017; Sabur, 2020). 

3. Kombine Besin Alerjileri 

IgE aracılıklı besin alerjileri ve Non-IgE aracılıklı besin alerjileri birlikte etkilidir. 

Özellikle eozinofilik gastrointestinal hastalıklardan eozinofilik ozefajit gibi rahatsızlıklar ve 

ayrıca atopik dermatit gibi cilt rahatsızlıkları ile ilgili gıda alerjileri bu gıda alerjisi grubu 

içerisinde yer almaktadır (Ulusoy, 2017).  

GIDA ALERJİ ÇEŞİTLERİ 

Gıda maddelerinin alerjik etkiye sahip olabilmesi gastrointestinal sistemden geçecek 

derecede küçük boyutta ve immünolojik yanıt verecek derecede büyük ölçüde olmasına 

bağlıdır. Gıdalardaki en etkili alerjen suda çözünme özelliğine sahip glikoproteinler olarak 

bilinmektedir. Ancak yine de gıda alerjisini tetikleyen alerjenlerin immünohistokimyasal ve 

biyokimyasal özelliği net olarak belirlenememiştir. Proteoliz ve ısıya dirençli, tuzlu suda 

çözünebilen globülin veya suda çözünebilen albümin gruplarına ait proteinler olarak 

bilinmektedir. Alerjinin görülmesi için kişinin aldığı protein ölçüsü de önemli olmakla beraber 

bazı bireylerde düşük oranlarda alınması dahi alerjik tepkimeler başlatabilmektedir. Bilinen 200 

farklı gıdadan kaynaklı alerjen mevcuttur ve bunların %70’i bitkisel, %30’u hayvansal 

kaynaklıdır. Özellikle çocuklarda inek sütü, soya fasulyesi, yumurta, buğday ve yetişkinlerde 

kabuklu deniz ürünleri, balık, yer fıstığı ve kabuklu yemişler daha çok etkin olmaktadır. Bunlara 
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ek olarak sebze, meyve, baklagiller, kuzu eti, sığır eti, domuz eti, tavuk eti, hindi eti de yer 

almaktadır. Gıda alerjileri sadece gıdanın tüketimi ile değil ayrıca cilt teması ve soluma yoluyla 

da etkili olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda gıda alerjisine sahip olan bireylerin sayısında son 

yıllarda hızlı bir artış görülmüştür (Ersözlü, 2017; Tang ve Mulling, 2017; Tekiner, Ay ve 

Mutlu, 2020).  

İnek sütü infantlarda ve çocuklarda daha yaygın olarak görülen bir alerjidir. İnek 

sütündeki whey ve kazein proteinleri kaynaklı IgE bağımlı reaksiyonlardır (Beyazit, 2017).  

İnek sütünde bulunan, kazein ve beta laktoglobulinler baş etken olmak üzere alfa laktoglobulin, 

sığır albümin, sığır gamma globülin alerji yapan etkenlerdir. Bu proteinler aracılığı ile gelişen 

alerjik reaksiyonlar bebeklik döneminin ilk haftası veya üçüncü ay itibariyle başlamaktadır. 

Bağırsakların morfolojik yapısının gelişimi ve fonksiyonel değişimi ile duyarlılık azalmakta 2-

3 yaş aralığında duyarlılık sonlanmaktadır (Öztürk ve Besler, 2012). Çözüm olarak arrrlerjik 

reaksiyona sebep olan proteinlerin tespiti ile bu proteinler modifiye edilerek alerjen etkilerinin 

azaltılması sağlanmaktadır. Süt proteinleri hidrolize uğratılmakta ve böylece alerjen maddeler 

sütten uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca kazeinin alerjik etkisinin indirgenebilmesi için laktik asit 

bakterileri kullanılarak süt fermentasyonu sonucu oluşan peynir, kefir ve yoğurt gibi ürünler 

tüketilmesi önerilmektedir (Kavas Çelikel, Kınık ve Gönç, 2008). Disfaji, oral ve peroral şişlik, 

kusma, dispepsi, regürjitasyon, erken doyma, anoteksi, ishal, gıda reddetme, gelişmede gerilik, 

karın ağrıları, kolik ve ciddi kabızlık süt alerjileri belirtileridir. Özellikle çocuklarda kronik 

demir eksikliği önemli bir belirtidir. Bebeklerde ise atopik egzemanın nüksetmesine sebep 

olabilmektedir. Bu belirtilere ek olarak anaflaktik şok görülen vakalar da mevcuttur (Koca ve 

Akçam, 2015). IgE tanımlı olan inek sütü alerjisinde non-IgE reaksiyonlar da 

görülebilmektedir. Ancak non-IgE tanısı koymak daha zordur. Yapılan bir çalışmada inek sütü 

toleransı yenidoğanlarda %2.2 olarak tespit edilmiş olup 1 yıl içerisinde %56.2 düzelme oranı, 

2.yılda %77, 3. Yılda %87 ve 15 yaş içerisinde ise %97 olarak tespit edilmiştir. Çocukluk 

döneminin ilk yıllarında ise IgE kaynaklı alerji etkileri ise diğer gıdalara alerji gösterme, astım 

ve rinokonjuktivit açısından risk teşkil ettiği belirtilmiştir (Asilsoy, Ceylan, Bekem Soylu, Can, 

Altınöz ve Ağın, 2007). 

Yumurta alerjisi görülen kişilerde en fazla deri bulgularına rastlanılmaktadır. Bununla 

beraber solunum sistemi rahatsızlıkları ve gastrointestinal belirtiler de olabilmektedir. Yumurta 

alerjisi IgE aracılı gıda alerjisinin en çok görülen hali olmakla birlikte non-IgE aracılı veya 

kombine olarak da ortaya çıkabilmektedir(Duyuler Ayçin, 2020). Yumurtada birçok majör ve 
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minör alerjenler ihtiva etmektedir. Ancak yumurtanın beyaz kısmı özellikle çocuklarda daha 

alerjenikken yetişkin bireylerde sarısı daha etkili olmaktadır (Ersözlü, 2017). Major yumurta 

akı alerjenleri ovomukoid, ovotransfeerin, ovalbumin ve lizozim olmak üzere en alerjenleri 

ovomukoid ve en fazla bulunan komponent ise ovalbumindir (Duyuler Ayçin, 2020). 

Ovomukoid ısıya karşı dirençli olduğu için hazır gıdalara ilave edilen ürünlerde ve pişmiş olan 

yumurtada temel alerjen sebebidir. Bebeklik ve çocukluğun ilk yıllarında yaygın görülen 

yumurta alerjisinin etkileri zaman geçtikçe azalış göstermekte erişkinlik yıllarında ise tamamen 

yok olmaktadır. En çok görülen bulgular egzema, kaşıntı, deri ve göz lezyonlarıdır. Dakikalar 

veya saatler içerisinde görülen yumurta alerjisinde kızarıklık, hırıltılı solunum, ishal ve kusma 

görülmektedir. Bir yaş öncesinde bebeklere yumurta akı verilmemeli, kademeli olarak 

arttırılarak tüketimine başlatılması gerekmektedir. Ayrıca kızamık, kızamıkçık ve kabakulak 

aşılarında ovalbumin bulunması sebebiyle bu aşılar yapılırken dikkat edilmelidir (Du Toit, 

Sampson, Plaut, Burks, Akdis ve Lack, 2018; Öztürk ve Besler, 2008). 

Fındık ağır anafilaktik tepkimelere sebep olan yaygın olarak görülen bir alerjendir.  

Alerjenik bireylerde ciddi problemlere yol açmasından ötürü riskli gıda alerjenleri listesinde ilk 

beşte bulunmaktadır. Huş ağacı ile aynı familyaya ait olmalarından ötürü çapraz alerjik 

tepkimelere neden olmaktadır. Fındık proteinlerinin bu zamana dek 10 alerjenik grubu 

tanımlanmıştır (Sabur, 2020; Tang ve Mulling, 2017). Fındık alerjilerinde en fazla rastlanılan 

klinik belirtiler dudak ve yanak mukozasında kabarıklıklar, astım, yutakta ödem, egzama ve 

ürtikerdir (Öztürk ve Besler, 2008).  

Baklagiller ailesinden olan yer fıstığı gıda aracılı anaflaksinin en önemli nedenidir. 

Yetişkin bireylerde daha fazla görülmesine karşın artık çocuklarda da görülme sıklığı 

çoğalmaktadır. Yaşam boyu kalıcı olmasından ötürü dikkat edilmesi gereken bir gıda alerjenidir 

(Ersözlü, 2017). Çok duyarlı bireylerde mikrogram miktarında alınması bile etkili olurken 

miligram değerindeki alımlar IgE aracılı alerjiye neden olabilmektedir. Dokuz adet majör ve 

minör alerjen etkili protein içeren yer fıstığı alerjenleri Ara h1’den başlamak üzere Ara h9’a 

kadar numaralandırılmıştır (Beyazit, 2020). 

Su ürünleri alerjisinde balık ve kabuklu deniz ürünlerinin yüksek protein içeriğine sahip 

olması etkendir.  IgE aracılı gıda alerjeni olan balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjisi belirtileri 

ölümcül anafilaksis kadar ciddi olabilmektedir. Balık alerjisinde alerjik dermatit, ürtiker, 

rinokonjuktivit, oral alerji sendromu, astım, diyare, kaşıntı, kusma, kurdeşen ve anafilaksi 

belirtiler arasındadır (Kocatepe ve Turan, 2012). Bir balık çeşidine karşı alerjisi olan bireylerin 
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farklı bir balık türüne karşı tepki göstermesi de yüksel bir ihtimaldir. Alerjik reaksiyonlar için 

çiğ balık, pişmiş balık, suşi, surimi, balık konservesi, havyar, balık çorbası ve salataları 

tetikleyicidir (Tokuç, 2017).  

Et ve et ürünlerinde alerjen olarak öncelikle albüminler ve immünoglobulinler olmak 

üzere aktin, miyozin, tropomyosin ve α-parvalbumindir. Özellikle inek sütüne karşı alerjisi olan 

çocukların %10-20’sinde görülmektedir (Tokuç, 2017). Kırmızı et alerjisi çok sık 

görülmemekle birlikte atopik çocuklarda daha sık görülmektedir. Gıdanın alınmasıyla 

sensitizasyon oluşur ve 3-6 saat sonrasında klinik belirtiler meydana gelir (Beyazit, 2020). 

Meyve sebzelerde oral alerji sendromu ile polen meyve sebze sendromu sıklıkla 

görülmektedir. Çiğ meyve ve sebze tüketimi ile oluşan alerjik reaksiyonların nedeni proteinler 

ve polende bulunan homolog proteinlerle çapraz tepkimeler olarak görülmektedir. Ürtiker başta 

olmak üzere deri reaksiyonları gözlemlenmektedir. Meyvelerden en çok alerjenik etki yapan 

elma, armut, çilek, kivi, karpuz, kavun ve sert çekirdekli meyvelerden şeftali, vişne, kiraz, 

kayısıdır. Çiğ tüketilen sebzeler alerjenik olarak ön plana çıkmaktadır. Domates, kabak, fasülye, 

soya fasulyesi, bezelye alerjik gıdalardandır (Beyazit, 2020). IgE aracılı alerjik reaksiyonlar 

olan meyve ve sebze alerjileri genel olark hafif ve ağız boşluğu ile kısıtlı olmakla beraber polen 

gıda sendromu ya da oral alerji sendromu olarak tanımlanmaktadır (Tokuç, 2017).  

Ayçiçek, haşhaş, keten, susam, pamuk tohumlarına veya çekirdeklerine karşı gelişen 

anafilaktik tepkimeler baklagiller alerjileri olarak bilinmektedir. Ayrıca nohuta bağlı gelişen 

anaflaksi, solunum ve cilt reaksiyonları görülmüştür (Ersözlü, 2017). Bunlara ek olarak 

mercimek ve bezelye de alerjenik gıdalar arasındadır (Tokuç, 2017). Yüksek protein oranına 

sahip olaması ve ucuza mal olmasından ötürü birçok üründe kullanılan soya fasulyesi özellikle 

çocuklar için risk taşımaktadır (Öztürk ve Besler, 2008). 

Özellikle çocukların fazlaca tükettiği bir besin olan çikolata sık tüketim sonucu alerjenik 

burun akıntısı, deride kaşıntı ve kızarıklık, migren ve sindirim sisteminde bozukluklara neden 

olabilmektedir (Öztürk ve Besler, 2008).  

Hazır gıda sektörünün hızla gelişmesi ile gıda katkı maddelerinin kullanımının artması 

bu maddelerin alerjik reaksiyon riskini gündeme getirmiştir. Özellikle sülfitler çok çeşitli gıda 

ürünlerinde (patates cips, turşu, şarap, bira, karides, meyve suları, salatalar, işlenmiş sebzeler, 

mantar vs.) ve ilaçlarda kullanılmaktadır. Hazır gıda tüketimine bağlı olarak nefes darlığı, 

deride ve ağızda kızarıklıklar ve kaşıntılar görülmektedir. Çin tuzu olarak da bilinen 
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monosodyum glutamat lezzet verici olarak çorba, tavuk, cips ve hazır etlerde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ancak “Çin lokantası sendromu” olarak da adlandırılan baş ağrıları, ense 

yanması ve göğüs kafesinde baskı, ürtiker ve terleme gibi reaksiyonlar baş göstermektedir. Gıda 

alerjisine sahip olan bireylerin katkı maddesi ihtiva etmeyen ürünleri tüketmesi önerilmektedir 

(Öztürk ve Besler, 2008). 

Gıda alerjisi IgE aracılı ise oral alerji sendromu, ürtiker ve anafilaksi rahatsızlıkları 

görülmektedir. Deride eritem, kızarıklık, kaşıntı, ürtikeri anjioödem, morbiliform erupsiyon, 

egzamatöz raş, gözde ise kaşıntı konjoktival eritem, sulanma periorbital ödem görülmektedir. 

Üst hava yolu sisteminde nazal konjesyon, kaşıntı, rinore, hapşırma, laringeal ödem, ses 

kısıklığı, kuru öksürük ve alt hava yollarında öksürük, nefes darlığı ve hışıltı 

gözlemlenmektedir. Gastrointestinal sistemde bulantı, kusma, ağrı, ishal, reflü ve kilo kaybı 

görülmekte iken kardiyovasküler sistemde ise taşikardi, hipotansiyon, baş dönmesi ve bayılma 

görülmektedir. Non-IgE aracılı besin alerjilerinde atopik dermatit ve eozinofilik 

gastroenteropati en sık görülen belirtilerdir. Bunlara ek olarak bebeklerin gaitasında kan ve 

mukus görülür, gelişme geriliği ve anemi riskler arasındadır. Kombine besin alerjilerinde ise 

gıda proteinine bağlı enterokolit sendromu, alerjik proktokolit, gıda proteini kaynaklı 

enteropati, çölyak hastalığı/ dermatit herpetiformis, Heiner sendromu (pulmoner hemosideroz), 

İnek sütü proteinine bağlı demir eksikliği anemisi görülmektedir. Heiner’s sendromu inek sütü 

tüketimine bağlı olarak ender bir rahatsızlıktır ancak gelişme ve büyümede gerileme, demir 

eksikliği ve tekrarlayan pnömoni ile hastalık teşhis edilebilmektedir Çölyak hastalığı non-IgE 

aracılı besin alerjileri arasındadır ve belirtileri diyare, karın ağrısı, vitamin eksiklikleri ve 

büyümede problemler genel belirtileridir (Kocabaş, Büyüktiryaki ve Külhaş Çelik, 2017; 

Waserman, Bégin ve Watson, 2018). 

 

SONUÇ 

Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen gıda alerjisi dikkate alınması gereken bir 

konudur. Özellikle sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde modern yaşamın getirmiş olduğu şartlar 

göz önüne alındığında beslenmede meydana gelen değişimler alerjik hastalık oranları ile 

orantılıdır. Alerjik tepkilerin izlenerek alerji etmenlerinin moleküler olarak karakterize edilmesi 

ve detaylı olarak özelliklerinin bilinmesi sağlıklı yaşam açısından önemlidir. Ayrıca gıda 

alerjisi kavramının halka bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. 
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ORIGANUM ONITES YAĞININ LEISHMANIA TROPICA ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri 

İbrahim YILDIZ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 

Özet 

Leishmania spp. zorunlu hücre içi yaşayan, amastigot ve promastigot formları olan, kamçılı 

protozoonlardır. Visseral ve kutanöz leishmaniasis hastalıklarının etkeni olan bu parazitin alt tiplerinden 

biri olan Leishmania tropika ise sıklıkla kutanöz leishmaniasis etkeni olarak kendini göstermektedir. 

Kutanöz leishmaniasis halk arasında şark çıbanı olarak bilinen, parazitin deride oluşturduğu hastalık 

formudur. Çalışmamızda çeşitli deri hastalıklarının geleneksel tedavisinde kullanılan kekik yağının, 

Leishmania tropica üzerindeki antiparaziter etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Geleneksel yöntemlerle, endemik bir kekik türü olan Origanum onites’den saf olarak elde edilen yağlar 

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ve 1/64 dilüsyonlarda parazit üzerinde kullanılmıştır. Çalışmanın 0, 10, 20, 40 ve 

60.dakikalarında kekik yağının Leishmania promastigotları üzerindeki etkisinin saptanması, parazitin 

ölü ve canlı formlarının ayırt edilebilmesi ve parazit üzerine etkili dilüsyonların tespiti amacıyla direkt 

mikroskopi ve trypan mavisi ile boyama yöntemleri kullanılmıştır.  

Çalışmamızda Origanum onites’den elde edilen bitki yağının 1/4 dilüsyonda 0-1. dakikada %93,66 

oranında paraziti öldürdüğü saptanmıştır. Çalışmanın 10. dakikasında bu oran %100’e ulaşmıştır. Deney 

toplamda 3 kez aynı şartlarda tekrarlanmış ve sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu teyit edilmiştir. 

Endemik kekik türünden elde edilmiş bitki yağının tüm dilüsyonlarda parazit üzerine öldürücü etkisinin 

çok kısa sürede gerçekleştiği saptanmıştır. Dilüsyon oranları artırıldıkça kekik yağının etkisi oransal 

olarak azalmış fakat tüm dilüsyonlar istatistiksel olarak anlamlı derecede öldürücü etki göstermiştir 

(P<0,05).  

Sonuç: Ülkemizin birçok bölgesi ve ilimizde sık görülen paraziter hastalıklardan olan kutanöz 

leishmaniasis tedavisi kısıtlı ve alternatif ilaç ihtiyacının görüldüğü bir hastalıktır. Çalışmamızda 

hastalık etkeni Leishmania tropica üzerine etkili bulunan kekik yağının kutanöz leishmaniasis 

tedavisinde kullanılabileceği görülmüş fakat bu konuda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği 

düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, Aydın, Kekik 
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EVALUATING THE IN VITRO EFFECT OF ORIGANUM ONITES OIL ON 

LEISHMANIA TROPICA 

İbrahim YILDIZ 

Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Parasitology 

Abstract 

Leishmania spp, which have amastigote and promastigote forms, are obligate intracellular, 

flagellated protozoans. This parasite is the causative agent of visceral and cutaneous 

leishmaniasis diseases, and Leishmania tropica, one of the Leishmania subtypes, is often seen 

as the causative agent of cutaneous leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis, popularly known 

as "oriental sore", is the form of the disease caused by the parasite on the skin. In our study, it 

was aimed to investigate the antiparasitic effect of thyme oil, which is used in the traditional 

treatment of various skin diseases, on Leishmania tropica promastigotes.  

The oils obtained from Origanum onites, an endemic thyme species, by traditional methods, 

were used on the parasite in dilutions of 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 and 1/64. At the end of the 0, 10, 

20, 40 and 60 minutes of the study, direct microscopy and trypan blue staining methods were 

used to determine the effect of thyme oil on Leishmania promastigotes, to distinguish the dead 

and living forms of the parasite and to determine the effective dilutions. 

In our study, it was determined that 1/4 dilution of plant oil obtained from Origanum onites 

killed 93.66% of parasites in 0-1. minutes. In the 10th minute of the study, this rate was 100%. 

The experiment was repeated three times under the same conditions in total and the results were 

confirmed to be compatible with each other. It was determined that the lethal effect of endemic 

thyme oil on the parasite in all dilutions was realized in a very short time. As the dilution rates 

were increased, the effect of oregano oil decreased proportionally, but all dilutions showed a 

statistically significant lethal effect (P <0.05). 

Conclusion: Cutaneous leishmaniasis, which is one of the most common parasitic diseases in 

many regions of our country and in our provinces, is a disease that has limited treatment options 

and requires alternative medications. In our study, it has been observed that thyme oil is 

effective on Leishmania tropica promastigotes and can be used in the treatment of Leishmania 

but more studies are needed on this subject. 

Keywords: Leishmaniasis, Aydin, Thyme 
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Giriş 

Leishmaniasis, farklı Leishmania türlerinin neden olduğu, şu anda yaklaşık 12 milyon kişinin 

enfekte olduğu ve 350 milyon kişinin enfeksiyon riski altında bulunduğu bir hastalıktır 

(Modabber, 1995; Khademvatan ve diğ, 2011)  

Visseral, kutanöz, mukokutanöz ve diffüz kutanöz gibi farklı hastalık tablolarına neden olan 

parazitin ülkemizde daha çok kutanöz formu görülmektedir. Kutanöz leishmaniasis Güneydoğu 

Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde endemik olarak görülmekte ve olguların büyük 

kısmında etken olarak Leishmania tropica (L. tropica) saptanmaktadır. Bu türün etken olarak 

saptandığı olgularda parazit deride üzeri kurutlu nodül veya papüle neden olmaktadır ve halk 

arasında şark çibanı olarak isimlendirilmektedir (Saygı, 2002). İlimiz Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde yer alan illerin ardından kutanöz leishmaniasisin en sık görüldüğü odaklardan biri 

konumundadır (Ertabaklar ve diğ, 2005). 

Yarım yüzyıldan daha uzun süredir beş değerli antimon bileşikler Leishmania türlerinin 

tedavisinde kullanılmaktadır ve etki mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen parazitle 

mücadelede en sık tercih edilen ajan konumundadır. Fakat yapılan son çalışmalar bu bileşiklere 

karşı direnç gelişiminin arttığı ve parazitle mücadelede yeni ilaçlara ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir. (Eiras ve diğ, 2015; Denton ve diğ, 2004). Klasik tedavinin yanıtsız kaldığı 

durumlarda anti-leishmanial etkisi olduğu düşünülen antifungal ajanlara (Amfoterisin-B) veya 

cryoterapi gibi farklı tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır (Malatyalı ve diğ, 2009). 

Bitkilerin uçucu aromatik bileşenlerini içeren esansiyel yağlar, kozmetik, temizlik ve gıda 

sektörü gibi birçok alanda kullanılmakla birlikte geleneksel tedavi yöntemleri olarak asırlardır 

yer almaktadır. Bitkilerin kök, gövde ve yaprakları gibi farklı bölgelerinden elde edilen bu 

yağlar içerisinde birçok biyolojik aktif madde içermektedirler. Geleneksel tedavide kendisine 

çok sık yer bulan kekik bitkisinin hastalıklara karşı kullanımı binlerce yıl öncesine 

dayanmaktadır. Antik mısırda mikrop öldürücü etkisinden yararlanıldığı, Roma askerlerinin 

savaşta yaşayabilecekleri hastalıklara karşı yanlarında taşıdıkları, Mezopotamya uygarlığında 

hastalıklara reçete edildiği tarih kaynaklarında görülmektedir. Yaralar için antiseptik 

özelliğinden yararlanılışı M.S. 1.yüzyıla dayanmaktadır ve günümüzde geleneksel tedavi 

yöntemi kullanan birçok insan için hala vazgeçilmezler arasında bulunmaktadır (Malatyalı ve 

diğ, 2009; Bozdemir, 2019). Türkiye’de “Bilyalı kekik” veya “izmir kekiği” isimleriyle bilinen 

Origanum onites özellikle Aydın, İzmir ve Muğla yörelerinde endemik olarak görülmekte 1400 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
metre yüksekliğe kadar yetişebilmektedir. Bu türden elde edilen uçucu yağ timol, karvakrol ve 

α-terpinen yönünden zengindir. Özellikle içinde barındırdığı karvakrol nedeniyle antiseptik 

özelliğinin olduğu düşünülmektedir (Baytop, 1991; Bozdemir, 2019) 

Çalışmamızda Aydın’da endemik olarak görülen Origanum onites kekik türünden elde edilmiş 

bitki yağının L. tropica promastigotları üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod 

Parazit Kültürü 

Çalışmamızda ADÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında deneysel amaçlarla 

bulundurulan L. tropica promastigotları kullanılmıştır. Parazit çalışma gününden 5 gün önce 

%10 FCS içeren RPMI 1640 (Sigma) besiyerine ekilmiş ve 26 0C’de inkube edilmiştir. Çalışma 

günü L. tropica promastigotları santrifüj edilerek son konsantrasyonları 2x107 olacak şekilde 

ayarlandı.  

 

Kekik Yağı 

Çalışmamızda kullandığımız kekik yağı Aydın’nın Koçarlı ilçesine bağlı Bağarcık köyünde 

ikamet eden yerli halk tarafından geleneksel yöntemlerle elde edilmiştir. Yağ eldesinde yerli 

halkın bilyalı kekik olarak isimlendirdiği Origanum onites türü kekik kullanılmıştır. 

Anti-Paraziter Aktivite 

Elde edilen kekik yağı %10 FCS içeren RPMİ besiyerinde 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ve 1/32 seri 

dilüsyonlarda hazırlandı.  Hazırlanan kekik yağı dilüsyonları 96 kuyucuklu polistiren F-tabanlı 

mikrotitre plak kuyucuklarına 100’er µl miktarda ilave edildi. Daha sonra çalışma için son 

konsantrasyonu 2x107 parazit/ml olarak ayarlanan promastigotlar farklı dilüsyonlar içeren 

kuyucuklar üzerine eklendi. Kontrol olarak 100 µl RPMi besiyeri içeren kuyucuğa aynı 

miktarda parazit eklendi. Son volüm her kuyucukta 200 µl’ye ulaşmış, çalışılan dilüsyonlar 1/4, 

1/8, 1/16, 1/32 ve 1/64 ve son parazit konsantrasyonu 107 olarak test gerçekleştirilmiştir. 

Plak, kekik yağının parazit üzerindeki etkisini araştırmak için 0, 10, 20, 40 ve 60 dakika süreyle 

26 °C'de inkübe edildi.  
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1. Etkili dilüsyonları belirlemek için direkt miroskobi ile inceleme yapıldı. 

2. Ölü ve canlı parazit formunu karşılaştırmak için tripan mavisi ile boyama yapıldı. 

Bütün deneyler 3’er defa tekrarlandı. Yapılan deneylerde her dilüsyon için üç kuyucuk 

kullanıldı. 

Bulgular 

Çalışmamızda Origanum onites kekik türünden elde edilen bitki yağının toplamda 60 dakikalık 

süre içerisinde L.tropica üzerine olan parasidal etkisi test edilmiştir. Elde edilen kekik yağı 1/4 

dilüsyonda ve 10.dakikada L.tropica promastigotlarının tamamını öldürmüştür. Tüm 

dilüsyonların L.tropica üzerine 20, 40 ve 60.dakikada gösterdikleri etki kontrol kuyucuklarına 

göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, 1/64 dilüsyon haricindekiler ise 0 ve 10.dakikalarda 

da anlamlı etki göstermiştir. Çalışmada elde edilen doz ve zaman bağımlı parasidal etkileri 

rakamsal olarak Tablo 1’de verilmiş ve ayrıntılı olarak Grafik 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Kekik Yağının Leishmania tropica Üzerine Minimal Parasidal Konsantrasyonu 

ve Zamana Bağlı Ölen Parazit Yüzdeleri 

 Kontr
ol 

1/4  1/8 1/16 1/32 1/64 

Sü
re 

%
  

ST
D %  

ST
D *p %  

ST
D p % 

ST
D p %  

ST
D p %  

ST
D p 

0 
0 0 

93,
66 

0,
57 

<0.
01 

40,
33 

2,
51 

<0.
01 

30,
33 

2,
51 

<0.
01 

13,
33 

1,
52 

<0.
05 0 0 na 

10 
0 0 

10
0 0 

<0.
01 

73,
66 

0,
57 

<0.
01 

57,
66 

0,
57 

<0.
01 

43,
33 

3,
05 

<0.
01 

5,6
6 

3,
51 na 

20 
0 0 

10
0 0 

<0.
01 87 

3,
60 

<0.
01 69 7 

<0.
01 57 0 

<0.
01 

16,
66 

0,
88 

<0.
05 

40 
0 0 

10
0 0 

<0.
01 96 0 

<0.
01 

87,
33 

0,
57 

<0.
01 

70,
33 

1,
52 

<0.
01 39 

0,
57 

<0.
01 

60 
0 0 

10
0 0 

<0.
01 

10
0 0 

<0.
01 

99,
66 

0,
57 

<0.
01 81 

1,
73 

<0.
01 

49,
33 

5,
85 

<0.
01 

*P değeri: Her konsantrasyon için RPMİ besiyeri ile karşılaştırılması, Na: İstatistiksel olarak 
anlamsız, STD: standart sapma  
 
 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 

 
Grafik 1. Farklı Dilüsyonların Testin Uygulandığı Süre İçerisinde L.tropica Üzerindeki 

Öldürme Oranları  

Farklı dilüsyonların hangi zaman aralığında etkili olduğunun tespiti açısından testte belirlenen 

süreler içerisinde parazitlerin hem direkt mikroskobi altında hareketlerinin varlığı incelenmiş 

hem de trypan mavisi ile hareketsiz kalan parazitlerin boya alarak canlılığını yitirdiğinin 

gösterilmesi sağlanmıştır. Trypan mavisi ile ölü parazitlerin bazılarının gösterildiği görüntüler 

Resim 1’de yer almaktadır.  

 

Resim 1. A; Kontrol Grubu, Canlı Parazit. B; 1/16 Dilüsyon, 10.Dakika, L.tropica 

Promastigotunun Canlı ve Tripan Mavisi ile Görüntülenen Ölü Formu Bir Arada.  

C; 1/4 Dilüsyon, 10. Dakika, Trypan Mavisi İle Boyanmış L.Tropica Promastigotu, Ölü 

Form.   

Tartışma 

Ülkemizde visseral ve kutanöz formları görülen leishmaniasis, sağlık bakanlığının bildirimi 

zorunlu hastalıklar grubunda yer almaktadır. Ülkemiz için ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ve 
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son 30 yılda iki defa olgu sayılarının pik yaptığı kutanöz leishmaniasis açısından ilimiz Aydın 

riskli bölgede yer almaktadır. Hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 

2011 yılında “Şark Çıbanı Ulusal Eylem Planı” oluşturulmuştur (Erbaydar ve diğ, 2012) 

Parazitle mücadelede kullanılan ilaçların kısıtlı oluşu ve bu ajanlara karşı gelişen yaygın direnç 

tedavide yeni ilaçlara olan ihtiyacı artırmıştır. Dünya genelinde leishmaniasisin tüm hastalık 

formlarında en sık tercih edilen 5 değerli antimon bileşiklere karşı gelişen direnç yanında ciddi 

kardiak ve renal yan etkiler gösterebilmesi nedeniyle son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalar 

önem kazanmıştır. Birçok farklı kimyasal ajanın Leishmania türleri üzerine olan etkisi 

araştırılmakla birlikte güvenli kullanımı ve kolay elde edilebilir olmaları nedeniyle bitkisel ilaç 

alternatiflerine olan ilgi giderek artmakta ve bu konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır (Roat ve diğ, 2020; Malatyalı ve diğ, 2009). 

Dünya genelinde ve ülkemizde sarımsak, mersin, kimyon gibi birçok bitkinin parazitler üzerine 

olan etkisinin araştırıldığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızda olduğu gibi 

Leishmania türleri üzerine farklı bitki türlerinin etkisinin araştırıldığı çalışmalar da 

bildirilmiştir (Özçelik ve diğ, 2007; Malatyalı ve diğ, 2009). Pontin ve ark, 2008 yılında 

Brezilya yeşil propolis özütünün Leishmania üzerine etkisini araştırmış ve parazitlerin yarısını 

öldüren miktar olan LD50 dozunu 18.13 µl/ml olarak saptamışlardır. Pozitif ve negatif kontrol 

gruplarıyla yapılan kıyaslamada propolis’in Leishmania canlılığı üzerine etkisinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu (p<0,05) belirtilmiştir (Pontin ve diğ, 2008). 

Türkiye’de yapılan benzer çalışmalardan birinde Karamenderes ve ark, papatyagiller 

familyasından elde ettikleri bitki özlerinin Leishmania donovani türü üzerine etkili olduğunu 

belirtmişlerdir (Karamenderes ve diğ, 2006). Leishmania türleri üzerine etkileri araştırılan 

bitkiler arasında kekik bitkisi de bulunmaktadır. Özellikle içeriğinde bulunan kalvakrol ve timol 

nedeniyle kekik yağının bakteri, mantar ve parazitlere karşı etkili olacağı düşünülmüş ve birçok 

araştırmada kendine yer bulmuştur. Malatyalı ve ark. 2009 yılında mersin, kimyon ve 

çalışmamızdakinden farklı bir kekik türü olan Thymus vulgaris’in Leishmania promastigotları 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarında Leishmania promastigotları üzerine en etkili 

bitkinin kekik olduğunu ve kekikten elde edilen yağın 1/1500 seyreltmede parazitlerin 

tamamını öldürdüğünü bildirmişlerdir (Malatyalı ve diğ, 2009). Yapılan çalışmalara benzer 

olarak Origanum onites türü kekikten elde edilen yağın L.tropica promastigotları üzerindeki 

etkisini araştırdığımız çalışmada, test ettiğimiz tüm dilüsyon oranları parazit üzerine 
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istatistiksel olarak anlamlı derecede etki etmiştir. Çalışmamızda 1/4 dilüsyonun 10 dakika gibi 

kısa sürede parazitlerin tamamını öldürmesi dikkati çekmektedir. 

Sonuç 

Farklı iklim ve coğrafi şekillere sahip olan ülkemiz birbirinden farklı birçok bitki türüne ev 

sahipliği yapmaktadır. Yurdumuzda farklı bitki türlerinin çeşitli hastalık etkenlerine karşı olan 

etkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu eksikliği gidermek açısından küçük bir 

adım olarak gördüğümüz çalışmamızda kekik yağının Leishmania promastigotları üzerine etkili 

olduğu ve içeriğinde bulunan kalvakrol ve timolün yapılacak farklı çalışmalarla detaylı olarak 

incelenmesi gerektiği görülmüştür. Bu maddelerin yapılacak ileri çalışmalar ile Leishmania 

türlerinin tedavisi için alternatif ilaç olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. 
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ÇANAKKALE İLİNDE ARICILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ (*) 

Sözel Bildiri 
Arife TOPAL1 Arif SEMERCİ2 

ÖZET 

Arıcılık, dünyanın hemen hemen her tarafında yürütülen bir tarımsal faaliyettir. Türkiye, arı 
kovanı varlığı ve bal üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu 
çalışmanın amacı –dünya ve Türkiye’deki arıcılık sektörü ışığında- Çanakkale ilindeki arıcılık 
sektörünün genel durumunu, arıcılık işletmelerinin (farklı işletme büyüklükleri bazında üretim 
düzeyleri ve verimlilik durumları dâhil) demografik özelliklerini ve sorunlarını tespit etmektir.  
Çalışma, -amaca yönelik olarak- Türkiye’deki arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak 
sürdürüldüğü Çanakkale ilindeki bir saha çalışmasından elde edilen bazı araştırma bulgularını 
sunmaktadır.  

Alan araştırması, Çanakkale ilindeki toplam 64 arıcılık işletmesi üzerine uygulanan bir anket 
çalışmasına dayanmaktadır. Araştırmaya dâhil edilecek işletmelerin tespitinde tabakalı 
örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın verileri, daha önceden hazırlanan anket 
formlarının belirlenen işletmelere yüz yüze uygulanmasıyla toplanmış, analiz edilmiş ve 
bulgulara ulaşılmıştır. 
Çalışma; Çanakkale’deki arıcılık işletmelerinin kovan başına verim bakımından aynı ‘il’e 
ilişkin önceki bulgularla –bire bir olmasa da- ‘yakın’ ancak Türkiye’deki kovan başına verim 
ile ‘daha uyumlu’ bulgular ortaya koymuştur. Mikro düzeyde ise Çanakkale’deki (küçük, orta 
ve büyük olarak nitelendirilen) farklı büyüklükteki arıcılık işletmelerinin genel bal üretim 
düzeyleri arasında ‘önemli’, kovan başına verim bakımından ise kısmen dikkat çekici 
farklılıkların mevcut olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, arıcılık işletmelerinin büyük kısmının 
arıcılık desteklerinden faydalandıkları ancak bunları yeterli görmedikleri; finansal desteklerin 
dışındaki (pazarlama vb.) başka konular ve problem alanlarında da desteğe ve yardıma ihtiyaç 
duyduklarını ortaya koymuştur. 
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, arıcılık, arı kovanı, bal, kovan başına üretim  
  

 
(*): Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi 
Anabilim Dalında yürütülmekte olan Yüksek Lisans Tezinden alınmıştır. 
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi 
Anabilim Dalı, orcid no:http://orcid.org/0000-0002-6264-0869 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, orcid no:http://orcid.org/0000-
0003-0893-3748   
 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
ABSTRACT 

Beekeeping continues is an agricultural activity almost everywhere in the world. Turkey is one 
of the world's leading countries in terms of honey production and the presence of beehives. This 
study aims to identiyf the general condition of the apiculture sector in Çanakkale province and 
the demographic characteristics of beekeeping businesses (including the production and 
productivity levels based on different business sizes) in the light of beekeeping sector in Turkey 
and the World. The study presents some of the research findings from a field study carried out 
in Çanakkale, a province in which the beekeeping activities are carried out intensively. 

The field research is based on a survey study applied on 63 beekeeping enterprises in Çanakkale 
province. It was applied the stratified sampling method to determine the businesses to be 
included in the survey. The data were collected by applying the previously prepared 
questionnaire forms face to face to the determined businesses. Then the data were analyzed by 
using the suitable methods in order to obtain the findings. 
The study revealed, not exactly the same but, close findings to the previous work carried out on 
beekeeping in Çanakkale province, but did very similar results to those related to that of Turkey 
in yield per barrel of apiculture.  At the micro level, it has been determined that there are 
"significant" differences among the general honey production levels of beekeeping enterprises 
of different sizes (defined as small, medium and large) in Çanakkale, and partially remarkable 
differences in terms of yield per hive. In addition, it has shown that most of the beekeeping 
enterprises benefit from beekeeping supports but do not see them as sufficient; and other than 
financial support, they also need support and assistance in other issues and problem areas such 
as marketing.  
Keywords: Çanakkale, beekeeping, beehives, honey, production per hive. 

1.Giriş 

Arıcılık, arı ile bitkisel kaynakları beraber kullanarak bal, polen, bal mumu, arı 

sütü, arı zehiri, propolis gibi canlı olmayan ürünler ile ana arı, oğul arı gibi canlı ürünleri 

üretmeyi sağlayan doğaya bağımlı bir hayvancılık faaliyetidir (Fıratlı vd., 2000: 812). Bulgular, 

arıcılığın en az 15 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir (Sancak vd., 2010, s. 

7; http 1). Bugün dünya üzerinde Çin’den Amerika kıtasına; Rusya’dan Etiyopya’ya (Abajew 

ve Zeleke, 2017) kadar farklı iklim bölgelerinde ve farklı coğrafyalarda yürütülen, dünyanın en 

yaygın tarımsal faaliyetlerindendir (http 1). Türkiye’de ise Akdeniz (Şahinler ve Gül, 2005), 

Ege (Kösoğlu vd., 2019), Marmara (Aktürk ve Aydın, 2019), Karadeniz (Sayılı, 2013), Doğu 

Anadolu (Karakaya ve Kızıloğlu, 2015), Güneydoğu Anadolu (Karahan ve Özmen Özbakır, 

2020) ve İç Anadolu (Arslan, 2016) bölgelerinin tamamı, arıcılığın yapıldığı farklı iklim 

bölgeleridir.  

Arıcılık, birçok bakımdan insan yaşamı ve çevre için önemlidir. Arılar, bitkilerin tozlaşması; 

tozlaşma ise ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve insan yaşamı için hayati öneme sahiptir 

(UNEP, 2010: 16; http 2).  Arılar, sadece bal ve bal ürünleri üretiminde değil; kültürel tarım 
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ürünleri başta olmak üzere tarımsal üretimin birçok boyutunda tozlaşma, verimi artırma gibi 

amaçlarla Türkiye dâhil çok sayıda ülkede kullanılmaktadır (Öztürk, 2015; Tüzün ve Bilgili, 

2013). Arılar ürün verimliliğini de artırmaktadır (Tüzün ve Bilgili, 2013; bkz. Yakovleva, 1975; 

Sakin, T/Y). Bal arıları olmadan çoğu kültür bitkilerinde %90’a varan verim kaybından 

bahsedilmektedir (Klein vd., 2007). Dünyadaki gıda maddelerinin elde edildiği bitkilerin 

%75’inden fazlası tozlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. Özellikle 39 bitki türü için arı tozlaştırması 

bir zorunluluktur (Öztürk, 2015; Calderone, 2012; Klein et al., 2007). 

Arıcılık, katma değeri yüksek bir faaliyettir. En önemli özelliği, sürdürülebilir bir ekonomik 

faaliyet olmasıdır. Girdi-çıktı oranları bazında katma değeri –diğer birçok hayvancılık türüne 

kıyasla- oldukça yüksektir. İlk yatırım maliyetleri, üretim maliyetleri ve işletmecilik giderleri 

düşüktür. Bala ilave olarak elde edilen (polen, balmumu, arı sütü, arı zehiri, propolis, ana arı ve 

oğul arı gibi) çıktıların tamamı, ekonomik bakımdan getiri kapasitesine sahiptir. Özellikle bal 

pazarının hacmi çok büyüktür. Hemen hemen bütün insanlar potansiyel bal tüketicisidir. Bunun 

yanında son dönemlerde ortaya çıkan bal, propolis, arı zehiri ve arı sütü gibi arı ürünlerinin 

kullanıldığı ‘apiterapi’ gibi yeni sağlık pazarları da hızla gelişmektedir. FAO verilerine göre 

dünyada –ülkelerin kendi içinde üretilip tüketilenden hariç- sadece dış ticarete konu bal 

pazarının hacmi yaklaşık 5 milyar $ civarındadır. Sadece tozlaşmanın küresel ekonomiye yıllık 

katkısı tahminen 265 milyon Euro’dur (Bağrıaçık, 2017; bkz. Lautenbach et al., 2012).  

Arıcılık, tüm dünyada yaygındır. FAO, en az 136 ülkeden arıcılık istatistikleri yayınlamaktadır. 

2019 yılında dünyada yaklaşık 465 milyon arı kovanı mevcuttur ve bunlardan yılda yaklaşık 1 

milyon 905 bin ton bal üretilmektedir. Üretilen balın yaklaşık ¼’ü ise dış ticarete konu 

olmaktadır.  

Türkiye'nin ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı, hemen hemen bütün bölgelerde arıcılık 

yapmaya uygundur (Sirali, 2002). Özellikle Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri kovan varlığı 

ve üretim payı bakımından öne çıkmaktadır. Türkiye bal üretiminin yaklaşık yarısı bu üç 

bölgede gerçekleşmektedir. Bal üretimi bakımından ilk 10 il (2017) sırasıyla Ordu, Muğla, 

Adana, Aydın Mersin, Sivas, Balıkesir, İzmir, Antalya ve Van’dır. Çanakkale bu sıralamada 

15. sırada yer almaktadır (Uzundumlu, 2011; http 8). 

Bu çalışmanın amacı Çanakkale ilindeki arıcılık işletmelerinin (demografik özellikleri, üretim 

kapasitesi, verimlilik vb.) genel niteliklerini ve sorunlarını tespit etmektir. Çalışma, 

araştırmanın amacına uygun olarak dört bölüm halinde düzenlenmiştir. İkinci bölüm, materyal 

ve yöntem hakkındadır.  Üçüncü bölüm, araştırmanın bulgularını ve bunlara ilişkin tartışmaları 

içermektedir. Son bölüm ise sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. 
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2.Materyal ve Metod 

Çalışmada yer alan veriler Çanakkale ilinde arıcılık faaliyetinde bulunan işletmelerde Tabakalı 

Örnekleme Yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Örneklemede %95 güven aralığı ve %5 

ortalamadan sapma ile 64 işletme tespit edilmiştir. İşletmeler 75 kovan ve altı (7 işletme), 75-

149 arası kovan sayısı (18 işletme) ve 150 kovan ve üzeri (39 işletme) olmak üzere 3 büyüklük 

grubunda değerlendirilmiştir.  

3.Bulgular ve Tartışma 

3.1. Dünyadaki Arıcılık ve Türkiye’nin Payı 

Dünyanın en çok arı kovanına sahip ülkesi –FAO verilerine göre- Hindistan ve en çok bal üreten 

ülkesi Çin’dir. Türkiye, arı kovanı sayısı ve bal üretimi bakımından ikinci sıradadır. 

Arı kovanı sayısı ülkelerin toplam bal üretiminde önemli ancak yeterli olmayan bir göstergedir. 

Çin’in arı kovanı sayısı Türkiye’den az ancak bal üretimi Türkiye’nin dört katından fazladır. 

Hindistan ise arı kovanı sayısı bakımından dünyada ilk sırada ancak bal üretiminde ancak 

yedinci sıradadır.  Arı kovanı sayısının yanında toplam bal üretimi, üretimin verimliliği ve 

toplam parasal değeri gibi başka göstergelere de bakmak gerekir. 

Dünya bal üretiminde parasal değer olarak 2013 yılına kadar bir artış; daha sonra ise genel 

anlamda bir düşüş gözlenmiştir (Tablo 1). Türkiye’deki durum da (2012 yılı hariç) dünyadakine 

paralel bir seyir izlemiştir. Türkiye’nin dünya bal üretiminde 2010 yılında %14,85 olan payı 

2018 yılında %11,83’e düşmüştür3. Adı geçen dönemde Türkiye bal üretiminin parasal 

değerinde yaklaşık 231 milyon $’lık (%3) bir kayıp gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. Dünya ve Türkiye Toplam Bal Üretimi ve Türkiye’nin Payı (%) ($ Değeri) 

  

  

Yıllar 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dünya (Milyar $) 6,398 7,263 7,788 7,894 7,600 7,105 6,847 6,851 6,078   

Türkiye (Milyar $) 0,950 1,031 0,955 0,992 0,935 0,856 0,829 0,870 0,719 0,719 

Türkiye'nin Payı (%) 14,85 14,19 12,26 12,56 12,30 12,05 12,11 12,70 11,83   

Veri Kaynağı: FAO (http 3) 

Miktar bakımından ise Türkiye 2019’nda bir sıra daha yükselerek dünyada Çin’in ardından 

ikinci sırayı almıştır. Dünyadaki ilk on bal üreticisi ülke ve üretim miktarları (milyon ton) şu 

şekildedir: Çin (497,3), Türkiye (117,0), İran (78,6), Arjantin (78,2), Ukrayna (69,5), ABD 

 
3 2019 yılına ilişkin dünya bal üretim rakamları FAO veri tabanında mevcut değildir. 
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(68,4), Hindistan (68,2), (Rusya (66,2), Meksika (61,1) ve Etiyopya (50,8). Arı kovanı sayısı 

bakımından Türkiye’den geride olan Çin’in mevcut büyük miktardaki üretimi, kovan başına 

üretim miktarından (verimlilik) kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de de 2000 yılında 

toplam 61 bin ton olan üretim, 2019 yılında hemen hemen ikiye katlayarak yaklaşık 117 bin 

tona yükselmiştir ancak üretim hacmi henüz Çin ile kıyaslanabilir değildir. 

Toplam bal üretiminin yanında verimlilik de son derece önemlidir. Toplam bal üretimindeki 

gibi dünyada kovan başına üretim miktarında da ciddi farklılıklar görülmektedir. Örneğin, 

kovan başına üretim dünyada ortalama 20 kg. iken; Çin, Arjantin ve Macaristan’da 40 kg, 

Meksika ve Fransa’da 27 kg, ABD’de 50 kg, Avustralya’da 55 ve Kanada’da 64 kg civarındadır 

(Uzundumlu vd. 2011). Türkiye'de ise literatürde 16 kg olarak raporlanmaktadır. 

Arıcılık ürünleri uluslararası ticarette de önemli yer tutmaktadır. FAO verilerine göre 2016-

2019 döneminde dünya toplam bal ihracatı yıllar itibarıyla 2016 (616,5), 2017 (663,7), 2018 

(645,6) ve 2019 (614,7) (bin ton) olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde bal ithalatı 2016 

(638,8), 2017 (710,9), 2018 (688,0) ve 2019 (673,9) bin ton olmuştur. Ülkelerin yaptığı ithalat 

toplamı, ihracat toplamını aşmaktadır. Dünya bal dış ticaret hacmi (ihracat ve ithalatın toplam 

$ değeri) ilgili dönemde yaklaşık 4 milyar $ ile 4,7 milyar $ arasındadır. Yukarıda kovan başına 

ortalama bal üretim miktarları verilen ülkeler aynı zamanda en çok bal ihraç eden ülkelerdir. 

Dünyada (dolar değeri cinsinden) en çok bal ithal eden ülkeler ise ABD, Almanya, Japonya, 

Fransa, İngiltere, İtalya, Çin, Belçika, Suudi Arabistan ve İspanya’dır. 2019 yılı dünya bal 

ithalatı 2 milyar 320 milyon dolar; bal ihracatı ise 2 milyar 369 milyon dolar olmak üzere sadece 

balın dış ticaret hacmi yaklaşık 4 milyar 689 milyon dolardır. Balın yanında (propolis, arı sütü, 

polen ve balmumu gibi) diğer arı ürünleri de dünya ticaretinde yer almaktadır. 

Türkiye’nin toplam bal ihracatı ise yıllar itibarıyla (ton cinsinden) 2016 (3.624), 2017 (6.433), 

2018 (6.386) ve 2019 (5.498); ithalatı ise 2016 (1), 2017 (0), 2018 (22) ve 2019 (44) olarak 

gerçeklemiştir. İhracat-ithalat rakamları $ cinsinden 2016 (14,928 milyon $ - 6 bin $), 2017 

(23,318 milyon $ - 3 bin $), 2018 (25,562 milyon $ - 76 bin $) ve 2019 (24,581 milyon $ - 220 

bin $) şeklinde gerçekleşmiştir. İhracat hacminde 2016’dan 2019’a kadar yaklaşık 10 milyon 

$’lık bir artış söz konusudur.  

FAO verilerine göre 2016-2019 döneminde dünyadaki bal ihracatı yaklaşık 600 bin ile 650 bin 

ton; Türkiye’nin bal ihracatı ise 3,6 - 6,4 bin ton arasında gerçekleşmiştir. Türkiye, dünya bal 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 

 
pazarından %1 civarında bir pay sahibidir. 2019’daki 24,6 milyon dolarlık ihracat hacmi ile 

dünyada 24. sırada yer almıştır. Türkiye’nin dünya bal üretimindeki pozisyonunu ihracata 

yeterince yansıtamadığı ve ürettiği balın çok büyük bir kısmını iç pazarlarda tükettiği 

anlaşılmaktadır. Üretilen balın %5’den daha az bir kısmı yurtdışı pazarlara satılabilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye'nin Dünya Bal İhracatı ve İthalatındaki Payı (%) 

Birim İşlem 

Yıllar 

2016 2017 2018 2019 

Miktar (ton) 
İhracat 0,59 0,97 0,99 0,89 

İthalat 0,75 1,01 1,18 1,30 

Değeri ($) 
İhracat 0,75 1,01 1,18 1,30 

İthalat 0,00 0,00 0,00 0,01 

Veri	Kaynağı:	FAO	(http	3)	

Arıcılıktaki ikinci en önemli ürün balmumudur. Balmumu, arıcılığın  

yanında metal, kozmetik, tekstil, ilaç, kimya ve benzer birçok sanayide kullanılmaktadır. Dünya 

balmumu üretimi 2016-2019 yılları arasında toplam 65 bin ton ile 70 bin ton arasında;  

Türkiye’deki balmumu üretimi ise aynı dönemde 4,6 bin ton ile 4,8 bin ton arasında 

gerçekleşmiştir. Yıllara göre (dünya ve Türkiye) balmumu üretimi 2016 (69,35 – 4,85), 2017 

(66,74 – 4,74), 2018 (65,41 – 4,65) ve 2019 (66,09 – 4,73) (bin ton) olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin dünya balmumu üretimindeki payı 2016-2019 döneminde %7 civarındadır. 

Dünyadaki ilk on balmumu üreticisi ülke –üretim payları ile birlikte- sırasıyla Hindistan 

(%38,86), Etiyopya (%8,76), Arjantin (7,46), Türkiye (7,17),  Güney Kore (%5,74), Kenya 

(%3,82), Angola (%3,5), Tanzanya (%2,86), Brezilya (%2,65) ve Meksika’dır (%2,5). Türkiye, 

dördüncü sıradadır. Türkiye, baldaki ihracatçı konumunun aksine balmumunda ithalatçı 

konumundadır. 2016-2019 döneminde ihracat 2 tondan 34 tona artış gösterirken aynı dönemde 

ithalat miktarı 109 tondan 187 tona çıkmıştır (FAO, http3). 

3.2. Saha Araştırmasının Bulguları 
Saha araştırması Çanakkale ilinin ilçelerinde 64 adet arıcılık işletmesi üzerinde yürütülmüştür. 

Bulgulara göre Çanakkale’deki toplam arı kovanı sayısı önemli bir artış trendindedir. 2016 

yılında toplam 71 bin 500 civarında olan kovan sayısı, 2020 yılında yaklaşık %17’lik bir artışla 

84 bine ulaşmıştır. Eski tip kovan sayısı ise 2016’da 2.632’den 2019’da 1.335’e düşmüştür. 

Arıcıların ezici çoğunluğu yeni tip kovan kullanmaktadır. 
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Arı kovanı sayısının Çanakkale’de ilçeler bazındaki dağılımına bakıldığında -2020 yılı 

itibarıyla fenni kovan sayısında- Biga (16.050), Çan (13.758), Merkez (10.150), Yenice (9.046),  

Bayramiç (6.652), Ayvacık (5.550) ve Gelibolu’nun (5.260) (5 bin üzerindeki arı kovanına 

sahip ilçeler olarak) öne çıktığı görülmektedir (TÜİK, 2020). Bu ilçeler Çanakkale’deki toplam 

83.854 kovanın 66.466 adedini, yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. 

Çanakkale ilindeki toplam bal üretimi de adı geçen döneminde bir artış trendi göstermiştir 

(Tablo 3). 2016’da yaklaşık 1.150 ton olan üretim, 2020 yılında 1.700 ton civarına çıkmıştır. 

Çanakkale’nin Türkiye toplam bal üretimindeki payı da artış göstermiştir. 2016’da yaklaşık 

%1,10 olan üretim payı, 2020’de %1,65 düzeyine ulaşmıştır. Aynı dönemde üretici sayısında 

da önemli artış olmuştur. TÜİK verilerine göre 2016 yılında yaklaşık 1.300 olan arıcılık 

işletmesi, 2020’de 1.500’ü aşmıştır. 

Tablo 3. Çanakkale İlindeki Bal Üretimi ve Türkiye'deki Payı (%) 

  Yıl 

Bal Üretimi (ton) 2016 2017 2018 2019 2020 
Çanakkale 1.155 1.539 1.689 1.897 1.716 

Türkiye 105.727 114.471 107.920 109.330 104.077 

Pay (%) 1,09 1,34 1,57 1,73 1,65 

Veri Kaynağı: TÜİK 

Araştırmaya konu işletmelerdeki arı kovanı varlığına ilişkin bulgulara göre toplam 11 bin 

civarında kovan tespit edilmiş ve bunların yaklaşık 10 bin adedinin –yaklaşık %90’ının- fenni 

kovandan oluştuğu; işletme başına ortalama (aktif ve pasif toplam) fenni kovan sayısısın 190 

civarında olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın yerli kovan tipine sahip işletme sayısı sınırlı olup 

%10’dan daha azdır. Bunlardaki ortalama yerli tip kovan sayısı ise 221 adet civarındadır. 

İşletme sınıfı itibarıyla küçük, orta ve büyük işletmelerin sırasıyla ortalama yaklaşık 100, 160 

ve 300 civarında fenni kovana sahip oldukları tespit edilmiştir. Pasif kovanların oranı, işletme 

sınıfları için yaklaşık %30 ile %40 arasındadır. İşletmelerin sahip olduğu yerli tip kovan 

sayıları, küçük, orta ve büyük işletmeler için 100, 130 ve 400 civarındadır (Tablo 4). 

Tablo 4. İşletme Sınıflarına (Tabakalara) Göre Arı Kovanı Sayısı 

  

  

Fenni Fenni 
Toplam 

Yerli Yerli 
Toplam Aktif Pasif Aktif Pasif 

İşletme Sınıfı 

Küçük 59 43 102 51 49 100 
Orta 96 62 158 74 57 131 
Büyük 207 90 297 273 125 398 
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3.2.1.  İşletme Başına Bal Üretimi 

Araştırmaya konu toplam 49 işletme tarafından fenni kovanlardan yaklaşık 117 bin 700 kg 

süzme bal,  20 işletme tarafından 9 bin kg petekli bal; benzer şekilde 9 işletme tarafından yerli 

tür kovanlardan yaklaşık 14 bin 900 kg süzme bal ve 4 işletme tarafından 450 kg. petekli bal 

üretimi yapıldığı tespit edilmiştir. İşletme başına fenni kovanlardan ortalama yaklaşık 2 bin 400 

kg süzme bal, yerli kovanlardan ise yaklaşık 1.650 kg süzme bal elde edilmiştir. Benzer şekilde 

fenni kovanlardan elde edilen ortalama petekli bal yaklaşık 450 kg, yerli peteklerden elden 

edilen petekli bal ise 360 kg’dır. Aktürk ve Aydın (2019) Çanakkale’de işletme başına bal 

üretimini 1895 kg;  Özsayın ve Süleyman (2018) ise Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 

ortalama 1.267 kg olarak tespit etmiştir. Her üç çalışmanın bulguları arasında işletme başına 

üretim bakımından önemli fark gözükmektedir. 

İşletme büyüklüğüne göre ise küçük, orta ve büyük işletmelerin sırasıyla 1 ton,  1,96 ton ve 

4,64 ton civarında bal ürettikleri tespit edilmiştir. Özsayın ve Karaman (2018) ve Uzundumlu 

vd. (2011) tarafından belirtildiği üzere arıcılık işletmelerinde büyüklük arttıkça, işletme başına 

üretim miktarı da artmaktadır. 

3.2.2.  İşletme Türü Bakımından Kovan Başına Bal Üretimi (Verimi) 

İşletmenin karlılığını belirleyen önemli etkenlerden biri işletme verimliliğidir. Verimlilik, girdi 

başına elde edilen çıktıdır. Verimlilik, çıktıyı sabit tutup girdileri düşürerek ya da girdiyi sabit 

tutarak çıktıyı artırmak suretiyle artırılabilir. Girdilerin azaltılması da çıktının artırılması da 

işletme karlılığını artırır. Verimliliğin ölçülmesi işletmecilik açısından önemlidir. 

Araştırmaya konu işletmelerde kovan başına ortalama üretim miktarını tespit etmek için her bir 

işletme sınıfına ait toplam üretim miktarları, aynı sınıfa ait kovan sayısına bölünerek işletme 

sınıfına ait kovan başına üretim miktarı hesaplanmıştır. Küçük, orta ve büyük işletmelerin fenni 
kovan başına üretimi sırasıyla (yaklaşık) 8,5 kg,  10,5 kg ve 15 kg olarak bulunmuştur. Özsayın 

ve Karaman (2018), Çanakkale Gökçeada için kovan başına küçük, orta ve büyük işletmelerde 

sırasıyla yaklaşık 15 kg, 20 kg ve 20 kg tespit etmiştir. Kovan başına üretim miktarı bakımından 

iki çalışma arasında dikkate değer farklılık mevcuttur. Ancak iki çalışma da işletme büyüklüğü 

arttıkça kovan başına üretim miktarının arttığını tespit etmiştir. (Yerli kovana sahip işletmelerin 

oranının küçük, yerli kovan sayısının az ve toplam yerli kovan sayısının da gittikçe azalması 

nedeniyle –aşırı detay kalacağından- bununla ilgili kovan başına üretim miktarları burada ayrıca 

raporlanmamıştır.) Hâlihazırda toplam balın yaklaşık %90’lık kısmı, fenni kovana sahip 

işletmeler tarafından üretilmektedir. 
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Tablo 5. Çanakkale ve Türkiye’de Yıllara Göre Kovan Başına Bal Üretimi 

Yıl 

Çanakkale Türkiye 

Üretim Kovan 

Sayısı 

Verim Üretim Kovan 

Sayısı 

Verim 

Kg Adet Kg Kg Adet Kg 

2016   1.154.551  71.554 16,1 105.727.435 7.900.364 13,4 
2017   1.538.989  71.562 21,5 114.471.450 7.991.072 14,3 
2018   1.689.127  79.635 21,2 107.920.097 8.108.424 13,3 
2019   1.896.571  82.866 22,9 109.329.575 8.128.360 13,5 
2020   1.716.168  83.854 20,5 104.076.647 8.179.085 12,7 

Veri Kaynağı: TÜİK ve FAO (http 3) (Toplam bal üretimi ve kovan sayıları kaynağı) 

2016-2020 döneminde Çanakkale’de yaklaşık 16 kg olan kovan başına üretim miktarı, 20,5 

kg’a yükselmiştir (Tablo	5). Ancak aynı dönemde Türkiye’deki kovan başına (hesaplanan) 

üretim miktarı yaklaşık 13 kg düzeyinde sabit kalmıştır4. Bu çalışmadan elde edilen (fenni) 

kovan başına üretim miktarı Çanakkale ortalamasından daha düşük ancak Türkiye ortalaması 

ile benzerdir. Çalışmanın daha büyük bir örnek ile tekrarlanması durumunda Çanakkale 

ortalamasına benzer sonuçların elde edileceği kanaatindeyiz. 

Aslında ister Çanakkale isterse başka illerde yapılan çalışmaların çoğu zaman resmi 

istatistiklerden farklı sonuçlar verebildiği görülmektedir. Örneğin Ilgar (2018) yeni usul 

kovanlarda 20 kg, eski usul kovanlarda 7 kg üretim miktarı tespit etmiştir. Karahan ve Özbakır 

(2020) güneydoğu illerinden Adıyaman, Diyarbakır, 

Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak üzerine yaptığı araştırmada koloni başına (en 

yüksek) Şanlıurfa için 16,8, (en düşük) Şırnak için ise 6,83 kg tespit etmiştir. Uzundumlu vd. 

(2011) Bingöl’e ilişkin olarak kovan başına ortalama üretimi 16 kg olarak bildirmiştir. Özsayın 

ve Karaman (2018) ise Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine ilişkin olarak 17,60 kg üretim rapor 

etmiştir. Bu çalışmalardan, kovan başına üretim miktarlarının bölgeye ve ile göre önemli 

farklılıklar içerebildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada elde edilen fenni kovan başına genel 

ortalama 12,7 kg üretim miktarı literatüre aykırı bir bulgu değildir.  

3.2.3.  Çanakkale Arıcılık İşletmelerinin Bazı Demografik Özellikleri 

Araştırmaya konu işletmelerde demografik ve bazı işletmecilik hususları da araştırmaya konu 

edilmiştir. Bulgulara göre işletmecilerin genel yaş ortalaması 53,7 yıl, genel eğitim düzeyleri 

3,9 yıldır (yani lise düzeyinden biraz düşüktür). Arıcılıkla genelde orta ya da orta yaş üstü 

 
4 Literatürde Uzundumlu (2011) vb. çalışmalar Türkiye’deki ortalama kovan başına üretimi 16 kg civarında 

belirtmekte ise de tablodaki rakamlar TÜİK istatistiklerine dayanmaktadır. Literatürdeki farklılıklar muhtemelen 

hesaplamalara esas istatistiklerden kaynaklanmaktadır. 
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kişilerin uğraştığı ve ortalama meşguliyet sürelerinin 16,6 yıl olduğu tespit edilmiştir –ki bu 

sonuç Abajew ve Zeleke (2017), Üçeş ve Erişir (2016) ve Uzundumlu vd. (2011) de benzerlik 

göstermektedir. İşletmeciler arıcılık konusunda oldukça tecrübelidirler. İşletme demografisine 

işletme büyüklüğü açısından bakıldığında ise büyüklük arttıkça işletmecilerin yaş ortalamasının 

düştüğü görülmektedir (Tablo	6). Eğitim düzeyi bakımından ise işletme büyüklüğüne göre 

dikkat çekici bir farklılık gözlenmemektedir. Arıcılık tecrübesi ise küçük, orta ve büyük 

işletmelerde sırasıyla 16,3 yıl, 15,5 yıl ve 18,8 yıldır. Bu bulgulara göre arıcılık tecrübesini 

işletme büyüklüğü ile ilişkilendirmemek gerekir. Karahan ve Özbakır (2020) üreticilerin 

mesleki tecrübe ve eğitim düzeylerinin koloni başına bal verimini etkilemediğini 

belirtmektedir. Uzundumlu vd. (2011) ise bunun aksine belli bir yaşın (yani daha tecrübeli) 

üreticilerin kovan başına daha fazla verim elde ettiğini iddia etmektedir. Bu çalışmada ise buna 

yönelik bir analiz yapılmamıştır.  

Tablo 6. İşletme Büyüklüğüne Göre İşletmelerin Bazı Demografik Özellikleri 

 

İşletme Sınıfı 

Küçük Orta Büyük 
Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

Yaş 59,5 10,2 52,6 12,1 50,8 7,5 

Eğitim Durumu (Yıl) 4,0 1,3 3,9 1,0 3,9 1,1 

Arıcılıkla Uğraşılan Yıl (Tecrübe) 16,3 11,8 15,0 10,5 18,8 11,1 

Çanakkale ilindeki işletme sahiplerinin (farklı işletme sınıflarına kıyasla) öğrenim durumları 

incelendiğinde işletme sınıfı itibarıyla her üç işletme türünde de ilköğretim mezunları 

işletmecilerin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Erzincan’daki arıcılarda bu oran %43 

civarındadır (Üçeş ve Erişi, 2016). Orta büyüklükteki işletmelerdeki lise ve iki yıllık üniversite 

mezunları, diğerlerinden nispeten daha yüksek ancak genel itibarıyla işletme türleri bakımından 

işletme sahiplerinin öğrenim düzeyleri benzer gözükmektedir.  

Arıcılık desteklerine ilişkin bulgulara göre işletmelerin büyük çoğunluğunun koloni desteği 

aldığı tespit edilmiştir. Adı geçen destek kovan başına 2018 yılı için 10 TL; 2019 yılı için 15 

TL olarak uygulanmıştır. 2018 yılında araştırmaya konu 59 işletmeden 51 tanesinin (%86); 

2019 yılında ise yine 59 işletmeden 53 tanesinin (%90) adı geçen destekten faydalandığı tespit 

edilmiştir. Küçük miktarlı ve sembolik görünen bu destek, işletmelerin sahip olduğu kovan 

sayılarının yüksek olması nedeniyle anlamlı ve cazip hale geldiği anlaşılmaktadır. İşletme 

büyüklüğü arttıkça desteklerden faydalanan işletme sayısının da arttığı tespit edilmiştir. 

Örneğin, 2018 yılında toplam 51 işletmeden 13 küçük, 17 orta ve 21 büyük işletme; 2019 

yılında ise toplam 53 işletmeden 15 küçük, 17 orta ve 21 büyük işletme desteklerden 
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faydalanmıştır. İşletme büyüklüğü ve parasal miktar bakımından, küçük işletmelerin 2018’de 

ortalama 940 TL ve 2019’da 907 TL destek aldığı tespit edilmiştir. Aynı yıllarda orta 

büyüklükteki işletmelerin aldığı destek miktarı sırasıyla 1.100 TL ve 1.400 TL; büyük 

işletmelerinki ise 1.875 TL ve 2.450 TL olmuştur –ki bu iki grup işletmenin faydalandığı destek 

miktarında artış olmuştur. 

Desteklerden memnuniyete ilişkin bulgular incelendiğinde ise işletmecilerin %50’sinin 

memnun olmadığı; geriye kalanların da yaklaşık %23’ünün memnun, %27’sinin kısmen 

memnun olduğu görülmektedir. ‘Memnun olmayan’ işletmecilerin genel anlamda daha net 

oldukları anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya konu arıcılık işletmelerinin tarımsal örgütlere üyelik durumuna bakıldığında, 

yaklaşık %60’ının Arı Üreticileri; %11’inin ise Bal Üreticileri Birliği’ne üye olduğu tespit 

edilmiştir. Arıcılık işletmelerinin en az %70’i arıcılıkla ilgili bir tarım örgütüne; geriye kalan 

%30’luk ise diğer tarım örgütlerine üye durumundadırlar. 

3.2.4.  Çanakkale’deki Arıcılık İşletmelerinin Pazarlama ve Diğer Sorunları 

İşletmelerin ne tür pazarlama ve pazarlama dışı sorunlara sahip oldukları konusundaki 

bulgulara göre ise pazarlama sorunları çeşitlilik arz etmektedir. Pazarlama sorunları genellikle 

birbiri ile ilişkilidir. Belli bir noktadaki kopukluk ya da eksiklik, başka sorunları beraberinde 

getirir. Bu nedenle araştırmada öncelikle işletmelerin ürünlerinin satışında hangi pazarlama 

kanalını ya da kanallarını kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmaya konu işletmelerin yaklaşık %68’inin ürünlerini ‘doğrudan tüketiciye’ sattıkları 

yani doğrudan pazarlama yöntemini kullandıkları; %30’unun ürünlerini ‘toptancıya’, geriye 

kalan %3’ünün ise kooperatife sattıkları tespit edilmiştir. Bu üç kanalın dışında başka bir 

pazarlama kanalından bahsedilmemiştir. 

Doğrudan pazarlama, işletmeleri için hem artıları hem de eksileri olan bir yöntemdir. Üreticiler 

çeşitli (aracı kuruluşları aradan çıkarma, maliyet vb.) avantajlar elde edebilirler. Buna karşın 

risk dağıtımı, aracı kuruluşların enerjisinden, sinerjiden, dağıtım ağından ve uzmanlığından 

faydalanamama, pazarlama giderlerini (aracı kuruluşlara) yükleyememe, büyük tüketici 

kitlelerine ulaşamama gibi çeşitli mahrumiyetlerle karşılaşırlar. Ayrıca doğrudan pazarlama 

ciddi bir pazarlama çabası, zaman ve pazarlama bilgisi gerektirir. Çoğunlukla aileye dayalı, ek 

gelir amaçlı ve nispeten küçük arıcılık işletmeleri için bu yöntem hem finansal hem de emek 

bakımından maliyetli olabilir. 
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Bazı pazarlama problemlerinin öncelik sıralamasına ilişkin bulgulara göre en öncelikli 

sorunlardan biri ‘tüketicinin bala olan güvensizliği’ tespit edilmiştir. Bunu takiben ‘kaçak veya 

ithal bal girişi’, ‘standart üretimin olmaması’ ve ‘vadeli satışlar ya da dolandırılma’ gibi 

sorunlar gelmektedir. Bunlara ilaveten ‘alıcı bulamamak’, ‘yüksek fiyat’, ‘ihracatın 
yapılamaması’ ve ‘tanıtım yetersizliği’ de bahsedilen problemler arasındadır. Belirtildiği üzere 

bu sorunların tamamı bir şekilde pazarlama faaliyetlerinin eksikliği, yetersizliği ya da 

pazarlama sisteminin olmayışı ya da kurumsallaşamama ile ilgilidir. Aktürk ve Aydın (2019) 

da Çanakkale’deki arıcılık işletmelerinin en temel sorunlarından birinin pazarlama olduğunu 

tespit etmiştir. Arıcılık örgütlerinin kendi aralarında aktif kurumlar oluşturmaları, ihracat vb. 

sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. Esasen Türkiye’de başarılı bal kooperatifi örneklerinin 

olduğu bilinmektedir.    

Pazarlama problemlerinin önceliğinin tespitine ilişkin inceleme sonucunda fiyat, marka, kalite, 
balın orijini ve onu üreten arıcının (ortalama bakımından) aynı öncelik derecesine; balın 
kristalizasyonu, tüketicinin bilinç eksikliği ve laboratuar analizi-sonuçları’nın da kendi 

aralarında aynı önem derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir. (Aşırı detay olmaması için 

rakamlar burada verilmemiştir.) Benzer şekilde, bu sorunların tamamının da örgütsel pazarlama 

çalışmalarının yetersizliği ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya konu işletmelerde üreticilerin yaklaşık %70’inin direkt satış yöntemini kullanması, 

hâlihazırda dağınık üreticilerin markalaşma ve standartlaşma olmaksızın, kurumsal 

örgütlenmeden uzak ve sadece kendi çabaları ile pazarlama faaliyetinde bulunmasına neden 

olduğu ve çoğunlukla bunların getirdiği sorunlarla uğraştıkları anlaşılmaktadır. Pazarlama 

çabalarının yetersizliği doğal olarak üreticilerin elindeki balın pazarlanamaması ya da olması 

gerekenden daha düşük fiyata satılmasına neden olmaktadır. Bunların doğal sonucu ise 

ürünlerin satılamaması, daha ucuza satılması ve daha az gelirdir. 

Üreticilerin bir diğer sorununun desteklerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Buna ilişkin bulgulara 

göre en yüksek ortalamaya sahip (destek talep edilen) unsurların sırasıyla ‘ürün desteği’ (bal, 

polen vb. arıcılık ürünlerine destek), ‘koloni’, ‘ana arı’ ve ‘nakliye (mazot)’ desteğidir. Bunları 

‘besleme (şeker)’, ‘teknik eğitim, ‘polinasyon’ ve diğer destekler takip etmektedir (Aşırı detay 

olmaması için bunlara ilişkin rakamlar verilmemiştir). 

Sorunların genel değerlendirilmesine ilişkin bulgulara göre ‘balın pazarlanamaması ya da 
düşük fiyatlarla satılması’ en öncelikli sorunu oluşturmaktadır. Bunu ‘yüksek girdi fiyatları’, 
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‘tarımsal ilaçlama’ ve ‘güvenlik’ sorunları izlemektedir. İşletmelerin tarımsal ilaçlar ve bitki 

dokusunun korunmasına ve geliştirilmesine yönelik hukuki düzenleme yapılması konusundaki 

talepleri dikkat çekmektedir. Bu talepler çok sayıdaki üretici tarafından serbest usulde dile 

getirilmiştir. Nihai olarak Çanakkale’de arıcılığın mevcut işletmecilerin ezici çoğunluğu 

tarafından ‘ek gelir’ amacıyla yapılmasına işaret etmek gerekir. İşletmecilerin çoğu arıcılığı 

emekli, memur, esnaf vb. sıfatlarına ek olarak yapmaktadırlar. Benzer bir bulgudan Fıratlı vd. 

(2000) Çanakkale arıcılığı, Uzundumlu vd. (2011) ise Türkiye arıcılığı için bahsetmektedir. Bu 

durumun arıcılığa asli ekonomik faaliyet olarak bak(a)mama vb. sorunları beraberinde 

getireceği ve üretimin verimliliğini etkileyebileceği açıktır.  

4. Sonuç 

Arıcılık bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye’nin mevcut konumunu 

sürdürebilmesi, sektörün yakından tanınmasına ve sorunlarının bilinmesine bağlıdır. Saha 

araştırmaları, bu anlamda önemli ve yol gösterici çalışmalardır. Bu çalışmada Çanakkale’deki 

arıcılık sektörünün genel durumunu, arıcılık işletmelerinin demografik özelliklerini ve 

sorunlarını tespit etmeye yönelik olarak düzenlenen bir saha araştırmasının bulguları sunulmuş 

ve detaylı olarak tartışılmıştır. Tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 63 adet arıcılık 

işletmesine yüz yüze anket yöntemiyle toplanan sektör verileri analiz edilerek hem sektör 

firmalarının genel nitelikleri hem de temel sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın bulgularına göre çalışmaya konu işletmelerin büyük çoğunluğu fenni tip kovan 

kullanmaktadır. Yerli tip kovan kullanan işletmelerin oranı hem çok az (yaklaşık %14) hem de 

giderek azalmaktadır. Çanakkale’deki toplam bal üretiminin yaklaşık %90’ı fenni kovanlardan 

elde edilmektedir.  İşletme başına fenni kovanlardan ortalama yaklaşık 2 bin 400 kg; yerli 
kovanlardan yaklaşık 1.650 kg süzme bal elde edilmiştir. Yine fenni kovanlardan (20 

işletmeden) ortalama 450 kg, yerli kovanlardan ise (4 işletmeden) ortalama 360 kg petekli bal 

elde edilmiştir. İşletme büyüklüğü bazında ise küçük işletmeler 1.000 kg, orta büyüklükteki 

işletmeler 1.960 kg ve büyük işletmeler 4.600 kg civarında bal üretmiştir.  

Küçük, orta ve büyük işletmelerden elde edilen fenni kovan başına üretim sırasıyla 8,5 kg,  10,5 

kg ve 15 kg civarında olmuştur. Fenni tip kovan başına ortalama üretim ise 13 kg’dır ve Türkiye 

ortalamasının altındadır. Kovan başına üretim miktarı bakımından bu çalışmanın bulguları hem 

Çanakkale hakkında daha önce yapılan çalışmalarla hem de Türkiye kovan başına ortalama bal 

üretim miktarları ile birebir aynı olmasa da yakınlık göstermektedir. Ayrıca Çanakkale’deki 

(küçük, orta ve büyük şeklindeki) farklı büyüklükteki arıcılık işletmelerinin genel bal üretim 
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düzeyleri arasında ‘önemli’, kovan başına verim bakımından ise kısmen dikkat çekici 

farklılıklar mevcuttur. İşletme büyüklüğü arttıkça, üretimdeki verimlilik artmaktadır. Ancak 

Türkiye ortalamasının dünya ortalamasından, bu çalışmadaki bulguların da Türkiye 

ortalamasından düşük olduğu dikkate alınırsa, düşük verimliliğin Çanakkale arıcılığı 

bakımından önemli bir sorun ve verimliliği artırmanın bir gereklilik olduğu anlaşılabilir 

(Semerci, 2017).   

Araştırma kapsamındaki işletmecilerin arıcılık tecrübelerinin yüksek olduğu, arıcılık 

desteklerine büyük ilgi gösterdikleri ve işletmelerin %90’ının arı kovanı desteği gibi 

desteklerden faydalandıkları ancak en az yarısının mevcut desteklerden memnun olmadıkları 

görülmektedir. Araştırmaya konu işletmelerde pazarlama ve pazarlama kaynaklı sorunların ön 

plana çıktığı anlaşılmaktadır. İşletmelerin %70’e yakını ürünlerini doğrudan pazarlama 

yöntemi ile direkt tüketicilere satmaktadır. ‘Yeterli alıcı bulunamaması’, ‘tanıtım eksikliği’ vb. 

üreticiler için ön plana çıkan pazarlama sorunlarından bazılarıdır. İşletmelerin örgütlü ve aktif 

bir pazarlama ağına ve desteğine ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır. Ayrıca üreticilerin bireysel 

doğrudan pazarlama faaliyetleri nedeniyle ürünlerini markalaştıramadıkları, bunun da yurtiçi 

ve yurtdışı satışı zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Bu noktada yeni ve kapsayıcı pazarlama 

stratejilerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır (Semerci, 2017). İlaveten, işletmelerin önemli bir 

kısmı finansal desteklere ek olarak özellikle tarım ilaçlarının denetimi, doğal bitki örtüsünün 

korunması gibi konularda da desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Destek ihtiyacı duyulan alanlar 

dikkate alındığında, bunların çözümü için arıcılık işletmeleri, arıcılık meslek örgütleri ve ilgili 

kamu kurumlarının birlikte çalışması bir gereklilik olarak gözükmektedir. Bundan sonraki 

çalışmaların daha büyük örneklerle tekrarlanması, arıcılık tecrübesi ile verimlilik arasında bir 

ilişki olup olmadığının incelenmesi ve ayrıca arıcıların sadece pazarlama vb. daha spesifik 

problemlerine odaklanması faydalı olacaktır. 
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UÇUÇU YAĞLARIN ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet 

Sentetik pestisit ve herbisitlerin yüksek oranda kullanımı çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle 

daha kolay parçalanmaları ve sistemik etkili olmaları nedeni ile doğal bileşenlerin özellikle, 

tıbbi bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyve, kabuk, çiçek gibi kısımlarından çeşitli yöntemlerle 

elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan uçucu yağların (lavanta, kekik, adaçayı, nane, 

biberiye, karanfil, rezene gibi) kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu uçucu yağların ana 

maddesini terpenler, özellikle monoterpenler oluşturmaktadır. Monoterpenlerin bünyesinde 

bulunan en fitotoksik bileşikler de keton ve alkol gruplarıdır. Yüksek dozda uçucu yağ, genel 

olarak kültür bitkilerinin ve yabancı ot tohumlarının çimlenmesini ve gelişmesini, içerdikleri 

etken maddeler nedeniyle engellemektedir. Bu durum kullanılan uçucu yağa, uygulama dozuna 

ve uygulama yapılacak bitkiye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uçucu yağlarda bulunan 

α-pinen, borneol, terpinen, 1,8-sineol, okaliptol, limonen, alfa ve beta-pinen, karvakrol, timol, 

geraniol, menthol ve kamfen gibi bileşikler de çimlenmeyi önleyici bileşikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca uygulanacak uçucu yağ dozu arttıkça, uçucu yağlardaki monoterpenlerin 

etkisi de artarak, tohumlarda çimlenme yüzdesinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

tıbbi bitkilerin uçucu yağlarındaki allelopatik etkiden sorumlu bileşiklerin belirlenmesi ve bu 

bileşiklerin biyolojik rollerinin ortaya konması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu durumun tespiti ile birlikte bitkinin ve toprağın verimliliğini artırıcı tıbbi ve 

aromatik bitkilerden elde edilecek maddeler etkin bir şekilde kullanılmış olacaktır. Böylelikle 

tarım alanlarında yoğun olarak kullanılan pestisit, gübre ve bitki büyüme düzenleyicilerinin 

tarımsal ürünler üzerinde bıraktıkları kalıntıların, toprağa, suya, havaya ve diğer canlılara 

bulaşmasının da önüne geçilmiş olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çimlenme, herbisit, monoterpen, tıbbi bitki, uçucu yağ  
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THE EFFECT OF ESSENTIAL OILS ON GERMINATION 

Abstract 

The high usage of synthetic pesticides and herbicides harms the environment. For this reason, 

the use of essential oils (such as lavender, thyme, sage, mint, rosemary, clove, fennel) which 

are in liquid form at room temperature which are obtained by various methods from natural 

components especially parts of medicinal plants such as root, stem, leaf, fruit, shell, flower, 

come to the fore. Terpenes especially monoterpenes, are the main ingredients of these essential 

oils. The most phytotoxic compounds in monoterpenes are ketone and alcohol groups. High 

doses of essential oil generally prevent the germination and development of cultivated plants 

and weed seeds due to the active ingredients they contain. This situation varies depending on 

the essential oil used, the application dose and the plant to be applied. Compounds such as α-

pinene, borneol, terpinene, 1,8-cineol, eucalyptol, limonene, alpha and beta-pinene, carvacrol, 

thymol, geraniol, menthol and camphene found in essential oils also appear as germination 

inhibitors. In addition, as the dose of essential oil to be applied increases, the effect of 

monoterpenes in essential oils increases, causing a decrease in the germination percentage in 

seeds. Therefore more research is needed to determine the compounds responsible for 

allelopathic action in the essential oils of medicinal plants and to reveal the biological roles of 

these compounds. With the determination of this situation, the substances that will increase the 

fertility of the plant and the soil and that can be obtained from medicinal and aromatic plants 

will be used effectively. In this way, pesticides, fertilizers and plant growth regulators, which 

are used extensively in agricultural areas, will be prevented from contaminating the soil, water, 

air and other living things. 

Keywords: Germination, herbicide, monoterpene, medicinal plant, essential oil 
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Giriş 

Tarımsal üretimde bilinçsiz ve yoğun kimyasal girdilerin kullanılması, toprak florası ve faunası 

üzerinde önemli olumsuz etkilere sahiptir. Ekim öncesi ve sonrasında kullanılan kimyasallar ve 

daha önce tohum yatağında biriken toksik maddeler çimlenme ve bitki çıkışlarında sorunlara 

neden olmaktadır. Artan ve gelişen teknoloji ile, kimyasalların kullanılması yerine, bitkilerden 

elde edilen doğal preparatların kullanımına yönelik araştırmalar artmaktadır (Taş ve diğ., 2017). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağları birçok bileşen içermektedir (Binbir ve diğ., 2019).  

Tarımsal üretimde bilinçsiz ve yoğun kimyasal girdilerin kullanılması, toprak florası ve faunası 

üzerinde önemli olumsuz etkilere sahiptir. Ekim/dikim işlemlerinden önce ve sonra kullanılan 

kimyasallar ve daha önce tohum yatağında biriken toksik maddeler çimlenme ve bitki 

çıkışlarında sorunlara neden olmaktadır. Artan ve gelişen teknoloji ile, kimyasalların 

kullanılması yerine, bitkilerden elde edilen doğal preparatların kullanımına yönelik araştırmalar 

artmaktadır (Taş ve ark., 2017). Tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağları birçok bileşen 

içermektedir (Binbir ve ark., 2019). Uçucu yağlar, bugün doğada bulunan yaklaşık 300 bitki 

ailesinin yaklaşık üçte birini kapsamaktadır. 

Genel olarak uçucu yağlar açısından öne çıkan familyalar arasında Pinaceae, Labiatae, 

Umbelliferae, Lauraceae, Myrtaceae, Rutaceae Compositae, Piperaceae, Brassicaceae, 

Irridaceae, Verbenaceae ve Ranunculaceae gelmektedir (Çelen, 2006). Üretilen uçucu yağların 

yaklaşık 40'ı ticari amaçla kullanılmaktadır. Uçucu yağlar, yüksek verimlilikleri, biyolojik 

olarak parçalanabilirlikleri, eko-güvenlikleri ve uçucu yapıları nedeniyle büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca uçucu yağlar, terpenler, fenoller, alkoller, esterler, aldehitler ve ketonlar 

gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır (El-Awady, 2019). Aldehit (tarçın) ve ketonlar (Thuja 

occidentalis, Mentha pulegium) tohum çimlenmesi ve fide büyümesinde en aktif inhibitörler; 

fenoller (Eugenia caryophylata, Origanum sp., Pimenta racemosa, Tyhmus), oksitler 

(Chenopodium) ve esterler (tatlı huş ağacı, keklik üzümü) orta düzeyde inhibitörler; terpenler 

(dereotu tohumu), asitler (Valeriana officinalis) ve alkoller (linaloe ağacı) ise düşük düzeyde 

inhibitörler olarak bilinmektedirler (Maruzzella ve Robbins, 1961). 
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Uçucu Yağların Etkisi 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağları, toprakta veya yeraltı sularında herhangi bir kalıntı 

veya toksisite riski taşımadıkları için çevre kirliliğine yol açmamakta ve herbisit olarak da 

kullanılmaktadır (Isman, 2000). Origanum onites L. ve Rosmarinus officinalis L. türlerinin 

uçucu yağlarının, buğday tohumlarında çimlenmeyi artırdığı, yaş ağırlık, sürgün ve kök 

uzunluğunu olumsuz yönde etkilediği, yabancı ot tohumlarının çimlenme ve gelişiminin daha 

fazla engellediği belirlenmiştir (Atak ve ark., 2015). Buna karşılık, domates bitkisine 0.1 ml 

dozda kekik yağı uygulamasının tohum çimlenmesinde herhangi bir engel ve gecikme 

oluşturmadığı gözlenmiştir (Săndulescu ve ark., 2020). Mısır tohumlarına lavanta uçucu yağı 

uygulamasının 11. gününde, çimlenme oranının düştüğü ve fide kuru ağırlığının arttığı 

saptanmıştır. Ayrıca uçucu yağ dozu arttıkça, bağıl nem, kök uzunluğu, fide uzunluğu ve fide 

yaş ağırlığının azaldığı ortaya çıkmıştır (Binbir ve ark., 2019). Nepeta meyeri Benth ekstraktı, 

kanola ve aspir tohumlarının çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine düşük dozlarda olumlu 

etkide bulunmasına rağmen, yüksek konsantrasyonlarda bu durumun tersi gözlenmiştir. Ayrıca 

N. meyeri'nin allelopatik aktivitesinin, yapraktan elde edilen ekstraktın, kök kısmına göre daha 

etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Mutlu ve Atıcı, 2009). Yürütülen bir başka çalışmada ise, yalancı 

karabiber bitkisinin meyvelerinden ve yapraklarından elde edilen uçucu yağın, buğday 

çimlenmesi ve kök uzaması üzerine, doza bağlı olarak allelopatik etki gösterdiği, ve bu etkinin 

yaprak uçucu yağında daha fitotoksik olduğu gözlenmiştir (Zahed ve ark., 2010).  

Scrivanti ve ark. (2003), Schinus areira uçucu yağının, mısır bitkisinde kök büyümesini önemli 

bir şekilde engellediğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Batish ve ark. (2004), Eucalyptus 

citriodora uçucu yağının Triticum aestivum (buğday), Zea mays (mısır), Raphanus sativus 

(turp), Cassia occidentalis, Amaranthus viridis ve Echinochloa crus-galli (darıcan) bitkilerinin 

çimlenmesini engellediğini ortaya koymuşlardır. Allium ursinum uçucu yağına maruz kalan 

buğday (Triticum aestivum), marul (Lactuca sativa), ve amaranthus (Amaranthus caudatus) 

bitkilerinde çimlenme ve kök uzamasının olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir (Djurdjevic 

ve ark., 2004). De Feo ve ark. (2002), Ruta graveolens uçucu yağının turp (Raphanus sativus) 

bitkisinin çimlenmesi ve kök büyümesini engellediği vurgulamışlardır. Vetiveria zizanioides 

bitkisinden elde edilen uçucu yağın ise, bezelye bitkisi ve turunçgil ağaçları üzerinde güçlü 

fitotoksik etkiler ortaya çıkardığı bildirilmiştir (Mao ve ark. 2006). Kordali ve ark. (2009), ise 

Achillea bitkisinden elde edilen uçucu yağın, Amaranthus retroflexus, Cirsium arvense ve 

Lactuca serriola'nın çimlenmesini ve fide gelişimini engellediğini ortaya koymuşlardır. Benzer 
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şekilde Ocimum basilicum, Salvia officinalis, Lavandula angustifolia, Melissa officinalis ve 

Thymus vulgaris uçucu yağları Xanthium strumarium, Avena sterilis ve Phalaris brachystachys 

bitkileri için alternatif bir herbisit olduğu ve tohumlarının çimlenmesini baskılayıcı olduğu 

kaydedilmiştir (Üremiş ve ark. 2009). Ayrıca Eucalyptus globulus uçucu yağının Amaranthus 

blitoides ve Cyndon dactylon tohumlarının çimlenmesinde allelopatik etkide olduğu 

kaydedilmiştir (Rassaeifar ve ark., 2013). Başka bir çalışmada da Juneperus ashei'nin uçucu 

yağının Bouteloua curtisipendula'nın çimlenmesini ve büyümesini engellediği gözlenmiştir 

(Young ve Bush, 2009). Aspir bitkisinin sap ve köklerinden elde edilen uçucu yağın, buğday 

ve arpa bitkilerinde çimlenme süresi üzerine etkisi önemsiz bulunurken, ayçiçeği ve nohuttaki 

etki önemli bulunmuştur. Ayrıca buğday ve arpa bitkilerinde uçucu yağ uygulamasının dozu 

arttıkça, çimlenme oranının düştüğü belirlenmiştir (Day, 2016). Mısır bitkisinin çimlenmesi 

üzerine kekik ve gül uçucu yağlarının etkisini saptamak amacıyla yürütülen çalışmada ise, 

karvakrol ve geraniolün çimlenme üzerine etkisinin önemli olduğu vurgulanmıştır (Taş ve ark., 

2017). 

Uçucu yağlar yoğun miktarda fenolik bileşenler içermektedir. Fenolik bileşenlerin en önemli 

özelliklerinden birisi de güçlü antioksidan madde olmalarıdır. Antioksidan maddeler ise bitki 

de çeşitli süreçlerdeki stres sonucunda ortaya çıkan oksidan maddeler ve serbest radikalleri 

uzaklaştırmakta oldukça etkindirler. Çimlenme sürecinde oksijen, çimlenen tohumların 

solunumunda önemli rol oynamaktadır. Oluşan metabolik aktivite miktarı arttığında oksijen 

alımı da artmaktadır (Hartmann ve ark., 1990). Uçucu yağların, tarımsal üretim esnasında 

içermiş oldukları fenolik bileşenler nedeniyle çimlenme ortamındaki oksijeni azaltabilecekleri 

de göz önünde bulundurularak herbisit, insektisit olarak kullanılmaları gerekmektedir. Aybeke 

ve ark., (2000), buğday ile yapmış oldukları çalışmada fenolik konsantrasyonunun çok yüksek 

olduğu bilinen zeytinyağı fabrikası atık suyunun çimlenme üzerine etkisini araştırmışlardır. 

Konsantrasyonları ayarlanarak çimlenme ortamına eklenen fabrika atık sularının çok düşük 

konsantrasyonlarının çimlenmeyi hiç etkilemedikleri görülürken, yüksek konsantrasyon 

uygulamalarında çimlenmenin hiç gerçekleşmediği görülmüştür. Birçok uçucu yağda görülen 

fenolik asitlerden biri olan ferulik asidin arpa bitkisi çimlenmesine etkisinin araştırıldığı bir 

başka çalışmada ferulik asidin 100 mM ve 200 mM’ lık konsantrasyonlarının tohumların 

çimlenme aktiviteleri üzerine olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır (Çanakçı, 2010). Doğal 

fenolik bileşiklerin düşük konsantrasyonları çimlenmeyi engelleyici etkide bulunmamakta, 

bazılarının yüksek konsantrasyonları çimlenmeyi uyarıcı etki gösterirken, bazıları ise 
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engelleyici etki göstermektedir. Soğan tohumlarının çimlenmesinde düşük konsantrasyonlu 

fenol ve naftanol uygulamaları çimlenmeyi önemli şekilde uyarmıştır. Ancak fenol ve naftanol 

maddelerinin yüksek konsantrasyonu tohum çimlenmesini engelleyici etki yapmıştır. Bu 

etkinin bahsi geçen maddelerin konsantrasyonlarının yükselmesiyle birlikte mitoz bölünmenin 

metafaz ve anafaz safhalarında mutasyona sebep olmalarından kaynaklandığı belirtilmiştir (El-

Barghathi ve Asoyri, 2007).   

Mısır ve semizotu tohumlarına Salvia limbata metanol ekstraktı uygulamasının semizotu 

tohumlarının çimlenmesi üzerine daha fazla etkide bulunduğu gözlenmiştir. Semizotu 

tohumlarında çimlenme yüzdesinin % 3 ekstrakt konsantrasyonunda % 80.7 olduğu fakat % 5 

konsantrasyonda % 23.8’e kadar gerilediği, hatta % 7 ve % 9 konsantrasyonlarda ise 

çimlenmenin gerçekleşmediği saptanmıştır. Mısır tohumlarında ise % 7’lik bir konsantrasyon 

sonrası çimlenmede önemli düzeyde azalma tespit edilmiştir (Bingöl, 2017). Uçucu yağların 

allelopatik etkisi büyük oranda konsantrasyona ve kullanılan solvent türüne bağlı olarak 

değişmektedir (Jeffersona ve Pennacchio, 2003). Bu engelleme durumu konsantrasyon artışına 

bağlı olarak artış göstermektedir (Daizy ve ark., 2002; Han ve ark., 2008; Jinhu ve ark., 2012; 

Wang ve ark., 2017). Kullanılan solvent türü ise ekstrakta bulunan allelokimyasal içeriğini 

belirgin şekilde etkilemektedir. Özellikle bitkisel kökenli sekonder metabolitlerin (terpenler, 

fenolik bileşikler gibi) büyük bir kısmı metanolde çok daha iyi çözünmektedirler.  Bu nedenle 

metanol ekstraktında gerçekleştirilen çalışmalarda çimlenme engelinin terpenler ve fenolik 

bileşiklerden kaynaklandığı bilinmektedir. 

Sonuç 

Son zamanlarda, tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağların çimlenmeye ve yabancı otların 

büyümesine karşı alelopatik etkileri çalışılmıştır. Yüksek dozlarda uçucu yağ uygulamalarının, 

bitkilerde çimlenme ve fide gelişimini olumsuz yönde etkilediği, buna karşın uçucu yağların, 

kültür bitkilerinde yabancı ot mücadelesinde doğal herbisit olarak önemli bir potansiyele sahip 

olduğu sonucuna varılabilir. 

Genotip ve çevre şartları dikkate alınarak, tohum çimlenmesini optimum düzeye çıkaracak, 

abiyotik stres faktörlerini azaltacak bazı ön uygulamaların, uçucu yağları kullanmak suretiyle 

gerçekleştirilmesi, doğrudan tohum çimlenmesi ve dolaylı olarak bitki gelişimini olumlu yönde 

etkilemesi muhtemeldir. 
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Bradyrhizobium Japonicum USDA 110 Bakteri Irkının Nodülasyon Performansı ve Soya 

Gelişimi Üzerine Etkisi 
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Özet 

Simbiyotik azot fiksasyonu, bitkisel üretim için çevre dostu ve en verimli ekonomik sistem olan 

sürdürülebilir tarımın vazgeçilmez bir unsurudur. Azot fiksasyonu soya fasulyesi bitkisinin 

gelişimi, ekim nöbeti sistemleri ve gübre uygulamaları açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

Baklagillerde nodül gelişimi ve azot fiksasyonu başta kurak koşullar olmak üzere birçok faktör 

tarafından önemli düzeyde etkilenmektedir. Yapılan araştırmada; Aydın ekolojik koşullarında 

soya fasulyesi çalışmalarında nodülasyon oluşmaması nedeniyle USDA 110 bakteri ırkının 

farklı sulama rejimlerinde nodülasyon perfomansını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu 

amaçla yarı-kontrollü sera koşullarında saksı çalışması olarak yapılan çalışmada; iki farklı soya 

fasulyesi çeşidi (Arısoy ve Umut-2002), gravimetrik yönteme göre belirlenen iki farklı sulama 

uygulaması (%50 ve %100 tarla kapasitesi) ve üç farklı nodozite bakteri uygulaması 

(uygulamasız-kontrol, Rhizobium japonicum (Türkiye) ve USDA 110) kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen en önemli sonuç USDA 110 bakterisinin nodülasyon başarısı ve 

bitkideki aktif nodül sayısı açısından iyi performans göstermiş olmasıdır. Su faktörü ise soya 

fasulyesi gelişimini etkileyen temel faktör olmakla birlikte özellikle bitki kuru ağırlığı, kök kuru 

ağırlığı, bitki kaplılık oranı ve soya fasulyesi gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Sonuç olarak 

gelecek çalışmalarda yapılacak tarla denemeleri ile USDA 110 bakterisinin tarladaki 

nodülasyon performansı, soya fasulyesi gelişimi ve verim yönünden etkilerinin incelenmesi 

planlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: soya fasulyesi, nodülasyon, azot fiksasyonu, USDA 110  
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Effect of Bradyrhizobium Japonicum USDA 110 Strain on Nodulation Performance and 

Crop Development of Soybean 

Abstract 

Symbiotic nitrogen fixation (SNF) is a key element of sustainable agriculture that eco-friendly 

and most productive economical system for crop production. SNF plays an important role in 

soybean crop development, crop rotation and fertilizer applications. Many factors inhibit nodule 

development and nitrogen fixation in legumes especially deficit irrigation conditions. Our 

objective was to determine USDA 110 Bradyrhizobium japonicum strain nodulation 

performance under different irrigation regimes because of nodulation failure was observed in 

previous soybean studies in Aydın ecological conditions. For this purpose, a pot experiment 

was conducted in semi-controlled green house conditions using two soybean varieties (Arısoy 

and Umut-2002), two soil moisture treatments calculated based on gravimetric method (50% 

and 100% field capacity) and three rhizobial inoculants (non applied-control), Rhizobium 

japonicum (Turkey) and USDA 110) were applied. The main outcome of this study was USDA 

110 strain showed good performance in terms of nodulation success and active nodule number 

per plant. Irrigation regimes was the primarily factor that effects soybean crop development in 

plant dry matter, root dry matter and plant canopy cover parameters. As a result, field 

experiment studies are planned to determine USDA 110 strain nodulation performance and its 

effects on soybean growth and yield performance for the future research priorities.    

Key words: soybean, nodulation, nitrogen fixation, USDA 110 

 

Giriş 

Baklagiller binlerce yıldır insanların beslenmelerinin önemli bir kısmını oluşturmuşlardır. 

Antik dönemlerde Akdenizliler, Mezopotamyalılar, Mısırlılar, Macarlar, Truvalılar ve 

İngilizler tarafından beslenmede kullanıldığı ve geçmişlerinin 5000 yıl öncesine dayandığı 

bilinmektedir (Sarı, 2015). Tahıl ve sebzelerdeki bitkisel proteinlerin sınırlı oluşu ve hayvansal 

ürünlerin maliyetli olması nedeniyle insanlar protein ihtiyaçlarını karşılamak için baklagillere 

daha çok yönelmektedirler. Baklagiller ucuz ve yüksek kaliteli bitkisel protein kaynağı 

olmalarının yanında tahıllardan en az iki katı fazla oranında protein içermektedirler (Seymen, 

2015). Bugün soya fasulyesi çok değerli besin maddeleri içermesi nedeniyle gerek insan 

beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Soya fasulyesinin 

sanayi ham maddesi olarak 250'den fazla alanda kullanıldığını belirtmektedirler (Arıoğlu ve 

Güllüoğlu, 2019). İnsan ve hayvan beslenmesindeki öneminin yanında önemli baklagillerden 
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olan soya fasulyesi ekim nöbeti sistemi içerisinde azot fiksasyonu sayesinde toprak-bitki 

verimliliğini arttırması nedeniyle sürdürülebilir tarımda ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir 

tarım uygulamaları kapsamında çevreye zarar vermeden, insan sağlığına yararlı, toprak 

verimliğinin korunduğu ve geliştirildiği ile ürün kalitesi yüksek tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi 

birçok gelişmiş ülkede tane verimin önüne geçmiştir. baklagiller köklerindeki nodüller 

sayesinde azot (N2) fiksasyonu yaparak  birçok tarımsal ekosistem içerisinde azot 

kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Dünyada tarımsal üretimde kullanılan azotun yaklaşık yarısı 

(4-5 milyon ton) baklagiller tarafından fikse edilmektedir ayrıca yüksek ekim alanına sahip 

olması nedeniyle bu miktar soya fasulyesi ile Rhizobium bakteri ilişkilerinin iyileştirilmesi ile 

arttırılması mümkün olabilmektedir. Soya fasulyesi ile Bradyrhizobium japonicum bakterisi 

arasında simbiyotik ilişki ile bakteri bitki tarafından sağlanan besin ve karbonhidatlar ile 

atmosferik azotu bitkiye yarayışlı hale getirerek biyolojik azot besin elementi sağlamaktadır. 

Toprakta bulunan veya aşılama yapılan Bradyrhizobium japonicum ile oluşan simbiyotik ilişki 

ile soya fasulyesi %50’ye kadar N2 fikse edebilmektedir (Egamberdieva vd., 2020). Biyolojik 

azot fiksasyonu kimyasal gübre kullanımını azaltmanın yanında toprak ve çevreye verilen 

zararında azalmasını sağlamaktadır. Farklı çevresel faktörler bakteri-bitki arasındaki simbiyotik 

ilişkiyi engellemekte dolayısıyla azot fiksasyonu birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu 

faktörler; sıcaklık, pH, tuzluluk, çeşit orjini ve topraktaki azot miktarıdır. Biyolojik azot 

fiksasyonu için optimum 20-30 ℃ arasında olup toprak sıcaklığı 8-15 ℃ arasında olduğunda 

ise iyi bir nodülasyon gerçekleşmemektedir (Yuan vd., 2020). Biyolojik N2 fiksasyonu besin 

elementi durumu ve çevresel etmenlerden oldukça etkilenen hassas bir işlem olduğu için 

araştırıcılar tarafından birçok faktör üzerinde durulmaktadır. Topraktaki yüksek yarayışlı azot 

durumu, toprakta nemi ve su eksikliği, toprakta uzun dönem su doygunluğu azot fiksasyonunu 

engelleyen faktörlerdir. Ayrıca sıcaklığın 22-25 ℃ üzeri veya altında olması, su stresi, 

topraktaki yüksek azot miktarı ve toprak pH durumu fiksasyon engelleyen faktörler olarak 

bilinirken radyasyon, CO2 konsantrasyonu ve yararlı besin elementi artması fiksasyonu arttırıcı 

etmenler olarak belirtilmektedir (Santachiara vd., 2019). Bütün bu bilgiler ışığında ve yapılan 

arazi çalışmalarında gözlemlenen Aydın ekolojik koşullarında soya fasulyesinde herhangi bir 

azot fiksasyonu ve nodülasyon gelişimi gözlemlenmemiştir. Büyük Menderes havzasında 

bulunan arazilerin yüksek düzeyde Ca içerdiği, pH değerlerinin 7.20-8.47 ve toprak azot 

miktarının %0.05-0.29 arasında değiştiği bilinmektedir (Mert, 2014). Soya fasulyesinin 

yetiştirilme periyodu boyunca Akdeniz ikliminin görüldüğü Aydın ekolojisinde yüksek pH 

düzeyinin yanı sıra sıcaklık ve su stresi soya fasulyesi üretiminin yaygınlaşmasını engelleyen 
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önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle yapılan araştırma; soya fasulyesinde azot 

fiksasyonu ve nodul gelişiminin incelenmesi amacıyla yurtdışından temin edilen USDA 110 

Bradyrhizobium japonicum bakteri ırkının farklı soya fasulyesi çeşitleri, bakteri uygulamaları 

ve sulama düzeylerinde performansını belirlemek ve bitki gelişimine olan etkisini gözlemlemek 

amacıyla yürütülmüştür. 

Materyal ve Metod 

Yapılan araştırmada Akdeniz iklimi koşullarına adapte olmuş orta-erkenci iki farklı soya çeşidi 

olan Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kullanılmıştır. Saksı çalışması olarak yürütülen çalışma 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü seralarında yarı-

kontrollü koşullarda yürütülmüştür. Tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak dizayn 

edilen araştırmada 2 farklı sulama dozu (%100 ve %50 tarla kapasitesi), 2 farklı çeşit (Arısoy 

ve Umut-2002) ve Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Müdürlüğü'nden temin 

edilen Rhizobium japonicum, yurtdışından temin edilen USDA 110 Bradyrhizobium japonicum 

ve bakteri aşılaması yapılmayan (Kontrol) olmak üzere 3 farklı bakteri uygulaması yapılarak 4 

tekerrürlü olmak üzere toplam 48 adet saksıda yürütülmüştür. Saksılarda tarla kapasitesi 

bozulmuş toprak örneği ile gravimetrik yöntem esas alınarak 4x6 cm=100 cm3’lük silindirler 

kullanılarak silindirlerin 3 saat su ile doyurulması ve 2 saat drene edilmesi sonucunda 24 saat 

105℃ etüvde kurutulması sonucu hesaplanmıştır (Canavar vd., 2014). Tarla kapasitesi 

belirlendikten sonra saksılarda kotiledon yaprakların çıkışından sonra (BBCH 10) her gün 

tartım yapılarak %100 ve %50 tarla kapasitesinde sulama yapılmıştır.  

1959 yılında Glycine hispida’dan izole edilen USDA 110 bakteri ırkı diğer bakteri ırklarına 

göre daha üstün özelliklere sahip olmakla birlikte yüksek azot fiksasyonu sağlaması nedeniyle 

kullanılmıştır (Kaneko vd., 2002). 

    

Şekil 1. USDA 110 bakteri ırkının uygulaması ve nodül tespiti (soldan sağa; inokülasyon, bitki 

köklerinin temizliği, USDA 110 bitkide nodül oluşumu, toplam/aktif nodül sayımı) 

Soya fasulyesi çeşitlerine ait aşağıdaki ölçümler BBCH 51-60 (çiçeklenme hemen öncesi/ 

çiçeklenme) gelişme döneminde gerçekleştirilmiştir. Bitkiler BBCH 60 fenolojik gelişme 
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dönemlerine geldiklerinde örnek alımı ve ölçümler yapılmıştır. Bu amaçla bitkilerde bitki kuru 

ağırlığı, kök uzunluğu, sap çapı, kuru kök ağırlığı, kanopi kaplılık oranı, bitkide nodül sayısı ve 

aktif nodül sayısı parametreleri incelenmiştir. Her bir saksıda bitki boyu ölçümünden sonra 

kökleri çıkartılarak iyice yıkanan soya bitkilerinde sap çapı kumpas aleti ile belirlenmiştir. Her 

bitkide kök boğazından kök uzuna kadar olan mesafe ölçülerek kök uzunluğu ölçülerek kök ve 

üst aksam etüvde 70℃’de 48 saat süre ile kurutularak bitki kuru ağırlığı ve kuru kök ağırlıkları 

ölçülmüştür. Bitkilerde kanopi kaplılık oranı Canopeo® uygulaması ile vejetatif aksamın 

yüzdesel kaplılık oranı belirlenmiştir (Patrignani ve Ochsner, 2015). Nodül oluşumu 

gözlemlenen bitkilerde ise oluşan nodüllerin sayımı yapılarak toplam nodül sayısı tespit 

edilirken bu nodüller içerisinde açık kırmızı ve kırmızı renkte olan nodüllerde aktif nodül olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen veriler tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak varyans 

analizine tabi tutulmuştur. Ortalamaların karşılaştırılmasında ve istatistiki farklı gruplar LSD 

testi ile belirlenmiştir (Açıkgöz vd., 2004).  

 

Bulgular ve Tartışma  

Bitki Kuru Ağırlığı (g/KM) 

Gerçekleştirilen saksı denemesinde farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya 

çeşitlerinin bitki kuru ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Buna 

göre su dozu ve çeşit ortalamaları arasında 0.01 düzeyinde istatistiki olarak fark bulunmuştur. 

Soya çeşitlerinin bitki kuru ağırlıkları farklı bakteri uygulamalarından etkilenmemiştir ve bitki 

kuru ağırlıkları 1.27 g ile 1.62 g arasında değişmiştir.  

Çizelge 1. Bitki Kuru Ağırlığına ait Varyans Analiz Sonuçları 
 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
Bakteri Uygulaması 2 0,80 0,40 öd 
Su dozu 1 2,68 2,68** 
BakterixSu 2 0,15 0,07 ** 
Çeşit 1 3,97 3,97** 
BakterixÇeşit 2 0,19 0,09 öd 
SuxÇeşit 1 0,18 0,18 öd 
BakterixSuxÇeşit 2 0,08 0,04 öd 
Hata 24 4,11 0,17 
Genel 35 12,18 0,35 
*: 0.05 düzeyinde, **0.01 düzeyinde önemli, öd: önemli değil 

 
Çizelge 2. Bitki Kuru Ağırlığına ait Ortalama Değerler  
 
 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
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Kontrol  1,40 bc 1,85 ab 1,62UYG 

Rhizobium (TR) 1,18 c 1,96 a 1,57UYG 

USDA 110 1,10 c 1,48 abc 1,27UYG 

Arısoy 0,80 öd 1,54 öd 1,15 BCESIT 

Umut-2002 1,65 öd 1,99 öd 1,82 ACESIT 

Ortalama Su 1,22 BSU 1,78 ASU  
Lsd Su: 0,29; Lsd Çeşit: 0,30; Lsd BakterixSu: 0,50 

 
Bitki kuru ağırlığı bakımından denemede değerlendirilen çeşitler arasında önemli fark ortaya 

çıkmıştır. Arısoy çeşidi 1.15 g kuru ağırlığı gösterirken Umut-2002 çeşidinin kuru ağırlığı 1.82 

g ile Arısoy çeşidinden önemli oranda daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca sulama dozları 

arasında da önemli bir fark belirlenmiştir. % 100 sulama dozunda % 50 sulama dozuna göre 

istatistiki olarak daha yüksek bitki kuru ağırlığı saptanmıştır. % 50 sulama dozunda bitki ağırlığı 

1.22 g olarak tespit edilirken bu değer % 100 sulama dozunda 1.78 g olmuştur (Çizelge 2). 

BakterixSu interaksiyonu incelendiğinde ise en yüksek değerin Rhizobium (TR) uygulamasında 

% 100 tarla kapasitesinde bulunurken, en düşük değer USDA 110 uygulamasında % 50 tarla 

kapasitesi sulama dozunda bulunmuştur.  

 

Bitki Kök Uzunluğu (cm) 

Gerçekleştirilen saksı denemesinde farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya 

çeşitlerinin bitki kök uzunluğuna ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 3'de verilmiştir. Buna 

göre sadece bakteri uygulaması 0.01 düzeyinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Çizelge 3. Bitki Kök Uzunluğuna ait Varyans Analiz Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
Bakteri Uygulaması 2 517,30 258,65** 
Su dozu 1 39,27 39,27 öd 
BakterixSu 2 197,36 98,68 öd 
Çeşit 1 6,25 6,25 öd 
BakterixÇeşit 2 111,20 55,60 öd 
SuxÇeşit 1 110,95 110,95 öd 
BakterixSuxÇeşit 2 121,71 60,85 öd 
Hata 24 912,96 38,04 
Genel 35 2017,03 57,62 
*: 0.05 düzeyinde, **0.01 düzeyinde önemli, öd: önemli değil 

 
Çizelge 4. Bitki Kök Uzunluğuna ait Ortalama Değerler 
 
 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
Kontrol  38,21 42,75 40,48 AUYG 

Rhizobium (TR) 39,45 33,98 36,71 AUYG 
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USDA 110 33,91 28,58 31,25 BUYG 

Arısoy 38,53 35,85 35,73 

Umut-2002 32,93 37,27 36,56 

Ortalama Su 37,19 35,10  
Lsd Bakteri: 5,20 

 
Bitki kök uzunluklarına bakıldığında bakteri uygulamaları arasında önemli farklar ortaya 

çıkmıştır (Çizelge 4). Yapılan ölçümlerde farklı bakteri uygulamaları sonucunda bitki kök 

uzunlukları 31.25 cm ile 40.48 cm arasında değişerek önemli farkların oluşmasına neden 

olmuştur. Ancak bakteri uygulamaları kontrol uygulamasına göre kök uzunlukların azalmasına 

neden olmuştur ve en az kök uzunluğu USDA 110 bakteri ırkında ölçülmüştür. Kontrol ve 

Rhizobium (TR) uygulamalarında ise en yüksek kök uzunlukları belirlenmiştir. USDA 110 

bakteri ırkında ölçülen kök uzunluğu diğer iki uygulamaya göre istatistiki olarak daha düşük 

bulunmuştur.  

Bitki Sap Çapı (cm) 

Farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya çeşitlerinin bitki sap çapına ilişkin varyans 

analiz sonuçları Çizelge 5’de verilmiştir. Çizelgeye göre bakteri uygulamaları ve su dozları 

arasında istatistiki olarak herhangi önemli bir fark bulunamamıştır. 

Çizelge 5. Bitki Sap Çapına ait Varyans Analiz Sonuçları 
 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
Bakteri Uygulaması 2 18,06 9,03 öd 
Su dozu 1 8,73 8,73 öd 
BakterixSu 2 24,41 12,20 öd 
Çeşit 1 18,67 18,67 öd 
BakterixÇeşit 2 28,67 14,33 öd 
SuxÇeşit 1 11,07 11,07 öd 
BakterixSuxÇeşit 2 35,71 17,85 öd 
Hata 24 314,59 13,10 
Genel 35 459,94 13,14 
*: 0.05 düzeyinde, **0.01 düzeyinde önemli, öd: önemli değil 

 
Bitki sap çapına ait veriler incelendiğinde farklı bakteri uygulamaları sonucunda bitki sap çapı 

soya çeşitlerinde 2.83 cm ile 4.52 cm arasında değişmiştir ve aradaki fark önemsiz bulunmuştur 

(Çizelge 6). 

Çizelge 6. Bitki Sap Çapına ait Ortalama Değerler 
 
 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
Kontrol  3,43 3,20 3,32UYG 

Rhizobium (TR) 2,56 3,10 2,83UYG 

USDA 110 6,15 2,88 4,52UYG 
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Arısoy 2,77 2,90 2,84CESIT 

Umut-2002 5,32 3,23 4,28CESIT 

Ortalama Su 4,05 3,06  
 
Çeşitler arasındaki fark da istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Farklı su dozlarına 

bakıldığında ise % 50 sulama dozu ile % 100 sulama dozu arasında belirlenen sonuçlar arasında 

da sap çapı da önemsiz bulunmuştur. Soya fasulyesi bitkisinde çiçeklenme döneminde kadar 

yapılan çalışmada çeşit, su ve bakteri uygulamalarının sap çapı üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

Bitki Kuru Kök Ağırlığı (g/KM) 

Gerçekleştirilen saksı denemesinde farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya 

çeşitlerinin kuru kök ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 7’de verilmiştir. Buna 

göre çeşit 0.01 düzeyinde, bakteri uygulaması ve su dozu 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Farklı bakteri uygulamaları arasında kuru kök ağırlığı bakımından önemli farklar ortaya 

çıkmıştır. Kuru kök ağırlıkları (hasat edilen soya bitkileri kökleri 70 °C'de 2 gün kurutulduktan 

sonraki ağırlığı) farklı bakteri uygulamalarına göre 0.47 g ile 0.69 g arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek kuru kök ağırlığı kontrol uygulamasında saptanmıştır, en düşük değer 

ise USDA 100 bakteri uygulamasında gözlenmiştir (Çizelge 8). 

Çizelge 7. Bitki Kuru Kök Ağırlığına ait Varyans Analiz Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
Bakteri Uygulaması 2 0,270 0,135* 
Su dozu 1 0,244 0,244* 
BakterixSu 2 0,061 0,031 öd 
Çeşit 1 0,574 0,574** 
BakterixÇeşit 2 0,100 0,050 öd 
SuxÇeşit 1 0,002 0,002 öd 
BakterixSuxÇeşit 2 0,125 0,063 öd 
Hata 24 0,778 0,035 
Genel 35 2,154 0,065 
*: 0.05 düzeyinde, **0.01 düzeyinde önemli, öd: önemli değil 

 

Bitki kuru kök ağırlığına ilişkin elde edilen bu sonuçlar bir taraftan kök uzunluğu ile ilgili 

sonuçların belirli düzeyde uyum içinde olduğunu da göstermektedir. 

Çizelge 8. Bitki Kuru Kök Ağırlığına ait Ortalama Değerler 
 
 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
Kontrol  0,58 0,80 0,69 AUYG 

Rhizobium (TR) 0,49 0,71 0,60 ABUYG 

USDA 110 0,45 0,49 0,47 BUYG 

Arısoy 0,38 0,53 0,45 BÇEŞİT 
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Umut-2002 0,62 0,81 0,71 AÇEŞİT 

Ortalama Su 0,51 BSU 0,68 ASU  
Lsd Bakteri: 0,159; Lsd Su: 0,225; Lsd Çeşit: 0,138 

 
Kontrol ile Rhizobium (TR) uygulamaları arasında önemli bir fark bulunamamıştır. Ancak 

kontrol ile USDA 110 bakteri uygulaması arasındaki fark önemli olmuştur. Rhizobium (TR) ile 

USDA 110 bakteri uygulamaları arasındaki fark ise önemsiz olmuştur. Kuru kök ağırlığı ile 

ilgili elde edilen veriler bitki kök uzunluğu ve sap çapı özelliklerinde elde edilen veriler ile 

uyumlu olduğu söylenebilir. Su dozlarına bakıldığında ise artan su dozu kuru kök ağırlığının 

önemli oranda artmasına neden olmuştur. Kuraklık stresi soya fasulyesinde kök ve üst aksam 

gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bitkide bakteri inokülasyonu ile üst aksam gelişimi 

%25 düzeyinde artarken kök gelişimi de önemli düzeyde (%39) arttığı belirtilmiştir. Kurak 

şartlarda ise sap ve kök gelişimi sırasıyla %33 ve %34 düzeyinde azaldığı bildirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlarda USDA 110 inokülasyonu ile kök kuru ağırlığında azalma meydana geldiği 

tespit edilmiştir. Su faktörünün etkisi daha belirgin şekilde ortaya çıkarak vejetatif aksamda 

önemli düzeyde artışa neden olduğu gibi kök gelişiminde de büyük etkiye sahip olmuştur. 

(Egamberdieva vd., 2020).   

 

 

Bitki Kanopi Kaplılık Oranı (%) 

Farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya çeşitlerinin bitki kanopi kaplılık oranına 

ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir. Buna göre çeşit 0.01 düzeyinde, su 

dozu ise 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Çizelge 9. Bitki Kaplılık Oranına ait Varyans Analiz Sonuçları 
 
Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
Bakteri Uygulaması 2 3,70 1,85 öd 
Su dozu 1 20,55 4,82* 
BakterixSu 2 9,21 1,08 öd 
Çeşit 1 78,91 18,51** 
BakterixÇeşit 2 20,69 2,42 öd 
SuxÇeşit 1 0,69 0,16 öd 
BakterixSuxÇeşit 2 2,77 0,32 öd 
Hata 24 102,31  
Genel 35 238,85  
*: 0.05 düzeyinde, **0.01 düzeyinde önemli, öd: önemli değil 

 
Bitki kanopi (Canopeo®) kaplılık uygulaması Oklahoma State Üniversitesi tarafından 

geliştirilen ve bitkilerde yeşil kanopi kaplılığını fotoğraflama ile belirleyen bir uygulama olup 
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kanopi kaplılık oranını % olarak belirtmektedir (Lollato vd., 2015; Chung vd., 2017). Soya 

çeşitlerinin kanopi kaplılık oranı önemli farklılıklar ortaya koymuştur ve kaplılık oranı çeşitlere 

göre % 8.35 ile % 11.31 arasında değişmiştir (Çizelge 10). Umut-2002 çeşidi kaplılık oranı 

bakımından ve gelişme döneminde vejetatif gelişme açısından Arısoy çeşidinden önemli oranda 

daha yüksek ortalama bir değer alarak ön plana çıkmıştır. 

Çizelge 10. Bitki Kaplılık Oranına ait Ortalama Değerler 
 
 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
Kontrol  8,00 10,89 9,45UYG 

Rhizobium (TR) 9,65 10,82 10,23UYG 

USDA 110 9,57 10,04 9,80UYG 

Arısoy 7,73 8,96 8,35BÇEŞİT 

Umut-2002 10,41 12,20 11,31AÇEŞİT 

Ortalama Su 9,07 BSU 10,58 ASU  
Lsd Su: 1,121; Lsd Çeşit: 1,421 

 
Farklı bakteri uygulamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur, ancak en düşük değer kontrol 

uygulamasında saptanmıştır. Su dozları arasında da önemli farklar bulunmuştur. % 100 su dozu 

% 50 su dozuna göre önemli oranda daha yüksek kanopi kaplılık oranına sahip olmuştur. Su 

dozlarına göre % 50 sulama dozunda kalılık oranı % 9.07 olarak ölçülürken bu değer % 100 

sulama dozunda % 10.58 olarak belirlenmiştir. 

 

Bitkide Nodül Sayısı (adet) 

Çalışmada farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya çeşitlerinin toplam azot nodülü 

sayısına ilişkin sonuçlar ise Çizelge 11’de verilmiştir. Bakteri uygulanmayan ve Rhizobium 

japonicum (TR) uygulamalarında herhangi bir nodül oluşumu tespit edilemezken, USDA 110 

bakteri ırkının kullanıldığı saksılarda ortalama 15.79 adet azot nodülü sayılmıştır (Çizelge 11, 

Şekil 2). 

 

Çizelge 11. Soya Fasulyesi Kökünde Tespit Edilen Nodül Sayısı 

 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
Kontrol  0 0 0UYG 

Rhizobium (TR) 0 0 0UYG 

USDA 110 11.16 20,42 15.79UYG 

Arısoy 6.33 9.67 8.00ÇEŞİT 

Umut-2002 16.00 31.17 23.58ÇEŞİT 

Ortalama Su 6.69SU 12.25SU  
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Ayrıca USDA 110 bakteri ırkının azot nodülü oluşumu üzerine olan su dozlarının etkisine 

bakıldığında da belirgin bir fark ortaya çıkmıştır. % 50 su dozunda ortalama 11.16 adet/bitki 

azot nodül sayısına ulaşılmıştır. Buna karşın % 100 su dozunda ortalama azot nodülü sayısı 

20.42 adet/bitki olarak belirlenmiştir (Şekil 3). Soya fasulyesi gelişme dönemlerinde meydana 

gelen su eksikliği nedeniyle köklerde nodül miktarı önemli düzeyde azalmaktadır. Ayrıca soya 

fasulyesinde yapılan azotlu gübre uygulamalarının köklerde nodül ağırlığı ve nodül sayısını 

azalttığı belirtilmiştir (Cordeiro ve Echer, 2019). 

 

 
 

Şekil 2. Soya Fasulyesi Kökünde Tespit Edilen Nodül Sayısı Bakımından Uygulamaların 
Karşılaştırılması (adet/bitki) 

 
 

 
 

Şekil 3. Soya Fasulyesi Kökünde Tespit Edilen Nodül Sayısına Su Dozu Uygulamalarının 
Etkisi (adet/bitki) 

 

adet/bitki 

adet/bitki 
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Tüm uygulamalar ve çeşitler üzerinden değerlendirildiğinde ise % 50 su dozunda ortalama 

nodül sayısı 6.69 adet/bitki iken bu değer % 100 su dozunda 12.25 adet/bitki ile neredeyse iki 

katı olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ekolojik şartların oluşturduğu yüksek sıcaklıklarda 

toprak neminin azot nodülü sayısı üzerinde çok etkili olduğu ve mevcut çalışmaya göre % 50 

su dozunun yeterli olmadığı söylenebilir. Yine tüm uygulamalar ve su dozları üzerinden bir 

değerlendirme yapıldığında çeşitler arasında da belirgin farkların meydana geldiği 

görülmektedir (Çizelge 11). Buna göre Arısoy çeşidinde bitki başına ortalama nodül sayısı 8.0 

olarak saptanırken bu sayı Umut-2002 çeşidinde ortalama 23.58 adet/bitki ile çok daha yüksek 

bulunmuştur. Çalışmada elde edilen önemli bir sonuç da çeşitler arasında azot nodül oluşumu 

bakımından önemli farklılıkların olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada sadece iki çeşit 

değerlendirilmiştir ancak çeşitlerin oldukça farklı reaksiyon verdikleri dikkat çekici olmuştur. 

Arısoy çeşidinde % 50 sulama dozu ile % 100 sulama dozu arasında azot nodül sayısında 

yaklaşık yüzde % 50 gibi bir artış gözlenmiştir. Buna karşın Umut-2002 çeşidi aynı koşullarda 

% 100 sulama dozunda azot nodül sayısını yaklaşık % 100 arttırabilmiştir ve toplamda da nodül 

sayısı Arısoy çeşidine göre üç katı olmuştur. Bu durumda USDA 110 ırkının çalışmasının 

yanında potansiyelinin toprağın nem düzeyi ve çeşitlere göre farklı tepkiler verebileceği 

gözlenmiştir. Ancak elde edilen sonucun saksı koşullarında ve tek yıllık verilere dayandığı da 

tekrar hatırlatılmalıdır. 

 

Aktif Nodül Sayısı (adet) 

USDA 110 bakteri ırkının toplam azot nodülü oluşturma üzerine bu başarısının yanında elde 

edilen azot nodüllerin aktif olup olmadığı veya ne düzeyde olduğu sorusu da önemlidir. Bu 

çerçevede soya çeşitlerinin toplam azot nodül sayısının yanında elde edilen azot nodüllerin aktif 

olup olmadığı da incelenmiştir. Çalışmada farklı bakteri uygulamaların ve su dozlarının soya 

çeşitlerinin toplam aktif azot nodül sayısına ilişkin sonuçları Çizelge 12'de verilmiştir.  

Çizelge 12. Soya Fasulyesi Kökünde Tespit Edilen Nodül Sayısı 

 %50 Tarla K. %100 Tarla K. Ortalama Uyg/Çeşit 
Kontrol  0 0 0UYG 

Rhizobium (TR) 0 0 0UYG 

USDA 110 4.41 15.58 9.99UYG 

Arısoy 1.83 5.83 3.83ÇEŞİT 

Umut-2002 7.00 25.33 16.16ÇEŞİT 

Ortalama Su 2.64SU 9.34SU  
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Kontrol ve klasik bakteri uygulamasında herhangi bir azot nodülü oluşturmadığı için aktif nodül 

de bulunamamıştır (Şekil 4). USDA 110 bakteri uygulamasında ortalama bitki başına aktif 

nodül sayısı yaklaşık 10 olarak ölçülmüştür. USDA 110 bakteri ırkının azot nodülü oluşumu 

üzerine olan su dozlarının etkisine bakıldığında toplam elde edilen nodül sayısına göre çok daha 

belirgin bir fark ortaya çıkmıştır. % 50 su dozunda aktif nodül sayısı ortalama 4.41 adet/bitki 

iken bu sayı % 100 su dozunda yaklaşık dört katına kadar çıkarak 15.58 adet/bitki olmuştur 

(Çizelge 12). USDA 110 bakteri ırkı nodül oluşumunda başarılı sonuçlar verirken, ancak yeterli 

suyun bulunması durumunda mevcut azot nodüllerin aktif olabilmeleri gerçekleşmektedir ve 

aktif azot nodül sayısı çok belirgin olarak arttığı görülmektedir. Kuraklık stresi baklagillerde 

bitki gelişimi ve üretim miktarının olumsuz etkilemenin yanında soya fasulyesinde kök ve 

nodül gelişimini de engellemektedir. Ancak kurak koşullarda meydana gelen iyi düzeydeki 

nodülasyon sayesinde bitkilerde görülen kuraklığın etkisi daha da azalmaktadır (Li vd., 2020). 

Bu durumda toprakta yeterli azot birikimi sağlayabilmek amacıyla yeterli aktif nodül oluşumu 

için % 50 sulama dozunun yeterli olmayacağı ve mutlaka bu değerin üzerinde olması gerektiği 

söylenebilir.  

Tüm uygulamalar ve çeşitler üzerinden değerlendirildiğinde ise % 50 su dozunda ortalama aktif 

nodül sayısı 2.64 adet/bitki olarak belirlenirken % 100 su dozunda 9.34 adet/bitki ile üç 

katından fazla bir değere ulaşmaktadır. Yine tüm uygulamalar ve su dozları üzerinden bir 

değerlendirme yapıldığında toplam nodül sayısında olduğu gibi aktif nodül sayısında da çeşitler 

arasında belirgin farkların meydana geldiği görülmektedir (Tablo 166). Bu farklar yine Umut-

2002 çeşidi lehine gerçekleşmiştir. Arısoy çeşidinde bitki başına ortalama aktif nodül sayısı 

3.83 olarak saptanırken bu sayı Umut-2002 çeşidinde ortalama 16.16 adet/bitki ile dört katından 

daha yüksek olarak bulunmuştur. 
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Şekil 4. Soya Fasulyesi Kökünde Tespit Edilen Aktif Nodül Sayısı Bakımından 
Uygulamaların Karşılaştırılması (adet/bitki) 

 
 

 
 

Şekil 5. Soya Fasulyesi Kökünde Tespit Edilen Nodül Sayısına Su Dozu Uygulamalarının 
Etkisi (adet/bitki) 
 

Yapılan bu çalışma ile USDA 110 bakteri ırkının topraklarımızda başarılı olabileceği 

görülmüştür. Kısıtlı su dozunda (% 50) da aktif azot nodülleri meydana gelmektedir, ancak 

suyun yeterli olması durumunda toplam azot nodülü ve aktif nodül sayısı büyük ölçüde 

artmaktadır (Şekil 5). Çeşitler arasında da bakteri uygulamaları bakımından farklılıklar 

belirlenmiştir. % 50 su dozunda Arısoy çeşidinin aktif azot nodül sayısı toplam azot nodül 

sayısına göre % 71.1 azalma göstermiştir. Buna karşın bu azalma Umut-2002 çeşidinde % 56.3 

ile çok daha düşük düzeyde gerçekleşmiştir. % 100 sulama dozlarına bakıldığında ise bu 

azalmaların her iki çeşitte azaldığını ancak yine çeşitlerin farklı tepkiler verdiği görülmektedir. 

adet/bitki 

adet/bitki 
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Bu durumda Arısoy çeşidinde azalmanın % 39.71 olduğu buna karşın Umut-2002 çeşidinde ise 

bu azalman % 18.74 ile daha düşük bir seviyede kaldığı görülmüştür. 

Sonuç 

Tarla ve saksı koşullarında ülkemizde yaygın olarak kullanılan klasik Rhizobium bakterisinin  

Ege Bölgesi koşullarında azot nodülünü oluşturamaması veya sınırlı düzeyde 

oluşturabilmesinden dolayı USDA 110 Bradyrhizobium japonicum ırkının kullanılması ile elde 

edilen bu sonuçların bölgemiz belki de ülkemizin farklı bölgelerinde soya fasulyesi 

yetiştiriciliğinde çok önemli bir alternatif oluşturabileceği görülmektedir. Yapılan çalışmada 

sulamaya bağlı olarak kuru bitki ağırlığı, kuru kök ağırlığı ve bitkide kanopi kaplılık oranının 

artması sulamanın bitki gelişimi açısından önemli olduğu kısıtlı sulama koşullarında bitki 

gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği anlaşılmıştır. Diğer taraftan azot fiksasyonu açısından 

USDA 110 ırkının %100 tarla kapasitesinde kısıtlı sulama koşuluna göre artan nodül ve aktif 

nodül sayısı ile sulama miktarının azalması azot fiksasyonu ve nodül gelişimini de olumsuz 

etkilediği bulunmuştur. Çeşit bakımından nodül ve aktif nodül sayısı bakımından Umut-2002 

çeşidi uygun sulama koşullarında yüksek gelişim düzeyi ve azot fiksasyonu bakımından öne 

çıkan çeşit olmuştur. Yapılan çalışma ile azot fiksasyonunun sulama miktarına bağlı olarak 

önemli düzeyde etkilendiği ve USDA 110 bakteri ırkının nodülasyon başarısı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca yapılan çalışmada elde edilen sonuçların tek yıllık, yarı kontrollü koşullarda saksı 

denemesinden elde edilmesi unutulmamalıdır ve bakteri nodülasyon performansı ve sulamanın 

etkilerinin net bir şekilde anlaşılması amacıyla arazi şartlarında tarla denemelerinin de 

yürütülmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Tarımsal zararlılarla savaş çok eski tarihlere dayanmaktadır. Tarımsal mücadelede kullanılan 
pestisitler insan, hayvan ve çevre üzerine olumsuz etki yaratmaktadır. Pestisitler bunun yanında 
böceklerde de direnç oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı kimyasal 
mücadeleye alternatif olabilecek yöntemlere başvurulmuştur. Son yıllarda kimyasal 
mücadelenin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle entegre mücadele ve bunun içinde önemli bir 
yere sahip olan biyolojik mücadele ön plana çıkmaktadır. Biyolojik mücadele insan ve çevre 
sağlığı açısından oldukça güvenli olmasının yanında, yapılacak mücadelenin türe özel oluşuyla 
önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada tarım alanlarının önemli zararlısı konumundaki 
yeşil şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), hızlı üremesi, geniş konukçu skalasına ve çoklu 
generasyona sahip olması nedeniyle mücadelesi zor olan bir türdür. Yeşil şeftali yaprakbiti 
(Myzus persicae), sera koşullarında biber bitkisi üzerinde üretilmiştir. Banker bitki olarak 
kullanılan Diuraphis noxia ile bulaşık buğday bitkisinde, parazitoit bir tür olan Aphidius 
colemani biyolojik mücadele amacıyla kullanılmıştır. M. persicae bireyleri Aphidius colemani 
tarafından parazitlendikten sonra doğal düşman popülasyonunun kaybedilmemesi amacıyla 
banker bitki ile desteklenmiştir. Çalışma sonucunda Aphidius colemani bireylerinin Myzus 
persicae ve Diuraphis noxia bireylerini parazitleme oranı %74,912’dir. Parazitlenen Myzus 
persicae ve Diuraphis noxia bireylerinden parazitoitin çıkış oranı %77,73’tür.  Aphidius 
colemani popülasyonu banker bitki sayesinde üretim sezonu boyunca seradaki varlığını 
sürdürmüş ve Aphidius colemani bireyleri Myzus persicae popülasyonunu kontrol altına 
almıştır. Bu sayede kimyasal kullanımı olmadan doğayla uyumlu ve ekonomik bir mücadele 
sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Banker bitki, Myzus persicae, Aphidius colemani, Diuraphis noxia, 
Biyolojik mücadele, parazitoit. 
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ABSTRACT 

Agricultural pests management is an historical based approach. Pesticides that are being used 
in agriculture have negative effects on humans, animals and to the environment. Misuse of 
pesticides can also give rise to pesticide resistances in pest populations. For these reasons, an 
attention has been paid to new solutions as alternatives to the use chemical pesticides. Due to 
the problems from chemical controls of recent years, biological contol as an important part of 
Integrated Pest Management, is still on the forefront. In addition to being very safe in terms of 
human health and environmental protection, biological control is important because it comes 
considerably specific to the pest species to be controlled.  The subject pest in this study, Green 
peach aphid (Myzus persicae), is one of the important agricultural pests which is very difficult 
to combat due to its rapid reproduction, wide host range and multigenerational peproduction. 
Green peach aphid (Myzus persicae) was raised on pepper plants under greenhouse conditions. 
With the aim of aphid’s biological control in Diuraphis noxia selected as a banker plant, was 
contaminated with Aphidius colemani, a parasitoid species found in the wheat plant was used. 
After M. persicae individuals were parasitized by Aphidius colemani, they were supplemented 
with a banker plant so that the population of natural enemy could not be lost. As a result of the 
study, parasitizing rate of Aphidius colemani individuals to Myzus persicae and Diuraphis noxia 
individuals is 74.912%. The emergence rate of parasitoid from parasitized individuals Myzus 
persicae and Diuraphis noxia is 77.73%.  As a result of the study, thanks to the banker plant 
the Aphidius colemani population continued to exist in the greenhouse throughout the 
production season and effectively controlled the Myzus persicae population. In this way,  the 
natural enemy has been successfully preserved for a long time and more economically without 
use of chemicals but in harmony with nature. 

Keywords:, Banker plant, Myzus persicae, Aphidius colemani, Diuraphis noxia, Biological 
control, parasitoid. 

 

Giriş 
 
Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) 50 değişik familyadan neredeyse 400’ün 
üzerinde bitki türü ile beslenerek geniş bir konukçu skalasına sahip olup tarım alanları ve 
örtüaltı yetiştiriciliği için zararlı bir türdür (Blackman & Eastop 1984; Schoonhoven et al. 
2005). M. pericae bitkilerde farklı şekillerde zarara neden olmaktadır. Örneğin; bitkilerin yeni 
çıkan yaprak ve sürgünlerinin özsuyunu emerek beslenmesi esnasında bitkiye zehir etkisi olan 
maddeler enjekte etmesi ve ballımsı madde salgılaması sonucu fumajine sebebiyet verir 
(Özdemir & Toros 1997). Bunun yanında Mysuz persicae’nin bitkiler üzerinde virüs vektörü 
olarak dolaylı zararı da bulunmaktadır (Cloquemin et al. 1990). Myzus persicae, çoklu 
generasyonu, yüksek üreme gücü, geniş bir konukçu skalasına sahip olması ve çoğunlukla 
yaprak altında beslenmesi nedeniyle tarım açısından mücadelesi zor olan zararlı türler 
arasındadır. Bu durum göz önüne alındığında sıklıkla kimyasal mücadeleye başvurulmaktadır. 
Bunun sonucunda bitkide kalıntı, yaprakbitlerinin ilaçlara karşı direnç geliştirmesi, sekonder 
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zararlıların ortaya çıkması gibi problemlere rastlanır (Kızıldenizli 1990; Çanakçıoğlu & Mol 
1998; Velioğlu et al. 2008; Vucetic et al. 2008). Kullanılan ilaçlar hedeflenen zararlılar 
dışındaki canlılara da zarar verebilmektedir. (Blança & de Visscher 1997a,b).  Ayrıca 
organikfosforlu bir ilaç olan azinfos-metilin subletal dozlarının M. persicae bireyleri üzerinde 
kayda değer bir artışın yaşanması ve bireylerin beklenenden daha önce ergin döneme geçmesi 
şeklinde teşvik edici olması örneğindeki gibi bazı ilaçların subletal dozları farklı türlerde bu tür 
etkiler yapabilir (Gordon & McEwen 1984; Lowery & Sears 1986a,b).  İlaçlar bu yönden ele 
alındığında negatif etkilerini minimuma düşürmek için farklı mücadele yöntemleri araştırılmış 
olup çevre ile uyumu açısından biyolojik mücadele önem kazanmıştır. Konuyla ilgili literatüre 
bakıldığında da M. persicae’ye karşı çok sayıda biyolojik kontrol yönteminin etkinliğinin ne 
düzeyde olduğuna dair araştırmalar yapılmış olduğu görülmektedir (Perdikis et al. 2004; 
Perdikis & Lykouressis 2004; Rashki et al. 2009).  

 

Materyal ve Metod 

2.1. Biber Üretimi 

Myzus persicae üretimi için bölgede en çok yetiştirilen biber çeşidi kullanılarak fideler ticari 
firmalardan temin edildi. 

Biber üretimi ilk hazırlık safhasından sonra iklim koşullarına bağlı olarak, Isparta Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Biyolojik Mücadele Araştırma 
ve Uygulama Laboratuvarında bünyesinde bulunan 26±1 °C sıcaklık, %60±5 orantılı nem ve 
16:8 saat Aydınlık: Karanlık (A:K) koşullara sahip iklim odalarında ve seralarda yetiştirildi 
(Şekil 1). Biberlerin şaşırtıldığı saksılar, 45x30 cm boyutundaki 10 cm derinliğindeki 
dikdörtgen şekilli plastik tepsilere yerleştirildi. Bitki üretimlerinde 1/3 oranında toprak, torf ve 
perlit karışımı bulunan sterilize edilmiş 6 numara saksılar kullanıldı. 

2.2. Buğday Üretimi  

Farklı boyutlardaki plastik küvetlere buğday tohumu ekilmiştir. Ekilen tohumlar bir hafta sonra 
çimlenmiştir (Şekil 2). Düzenli olarak bakımları yapılmıştır 

2.3. Myzus persicae Üretimi  

Çalışmada kullanılan yaprak bitleri, Bitki Koruma Bölümdeki iklim odalarında üretilen stok 
kültüründen alınarak daha önce şaşırtılan biber bitkilerine bulaştırma yapılmıştır (Şekil 3). 
Yaprakbitlerinin üretimi yine 25±1°C’ de, %65±5 orantılı nem ve uzun gün aydınlatmalı (16:8) 
koşullarına ayarlanmış iklim odalarında yürütülmüştür. 

2.4. Aphidius colemani Üretimi  

Bitki Koruma Bölümü, Biyolojik Mücadele Araştırma ve Uygulama laboratuvarına üretilen 
Aphidius colemani kitle üretiminden temin edilen parazitoit erginleri, iklim odasında üretimi 
yapılan yaprakbiti Myzus persicae ile bulaşık biber bitkilerine salınarak ilk üretim 
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oluşturulmuştur. İlk üretim oluşturulduktan sonra bu üretim odasına periyodik olarak yaprakbiti 
ile bulaşık biber bitkileri getirilmiş ve üretim çalışma boyunca sürdürülmüştür. 

2.5. Diuraphis noxia Üretimi  

Bitki Koruma Bölümü bünyesinde bulunan Biyolojik Mücadele Araştırma ve Uygulama 
Laboratuvarında mevcut olan kitle üretimden sağlanan Rus buğday afidleri yukarıda sözü 
edilen buğday bitkilerine bulaştırılmış ve gelişmeleri sağlanmıştır (Şekil 4). Söz konusu üretim 
proje boyunca sürdürülmüştür. Bitki Koruma Bölümü, Biyolojik Mücadele Araştırma ve 
Uygulama laboratuvarına bağlı 25±1°C ve %60±5 orantılı nem koşulları sağlanmış iklim 
odalarında yürütülmüştür. 

2.6. Denemelerin Kurulması 

İklim odasında saksılarda üretilen şeftali yeşil yaprakbiti ile bulaşık biber bitkileri, Biyolojik 
Mücadele Araştırma ve Uygulama laboratuvarına bağlı seraya aktarılmıştır. Bu alanda yaprak 
bitleri gelişmeye başladığında, yine iklim odasında parazitlenmiş Rus buğday afidlerinin 
bulunduğu saksılar seraya alınarak parazitoitlerin aynı zamanda şeftali yeşil şeftali yaprak 
bitlerine geçmesi sağlanmıştır . Seraya gerektikçe yine parazitli Rus buğday afidinin bulunduğu 
bitkiler aktarılmıştır. Serada düzenli sayımlarla şeftali yeşil yaprak bitlerinin parazitlenme 
oranları belirlenmiştir. Denemelerde ikinci bir sera kontrol olarak kullanılmış olup bu serada 
sadece şeftali yeşil yaprak bitleri ile bulaşık biber bitkileri yer almıştır. Denemelerde kontrol 
serası ve deneme serasındaki bitkilerde sağlıklı ve parazitli yaprak biti sayımları yapılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Parazitlenmemiş ve parazitlenmiş bireyler üzerinden ölüm oranlarını belirlemek için Abbott 
formülü kullanılmış ve ölüm oranlarının yüzdesi hesaplanmıştır. Bu işlemden sonra uygulaması 
yapılan Aphidius coleman’nin Myzus persicae üzerindeki etkinlikleri belirlenmiştir. 

Üzerinde Diuraphis noxia bireyleri bulunan buğday bitkileri kabinlere yerleştirildikten sonra 
A. colemani erginlerinin salınımı yapılmıştır. Daha sonra buğday bitkisi üzerinde 3. günden 
sonra parazitlenmeler gözlemlenmiştir ve sayımlara 4. günden itibaren başlanmıştır. 
Parazitlenen bireylerden ilk ergin A. colemani çıkışı görüldüğünde üzerinde M. persicae 
bulunan biber bitkileri çalışma yapılan kabine eklenmiştir. Daha sonra biber bitkileri üzerindeki 
tüm M. persicae bireyleri parazitlenene kadar (37 gün) sayımlara devam edilmiştir. Yapılan 
sayım sonuçları aşağıdaki Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Günlere bağlı olarak parazitlenmiş Diuraphis noxia ve Myzus persicae sayıları

 
Gün Diuraphis noxia Myzus persicae 

1. 0 - 
2. 0 - 
3. 0 - 
4. 2 - 
5. 5 - 
6. 5 - 
7. 7 - 
8. 8 - 
9. 6 - 
10. 9 - 
11. 8 - 
12. 6 - 
13. 11 0 
14. 18 12 
15. 32 16 
16. 40 24 
17. 54 35 
18. 71 43 
19. 84 58 
20. 97 63 
21. 110 69 
22. 118 78 
23. 141 94 
24. 148 105 
25. 156 115 
26. 171 128 
27. 180 135 
28. 190 145 
29. 196 150 
30. 192 152 
31. 220 160 
32. 232 178 
33. 240 186 
34. 251 197 
35. 262 210 
36. 270 224 
37. 280 238 
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Yapılan sayımların parazitlenmiş birey sayısı- zaman grafiği Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Parazitlenmiş birey sayısı- zaman grafiği. 

Proje tamamlandıktan sonra yetiştirme kabinlerde bulunan bitkiler üzerinde gözlem yapılmıştır. 
Üzerinde parazitoit ve yaprak biti bulunan bitkilerden alınan 10 yaprakta iki haftalık sayımlar 
yapılmıştır. Yapılan sayım sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Üzerinde parazitoit ve yaprak biti bulunan bitkilerden alınan 10 yaprakta iki 
haftalık sayımlar 

Yaprak 
Numarası 

Parazitli Birey   Parazitlenmemiş Birey Sayısı Toplam Birey 
Sayısı 

1. Yaprak 79 21 100 
2. Yaprak 79 25 104 
3. Yaprak 48 18 66 
4. Yaprak 44 30 74 
5. Yaprak 33 5 38 
6. Yaprak 14 19 33 
7. Yaprak 91 14 105 
8. Yaprak 16 4 20 
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9. Yaprak 87 21 108 
10. Yaprak 65 11 76 

 

Proje tamamlandıktan sonra yetiştirme kabinlerde bulunan bitkiler üzerinde gözlem yapılmıştır. 
Parazitlenmiş yaprakbiti içeren bitkilerden alınan 10 yaprakta iki haftalık sayımlar yapılmıştır. 
Sayımlarda çıkış yapan ve çıkış yapmayan parazitoitler gözlenmiştir. Yapılan sayımlarının 
sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3. Üzerinde parazitoit ve yaprakbiti bulunan bitkilerden alınan 10 yaprakta iki haftalık 
çıkış yapan ve çıkış yapmayan parazitli birey sayıları 

Yaprak Numarası Çıkış Yapan Birey 
Sayısı 

Çıkış Yapmayan Birey 
Sayısı 

Toplam Parazitli 
Birey Sayısı 

1. Yaprak 15 5 20 
2. Yaprak 70 18 88 
3. Yaprak 102 12 114 
4. Yaprak 47 11 58 
5. Yaprak 109 26 135 
6. Yaprak 18 10 28 
7. Yaprak 70 28 98 
8. Yaprak 85 17 102 
9. Yaprak 42 21 63 
10. Yaprak  74 33 107 

 

Sonuç 

Çalışma sonucunda Aphidius colemani bireylerinin Myzus persicae ve Diuraphis noxia 
bireylerini parazitleme oranı %74,912’dir. Parazitlenen Myzus persicae ve Diuraphis noxia 
bireylerinden parazitoitin çıkış oranı %77,73’tür.  Aphidius colemani popülasyonu banker bitki 
sayesinde üretim sezonu boyunca seradaki varlığını sürdürmüş ve Aphidius colemani bireyleri 
Myzus persicae popülasyonunu kontrol altına almıştır. 

Sonuç olarak biber serasına sezon başında Aphidius colemani salımı yapıldıktan sonra üzerinde 
Diuraphis noxia bireyleri bulunan buğday saksıları yerleştirilerek banker bitki sistemi 
kurulduğunda seradaki parazitoit popülasyonu korunacak ve Myzus persicae popülasyonu baskı 
altında tutulacaktır. 
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Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Geleceğe Umutlu Bir Yaklaşım 

Sözel Bildiri 

Ahmet Murat Günal1, Aylin Seylam Küşümler1, Bekir Kürşat Aydın1 

1: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Özet 

Bitkiler ve hayvanlar binlerce yıldır insanların da etkisi ile yabani durumlarından çok 

daha farklı bir hale gelmiştir. Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) teknolojisi ise bu 

farklılaşmanın istenilen şekilde ve hızda olmasını sağlamaktadır. GDO’ya yönelik bazı itiraz 

ve tartışmalara rağmen genetiği değiştirilmiş besin (GDB) üretimi insanlığın karşılaşmakla 

yükümlü olduğu farklı sorunlara karşı fayda sağlayabilmektedir. Pestisit kullanımın azaltılması, 

bitkilerin hastalıklara dirençli hale getirilmesi, besin değerlerinin zenginleştirilmesi, 

lezzetlerinin artırılması ve gübre ihtiyaçlarının azaltılması bu faydalara örnek gösterilebilir. 

Ayrıca bitkilerin yanı sıra hayvansal besinlerin verimliliği için de GDO kullanılabilmektedir. 

Bununla birlikte kullanım alanları ve kullanılan kimyasalların azaltılması ile insana fayda 

sağlamanın yanında insanın doğaya verdiği zararın azaltılmasına ve hatta geri döndürülmesinde 

de yardımcı olabilmektedir. 
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Abstract 

Plants and animals have become very different from their wild states with the influence of 

humans for thousands of years. Genetically modified organism (GMO) technology ensures that 

this differentiation is in the desired form and speed. Despite some objections and arguments 

against GMOs, genetically modified food (GMF) production can provide benefits against 

different problems that humanity has to face. Reducing the use of pesticides, making plants 

resistant to diseases, enriching their nutritional values, increasing their flavors, and reducing 

their fertilizer needs are examples of these benefits. Besides, GMOs can be used for the 

productivity of animal foods as well as plants. In addition to providing benefits to human beings 

with the usage areas and the reduction of the chemicals used, it can also help to reduce and even 

return the damage caused by humans to nature. 
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Giriş 

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) bilimin en tartışmalı alanlarından biridir. 

Genetik mühendisliği birçok alanda kullanılmaktadır. Genetiği değiştirilmiş (GD) insülin gibi 

tıbbi uygulamalar yaygın olarak kabul edilse bile, gıda ve tarım alanı tartışmaları da beraberinde 

getirmektedir (Altman, 1982). Bu çalışmada genetiği değiştirilmiş organizmalar ile alakalı bazı 

sorulara cevap verilmesi ve bu teknolojinin kazanımlarının gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Doğal olan nedir? 

İnsanlar binlerce yıldır bitkileri ve hayvanları genetik olarak değiştiriyorlar. Çok çeşitli 

özellikler, genlerin birer ekspresyonudur. İnsanlar da istenen özellikleri elde edebilmek için 

yapay seleksiyonu kullanmıştır. Böylece her nesilde, bu genler daha belirgin hale gelmiştir. 

Binlerce yıl sonra, etrafımızdaki hemen hemen her bitki ve hayvan, önceki yabani durumundan 

çok farklıdır (Wang ve Ark., 2013; Li ve Ark., 2013; Lee ve Nelson, 2015). 

Yapay seleksiyon ile modern GDO arasındaki fark ise şöyledir: Yapay seleksiyon ile 

istenen özelliklerin kendini göstermesi şansa bağlı ve uzun sürede gerçekleşmekte iken, genetik 

mühendisliği bu faktörleri ortadan kaldırır. İstenilen özellikler seçilebilir (Watrud, 2004). 

Gen Akışı ve Terminatör Tohumlar 

GDO'lara yapılan en yaygın itirazlardan biri GD mahsulün geleneksel mahsullerle 

karışabileceği ve bunlara istenmeyen yeni özellikler katabileceği anlamına gelen “gen akışı”. 

Gen akışını tamamıyla engelleyebilecek bir teknoloji ise başlı başına bir endişe konusu olan 

“terminatör tohumlar” (Watrud ve Ark., 2004; Mandell ve Ark. 2015).  

Terminatör tohumlar, gen akışını tamamen önlemek amacıyla steril üretilmektedir. Bu 

durumda tohumlar üreme yeteneğine sahip olmadığı için çiftçilerin her seferinde yeni tohum 

alması gerekmektedir. Bu kavram, halkın yoğun tepkisine sebebiyet vererek bu teknolojinin 

kullanılmasını durma noktasına getirmiştir. Bu durum da gen akışı endişesini tekrardan ortaya 

çıkarmaktadır. Tarım yapılmayan alanlarda bile modifiye gene sahip bazı bitkilerin bulunması, 

tozlaşma ile GD bitkilerin GD olmayan bitkilerle etkileşime geçebileceğini gösteriyor. Bunu 

engellemek için GD mahsül üretiminde tampon bölgeler oluşturulup bu alanların boş 

bırakılması gibi yöntemler denenmektedir (Yusuf, 2010, Landry, 2015).  
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Gd ve Gd Olmayan Bitkiler 

GD ürünlerden elde edilen yiyeceklerin, GD olmayan ürünlerden elde edilen 

yiyeceklerden farklı olup olmadığı uzun süredir tartışılmaktadır. 

Yenilecek olan GD bitkiler olası tehlikeler açısından kontrol edilir ve sonuçlar birden 

fazla kurum tarafından değerlendirilir. 30 yıldan ve binlerce çalışmadan sonra, bilim de 

göstermektedir ki: “GDO'lu bitkileri yemek, GDO olmayan eşdeğerlerinden daha riskli 

değildir” (Eckerstorfer ve Ark., 2019; Mackelprang  ve Lemaux , 2020; Delaney  ve Ark., 2018; 

Fernbach ve Ark., 2019; Nicolia ve Ark., 2019). 

Toksik Bitkiler 

Bacillus Thuringiensis (BT) bakterisinden alınan bir gen, işlenmiş bitkilerin, belirli 

böcek zararlılarının sindirim sistemini yok eden bir protein üretmesini sağlar. Diğer bir deyişle 

bitki kendi pestisitini yapar. Böylelikle onu yiyen böcekler ölür. BT bitkilerinde haricen pestisit 

kullanılması gerekmez. Genel kanı klasik pestisitlerin yıkama ile giderileceği yönünde iken BT 

bitkilerinin toksinleri, bitkinin içinde bulunduğundan insanlar için zararlı olabileceği yönde 

endişeler mevcuttur. Fakat her toksin her canlıya zarar vermez, bir türe zararsız olan başka bir 

türü öldürebilir. Örneğin kahve, bazı böcekleri öldüren ama bizim için zararsız bir zehirdir. Ya 

da çikolata, köpekler için tehlikeli iken insanlar için bir zevktir (Çetiner, 2005; Çolak, 2008). 

BT bitkileri, belirli böceklerin sindirim kanalının spesifik tasarımına uyarlanmış bir 

protein üretir; bu bizim için tamamen zararsız. Tersi bir yaklaşımdan bakılacak olursa geniş 

çapta kullanılan herbisitler yabani otları öldürürken ekinlere zarar vermemektedir. Bu noktada 

GD tarımcılığın büyük firmalar tarafından üretilen pestisit kullanımını azaltacağı bir gerçektir 

(Pests, 2015; Roh ve Ark., 2007; Fernandez-Cornejo ve Ark., 2014). 

Bir teknoloji olarak GDO'lar doğanın korunmasına ve çevre üzerindeki etkimizi en aza 

indirmemize yardımcı olur. Bu teknoloji, toplumların karşılaştığı bazı sorunlarda ne denli 

yararlı olduğunu göstermiştir. 

Bangladeş – Patlıcan 

Patlıcan Bangladeş'te önemli bir üründür ancak çoğu zaman, hasadın tümüne yakını 

pestler tarafından tahrip edilmektedir. Bu sebeple çiftçiler önemli ölçüde pestisit kullanımına 
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yönelmiş ve bu da yiyeceklerde kimyasal kalıntı riskini doğurmuştur. Ayrıca az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi çiftçiler, kendilerini korumak için gerekli 

ekipmana sahip olmadan bu işlemi yapmakta ve çeşitli sağlık sorunlarına maruz kalmaktadır. 

2013 yılında yeni bir GD patlıcanın piyasaya sunulması bu durumu değiştirdi. BT proteini, 

etkili bir böcek öldürücü fakat insanlara zararsız olacak şekilde üretildi. Bu gelişme 

patlıcanlarda pestisit kullanımını % 80'den daha fazla azalttı. Çiftçilerin sağlığı düzeldi ve 

gelirleri çarpıcı bir şekilde arttı (Hossain, 2016; Krishna ve Qaim, 2008; Chong, 2005). 

 

Hawaii – Papaya 

1990'larda Hawaii'deki papaya endüstrisi, Hawaii papayalarını yok etmekle tehdit eden 

ringspot virüsünün saldırısı altındaydı. Çözüm, virüse karşı aşılanmak üzere geliştirilmiş bir 

GD papaya idi. Bu adım atılmasaydı Hawaii Papayası ve tüm papaya sektörü yok olma 

noktasına gitmekteydi (Gonsalves ve Gonsalves , 2014; Gonsalves ve Ark. 2007; Davidson, 

2008). 
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Gelecek Uygulamalar 

Şu anda kullandığımız GDO'ların % 99'u pestisit üretiyor veya bunlara karşı dirençli. 

Yapabileceğimiz daha çok şey var. Bilim, diyetimizi geliştirebilecek GDO'lar üzerinde 

çalışıyor. Örneğin: 

Antioksidan seviyesi çok yüksek ve özellikle antosiyanidince zenginleştirilmiş mor 

domateslerin kanser ve daha birçok oksidatif strese bağlı hastalığı önlemede faydalı olabileceği 

belirtiliyor. Ayrıca GD gıdalara en temkinli yaklaşan ülkelerden biri olmasına rağmen İngiliz 

“The Telegraph” gazetesi GD domateslerin yüksek antioksidan seviyesi dolayısıyla raf 

ömrünün GD olmayan eşlerine göre iki katı daha uzun raf ömrüne sahip olduğunu ve tadının 

daha lezzetli bulunduğunu belirtmekte (Alleyne, 2008; Collins, 2014).  
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Bazı temel besinlere belli vitaminleri sentezleyen gen aktarımları da söz konusudur. 

Bunun en iyi örneği pirince beta karoten üreten genlerin aktarılmasıyla elde edilen ve altın 

pirinç olarak isimlendirilen üründür. Pirinç dünya nüfusunun yarısı için temel bir besin olarak 

tüketilir. Fakat vitamin bakımından zengin bir ürün olmadığı için en çok tüketildiği Güney ve 

Güneydoğu Asya’da 5 yaş altı çocukların %70’inde A vitamini eksikliği mevcuttur. Bu durum 

birçoğunun gece körlüğü, körlük ve başka birçok rahatsızlık çekmesine sebebiyet vermektedir. 

Sarı renginden ötürü altın pirinç denen ürünün bu bölgelerde profilaktik kullanımı önem arz 

etmektedir. Bu ve bu gibi ürünlerin çeşitlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 

beslenme yetersizliklerine bağlı hastalık ve ölüm vakalarının azaltılması bakımından önemlidir 

(Ricroch ve Ark. 2018; Arvas ve Yılmaz, 2019). 

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin artılarından biri, daha iyi bir tat, artan besinler, hastalık 

ve zararlılara karşı direnç ve daha hızlı ürün çıktısıdır. Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO), çiftçilerin genetiği değiştirilmiş ürünlerle daha az arazi üzerinde daha fazla 

yiyecek yetiştirebileceğini açıklamıştır. Bunun yanı sıra genetiği değiştirilmiş hayvanların 

genomlarına eklenmiş bazı genler sayesinde daha iyi süt, yumurta ve et üretebildiği 

belirtilmiştir. Bu hayvanların, daha sağlıklı ve hastalıklara karşı daha yüksek bir dirence sahip 

olması beklenmektedir. GDO'ların bir diğer faydası çiftçilerin daha besleyici gıda 

üretebilmesidir (Zülal, 2003; Zülal, 2000; Şahin ve Ark,. 2018; Vaesa, 2013).  
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Genetik değiştirme çalışmaları halen mısır, pamuk, patates vb. ürünlerde zararlılara 

dayanıklılık; soya, pamuk, mısır, kolza, çeltik vb. ürünlerde yabani ot ilaçlarına dayanıklılık; 

patates, çeltik, mısırda viral bitki hastalıklarına dayanıklılık; ayçiçeği, soya, yerfıstığı vb. 

ürünlerde bitkisel yağ kalitesinin artırılması; domates, çilek vb. ürünlerde olgunlaşmanın 

geciktirilmesi (raf ömrünün uzatılması), domateste aromanın artırılmasına yönelik olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca genetik değiştirme çalışmaları ineklerde süt üretimini % 10-15 

oranında artıran bir doğal hormonun bir formunu üretmekte, % 60 daha sert peynir yapımını 

sağlayacak peynir mayası için gıda enzimlerinin üretiminde, besin değeri yüksek gıda üretimi 

(örneğin A vitamini ve demir içeriği yüksek çeltik üretiminde) gibi alanlarda da devam 

etmektedir. Genetiği değiştirilmiş hayvanların gıda amaçlı kullanımında, et verimlerinin 

arttırılması (balık dışında), büyüme hormonu üretimini teşvik eden genin aktarımı, koyunların 

yün verimini artırmak üzere “keratin geni” kullanımı gibi konular üzerinde çalışmaktadır 

(Çolak, 2008; Atsan ve Kaya, 2008). 

Daha büyük ölçekte, iklim değişikliğine daha dayanıklı ürünler üretmeye 

çalışılmaktadır. Düzensiz hava ve olumsuz toprak koşullarına daha iyi adapte olabilen bitkiler, 

onları kuraklığa veya sele karşı dayanıklı kılmaktadır (Nuti ve Ark., 2007).  

GDO'lar aynı zamanda sadece tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmakla kalmayıp, 

aktif olarak korunmasına da yardımcı olacak potansiyele sahiptir. Azot yaygın bir gübredir, 

ancak birikmesi yer altı suyunu kirletir ve iklim değişikliğini hızlandırır. Gelişmiş ülkelerde 

gübrelerin aşırı kullanılması, gelişmekte olan ülkelerde gerekli gübreye ulaşılamaması 

problemlerinin, kendi azotunu kendisi toplayabilen bitkiler ile çözülebileceği düşünülmektedir 

(Güneş, 2018; ENSA, 2016). 

Bitkileri, Amerikan kestane ağacı gibi yüksek kapasiteli karbon toplayıcıları haline 

getirip, iklim değişikliğini hafifletebilir ve hatta tersine çevirebiliriz (Coghlan, 2014). 
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Sonuç 

Bugün sahip olduğumuz araçlarla hayal gücümüz sınırdır. Dünya, her gün 11 milyon 

kilo yemek yiyor. Bir BM tahmininde, 2050 yılına kadar % 70 daha fazlasına ihtiyacımız 

olacağını gösteriyor (WHO, 2019). Tarlalar ve meralar oluşturmak için gittikçe daha da fazla 

ormanı yok edebilir ve daha fazla pestisit kullanarak bu talebi karşılayabiliriz. Veya şu anda 

sahip olduğumuz arazide, GD mahsulleri gibi, daha etkili yöntemlerle yapmanın bir yolunu 

bulmalıyız. Genişletmek yerine yoğunlaştırıcı tarım, GDO'ların yeni standart olabileceği 

anlamına gelebilir. 

Kısaca, GDO'lar tarımı büyük ölçüde değiştirme değil aynı zamanda kendi sorumsuz 

davranışımızın etkilerini azaltma potansiyeline de sahiptir (Lamb, 2016).  

GDO'lar biyosferimizi korumak için en güçlü silahımız olabilir. 
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Özet 

Çalışmada, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan organik fosfatlı klorpirifosun, 

Capoeta umbla kas dokusunda antioksidan enzim aktiviteleri (katalaz (CAT) ve glutatyon 

redüktaz (GR)) ve lipid peroksidasyon üzerindeki etkileri incelendi. Bunun için öncelikle LC50 

değeri 440 µg/L olarak tespit edildi. LC50 değerinin %12.5 ve %25’lik miktarı (55 ve 110 µg/L) 

balıklara 24 ve 96 saat uygulandı. Melondialdehit (MDA) seviyesi, CAT ve GR aktivitesi, 

spektrofotometrik yöntemlerle belirlendi. Çalışma sonucunda, genel olarak, klorpirifos 

uygulanan gruplarda MDA seviyesi ve GR aktivitesi artarken, CAT aktivitesinin azaldığı tespit 

edildi. Klorpirifos, Capoeta umbla kas dokusunda oksidan / antioksidan dengesini bozarak, 

oksidatif strese neden olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsektisit, Klorpirifos, Glutatyon redüktaz, Katalaz, Oksidan / antioksidan dengesi 

Abstract 

In the study, the effects of organic phosphate chlorpyrifos, which is widely used 

worldwide, on antioxidant enzyme activities (catalase (CAT) and glutathione reductase (GR)) 

and lipid peroxidation in the muscle tissue of Capoeta umbla were investigated. First of all, the 

LC50 value was determined as 440 µg / L. 12.5% and 25% of the LC50 value (55 and 110 µg / 

L) were applied to the fish for 24 and 96 hours. Melondialdehyde (MDA) level, CAT and GR 

activity were determined by spectrophotometric methods. As a result of the study, it was found 

that while MDA level and GR activity increased, CAT activity decreased in the chlorpyrifos 

applied groups. Chlorpyrifos has shown that Capoeta umbla disrupts the oxidant / antioxidant 

balance in muscle tissue and causes oxidative stress. 

Keywords: Insecticide, Chlorpyrifos, Glutathione reductase, Catalase, Oxidant / antioxidant balance 
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Giriş 

Klorpirifos, çok çeşitli böcek ve eklembacaklı zararlılarına karşı aktivite gösteren, 

yaygın olarak kullanılan bir organik fosfatlı insektisittir. Klorpirifosun tarımsal, endüstriyel ve 

konut amaçlı kullanımı, dünyanın dört bir yanındaki karasal ve sucul ekosistemine girmesine 

yol açmıştır. Bu kimyasalın 1962'de ilk üretiminden bu yana, klorpirifosun birçok sucul ve 

karasal organizmalara karşı toksikolojisinin kapsamlı bir veritabanı geliştirilmiştir (Barron ve 

Woodburn, 1995). 

Son on yılda, pestisit kaynaklı oksidatif stres, toksikolojik araştırmalarda olası bir 

toksisite mekanizması olarak çok popüler hale geldi (Sharma vd., 2005; Xing vd., 2010; 

Richendrfer vd., 2012; Kırıcı vd., 2017). Biyomolekülleri reaktif oksijen türlerinin (ROS) 

zararlı etkilerinden korumak için bir antioksidan savunma sistemine ihtiyaç vardır. Balıklar, 

çeşitli kimyasalların metabolizmasından kaynaklanan ROS'un etkisini nötralize etmek için 

savunma mekanizmalarına sahiptir. Bunlar, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), 

glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon S-transferaz (GST) ve glutatyon redüktaz (GR) gibi 

çeşitli antioksidan savunma enzimlerini içerir. Bu antioksidan savunma sistemi tarafından 

nötralize edilmeyen ROS, tüm biyomoleküllere zarar verecektir. ROS'un en önemli 

hedeflerinden biri peroksidasyona (LPO) giren membran lipidleridir. Bu nedenle, LPO, suda 

yaşayan hayvanlarda bu tür kimyasalların neden olduğu oksidatif stresi göstermek için başarıyla 

kullanılmıştır. Pestisitler, oksidatif strese yol açabilen ROS oluşumuna neden olabilir, bu da 

ROS'un pestisit toksisitesindeki rolünü gösterir. Balıklardaki antioksidanlar, su kirleticilerine 

maruz kalmanın biyolojik belirteçleri olarak kullanılabilir (Toroser vd., 2007; Zirong ve Shijun, 

2007; Yonar ve Sakin, 2011; Yonar vd., 2016; İspir vd., 2017). Bu nedenle, bu çalışmanın 

amacı, klorpirifosun tatlı su balığı Capoeta umbla kas dokusunda, antioksidan enzim 

aktiviteleri ve lipid peroksidasyon üzerindeki etkisini incelemektir. 

Materyal ve Metod 

Capoeta umbla balıkları (ağırlık; 92,7-121,4 ve uzunluk; 18-23 cm) Murat Nehri’nden 

(Bingöl) yakalanarak, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümleri, Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Laboratuvarına getirildi. Laboratuvarda 600 L’lik fiberglas tanklara aktarıldı. 21 

gün boyunca balıklar sürekli akan musluk suyunda dinlendirildi. Çalışmada balıklar 

ağırlıklarının %2’si kadar ticari yemle günde 2 kez beslendi. Suyun çözünmüş oksijen değeri, 

pH değeri, sıcaklık, alkanite ve toplam sertlik (CaCO3) değerleri sırasıyla, 8,02 ± 1,04 mg/L, 8 
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± 0,3, 15 ± 4 ºC, 137 ± 9 mg/L ve 151 ± 34 mg/L olarak tespit edildi. LC50 değerini belirlemek 

için Klorpirifos, 60 L’lik tanklarda 200, 300, 400, 500 ve 1000 µg/L kullanıldı. Her grupta 10 

balık kullanıldı ve 96 saat balıklar gözlendi. Ölen balıklar akvaryumdan hemen alındı. 96 saatlik 

LC50 değeri bilgisayar programı SPSS 17.0 ile hesaplandı. Daha sonra LC50 değerinin %12,5 

ve %25’lik miktarı (55 ve 110 µg/L) balıklara (her akvaryumda 7 balık) 24 ve 96 saat uygulandı. 

Bu uygulamalar sırasında herhangi bir balık ölümü gerçekleşmemiştir. 

Balıklar 50 ppm benzokain ile anestezi edildi ve balık kas dokuları alınarak fizyolojik 

tuzlu su (% 0,9 NaCI) ile yıkandı. Homojenatın hazırlanması işlemi, Beutler’in (1971) yöntemi 

çalışmaya uyarlanarak yapıldı (Kırıcı vd., 2017). Lipid peroksidasyonun en önemli 

ürünlerinden ve göstergelerinden biri olan melondialdehit (MDA) incelendi. MDA seviyeleri, 

Placer vd. (1966) yöntemi kullanılarak yapıldı. GR aktivitesini ölçmek için Carlberg ve 

Mannervik (1975) yöntemi, CAT aktivitesini ölçmek için Aebi (1983) yöntemi kullanıldı. Kas 

dokusunda protein tayini Bradford (1976) yöntemi ile yapıldı. 

Verilen analizinde tek yönlü ANOVA kullanılırken, kontrol ve deney grupları 

arasındaki önemli farklar Duncan Testi ile belirlendi. İstatistiksel işlemler için SPSS 17.0 

programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için gerekli seviye olarak p < 0,05 seçildi.  

Sonuçlar 

Çalışma boyunca balıklar gözlenerek, balıklarda olan klinik bulgular not edildi. Kontrol 

grubunda deney botunca hiçbir davranış değişikliği gözlenmemiştir. 55 µg/L klorpirifos 

uygulanan grupta 24 saat sonra davranış değişiklikleri gözlenmesine rağmen ilerleyen sürede 

bu davranış değişiklikleri azalmıştır. 110 µg/L klorpirifos uygulanan grupta birkaç saat sonra 

balıklarda davranış değişikliği görülmeye başlanmış ve bu davranış değişikliği deney sonuna 

kadar devam etmiştir. Balıklarda davranış değişiklikleri genel olarak, anormal yüzme ve 

yüzeyde toplanma şeklindedir. Ayrıca, balıkların nefes almada güçlük çektikleri ve yüzey 

suyunda hava solumaya çalıştığı gözlenmiştir. Bununla beraber, deney boyunca hiçbir grupta 

balık ölmemiştir. 

Çalışmada, 96 saatlik LC50 değeri 440 µg/L olarak elde edildi. Kas dokusunda, MDA 

seviyesi ve enzim aktivitelerindeki değişimler Tablo 1, 2 ve 3’de verilmiştir. Tablo 1’de 

görüldüğü gibi MDA seviyesi, 24. ve 96. saatlerde dozlar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak önemli bir artış vardır (p < 0,05). CAT aktivitesinde 24. saatte dozlar 

arasındaki azalma istatistiksel olarak önemli değilken, 96. saatte 110 µg/L uygulanan gruptaki 
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azalma istatistiksel olarak önemlidir (p < 0,05) (Tablo 2). GR aktivitesinde, 24. ve 96. saatlerde 

dozlar arasında istatistiksel olarak önemli bir artış vardır (p < 0,05) (Tablo 3). 

                                          Tablo 1. MDA Seviyesindeki Değişim 

Gruplar 

(µg/L) 

Zaman (saat) 

24 96 

Kontrol 0.49±0.14a 0.44±0.13a 

55 0.67±0.30a 
1.98±1.01b

,* 

110 1.06±0.56b 
2.76±1.02c

,* 

 

                                            Tablo 2. CAT Aktivitesindeki Değişim 

Gruplar 

(µg/L) 

Zaman (saat) 

24 96 

Kontrol 0.88±0.16 
0.92±0.12

a 

55 0.72±0.12 
0.68±0.49

a 

110 0.59±0.09 
0.39±0.71

b 

 

                                           Tablo 3. GR Aktivitesindeki Değişim 

Gruplar 

(µg/L) 

Zaman (saat) 

24 96 

Kontrol 0.12±0.01a,b 0.14±0.01a 

55 0.09±0.02a 
0.19±0.02b

,* 

110 0.16±0.02b 
0.21±0.02b

,* 
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Tartışma 

Çalışmamızda uygulama sonucunda lipit peroksidasyon seviyesinde (MDA), 

konsantrasyona ve süreye bağlı olarak artışlar olduğu belirlenmiştir. Pestisitler oksidatif stresi 

arttırarak serbest radikal üretimine ve LPO’ya yol açmaktadırlar (Kehrer, 1993). Pestisitlerin 

etkisinde ROS’un yükseldiğini ve bunun oksidatif strese yol açarak antioksidan enzimleri 

azalttığını bunun da LPO oluşumunu artırarak membran yapısını bozduğunu artan MDA 

miktarıyla açıklayabiliriz. Bu çalışmaya paralel olarak, Alfa-sipermetrin kullanılarak yapılan 

çalışmada, gökkuşağı alabalıkları pestisitin 3 farklı konsantrasyonuna (2, 2,5 ve 3 μg/L). maruz 

bırakılmış ve balıklardan 0, 24, 48 ve 96 saatlerde solungaç doku örnekleri alınmıştır. Çalışma 

sonucunda solungaç dokusunda MDA seviyesi hem doza hem de süreye bağlı olarak artış 

göstermiştir (Parlak vd., 2018). Benzer şekilde, Fırat ve Aytekin (2018), yaptıkları çalışmada, 

neonikotinoid insektisit olan thiamethoxamın, Nil tilapyası (Oreochromis niloticus) bağırsak 

ve solungaç dokularında MDA seviyesini artırdığını tespit etmişlerdir. 

CAT aktivitesinde süreye bağlı olarak bir azalma olmasına rağmen bu azalma 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bunun yanında 96. saatte doza bağlı olarak meydana 

gelen azalma istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. CAT aktivitesinde meydana gelen 

azalışların sebebinin, serbest radikallerin protein sentezini baskılamasından dolayı olduğu 

düşünülebilir. Hücreler CAT aktivitesindeki artışla H2O2’nin potansiyel toksik etkilerine karşı 

korunabilirken tam tersi durumda azalan aktiviteye bağlı olarak daha savunmasız duruma 

düşebilmektedirler (Fırat ve Aytekin, 2018). Yonar vd. (2012) linuron uygulanan yavru 

gökkuşağı alabalıklarında CAT aktivitesinin arttığını belirtmişlerdir. Yan vd. (2016) yaptıkları 

çalışmada, thiamethoxam etkisine farklı sürelerle bırakılan Danio rerio’da CAT aktivitesi 7 ve 

14 günlük süreler sonunda artmış; 21 ve 28 günlük süreler sonunda ise azalmış olduğunu rapor 

etmişlerdir. Başlangıçta artan CAT aktivitesinin oksidatif strese bir yanıt olarak; ancak, süreye 

bağlı olarak gözlenen bu enzim aktivitesinde azalışların ise aşırı düzeylerde artan ROT oluşumu 

sonucunda meydana geldiğini belirtmişlerdir (Fırat ve Aytekin, 2018). Temiz vd. (2018) 

yaptıkları çalışmada, Propiconazole’un 1ppb ve 3 ppb farklı doz etkilerinde 7 gün süreyle 

bırakılan Oreochromis niloticus balık karaciğer dokusunda CAT aktivitesinin azaldığı tespit 

etmişlerdir.  
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Çalışmada, GR aktivitesi hem süreye hem de doza bağlı olarak önemli bir artış 

göstermiştir (p < 0,05). Literatürde bu çalışma sonuçlarına benzer sonuçların elde edildiği 

birçok çalışma mevcuttur (Jos vd. 2005; Roa, 2006; Alak vd., 2013). Peixoto vd. (2006) Nil 

tilapiyası (Oreochromis niloticus) ile yaptıkları çalışmada, balıklar farklı konsantrasyon (0,3 ve 

0,6 mg/L) ve sürelerde (7, 14 ve 21 gün) oxyfluorfen maruz bırakılarak CAT ve GR 

aktivitelerine bakılmış tüm çalışma gruplarında artış olduğunu bildirmişlerdir. Ullah vd. (2016), 

Rohu balığına endosülfan uygulayarak balığın beyin, karaciğer, solungaç ve kas dokularında 

GR enzim aktivitelerinin değişimlerini incelemiştir. Çalışma sonucunda endosülfanın bütün 

balık dokularında GR aktivitelerini artırarak oksidatif strese neden olduğunu rapor etmişlerdir.  

Çalışma sonucunda elde edilen veriler göz önüne alındığında su kaynaklarındaki 

kirliliğin düzenli olarak izlenmesi ve bu kirleticilerin sucul ekosistemdeki canlılara etkilerinin 

belirlenerek sonuçların ulusal bazda bir veri tabanı oluşturularak kaydedilmesi gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, sucul ekosistemdeki çevresel kirliliğin 

etkilerinin belirlenmesinde, antioksidan enzim parametrelerinin yararlı biyomarkırlar olarak 

kullanılabileceği görülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL BİYOKÜTLEDEN ÜRETİLEN BİYOGAZ VE 
BİYOMETAN POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLER 

Sözel Bildiri  

Hasan Hüseyin ÖZTÜRK1, Bülent AYHAN2, Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM3            

Barış ÇARIKCI4 

1Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 
2Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi 
3Iğdır Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği 
4TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Kocaeli. 
 

ÖZET 
Biyogazın metan içeriği esas olarak hacimce %45 ile %75 arasında değişir. Biyogazın 

bileşimindeki diğer gazların çoğunluğu CO2 gazıdır. Biyogaz bileşiminin bu şekilde değişmesi, 

biyogazın enerji içeriğinin değişebileceği anlamına gelir. Biyogazın alt ısıtma değeri (LHV), 

metreküp başına 16 megajoule (MJ/m3) ile 28 MJ/m3 arasında değişir. Biyogaz, doğrudan 

elektrik ve ısı üretmek amacıyla veya yemek pişirmek için bir enerji kaynağı olarak 

kullanılabilir. Biyometanın alt ısıl değeri (LHV) yaklaşık 36 MJ/m3 düzeyindedir. Doğal 

gazdan ayırt edilemez. Bu nedenle, iletim ve dağıtım altyapısında veya son kullanıcı 

ekipmanında herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan kullanılabilir ve doğal gaz kullanılan 

araçlarda kullanıma tamamen uyumludur. Biyogaz ve biyometan potansiyelinin farkına 

varılması, enerji geçişlerinde düşük karbonlu gazların önemini yansıtan politikalara bağlı 

olacaktır.  

Biyogaz ve biyometan, temiz enerji geçişlerine katkıda bulunma ve enerjiyle ilgili 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu gazlar 

için geçmiş yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, günümüzde toplam enerji talebinin 
sadece bir kısmını karşılamaktadırlar. Bunun nedeni, genellikle doğal gazdan daha pahalıdır ve 

rüzgar ve güneş fotovoltaik (PV) gibi yenilenebilir elektrik kaynakları ile aynı düzeyde politika 

desteğinden yararlanamamış olmalarıdır. Biyogaz ve biyometan gelecekteki enerji karışımında 

daha belirgin bir rol oynayacak ise, hem doğal gazlar üzerinde sağladığı faydaları hem de gaz 

halindeki enerji taşıyıcılarının kalıcı önemini kavramak önemli olacaktır. Biyogaz ve 

biyometan piyasasının gelişimini kolaylaştırmak isteyen hükümetlerin ve diğer paydaşların 

dikkate alması gereken bazı olası yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 

biyogaz ve biyometan politikaları için bazı önerileri verilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal biyokütle, Biyogaz, Biyometan, Politikalar 
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ABSTRACT 
The methane content of biogas mainly varies between 45% and 75% by volume. Most 

of the other gases in the composition of biogas are CO2 gas. This change in biogas composition 

means that the energy content of biogas can change. The lower heating value (LHV) of biogas 

ranges from 16 megajoules per cubic meter (MJ/m3) to 28 MJ/m3. Biogas can be used directly 

to generate electricity and heat or as an energy source for cooking. The lower calorific value 

(LHV) of biomethane is about 36 MJ/m3. It cannot be distinguished from natural gas. Therefore, 

it can be used without any change in the transmission and distribution infrastructure or end-user 

equipment and is fully compatible with use in vehicles using natural gas. Realization of the 

biogas and biomethane potential will depend on policies that reflect the importance of low 

carbon gases in energy transitions.  

Biogas and biomethane have great potential to contribute to clean energy transitions and 

achieve the energy-related Sustainable Development Goals. For these gases, important 

developments have been achieved in the past years. However, today they only meet a fraction 

of the total energy demand. This is because they are generally more expensive than natural gas 

and have not been able to benefit from the same level of policy support as renewable electricity 

sources such as wind and solar photovoltaic (PV). If biogas and biomethane are to play a more 

prominent role in the future energy mix, it will be important to understand both their benefits 

on natural gases and the lasting importance of gaseous energy carriers. There are some possible 

approaches that governments and other stakeholders should consider if they want to facilitate 

the development of the biogas and biomethane market. In this study, some suggestions for 

biogas and biomethane policies in Turkey are given. 

 

Keywords: Agricultural biomass, Biogas, Biomethane, Policies  
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1. Giriş 

Biyogaz, oksijensiz ortamda organik materyalin anaerobik fermentasyonu ile üretilen 

metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve az miktarda diğer gazlardan oluşan bir karışımıdır. 

Biyogazın kesin bileşimi, hammaddenin türüne ve üretim yöntemine bağlıdır. Biyogaz üretimi 

aşağıdaki temel teknolojiler ile gerçekleştirilir (Şekil 1): 

● Biyofermentörler: Biyofermentörler, suda seyreltilmiş organik 

materyalin, doğal mikroorganizmalar tarafından parçalandığı hava geçirmez 

sistemlerdir. Üretilen biyogaz kullanılmadan önce bileşiminde bulunan kirleticiler ve 

nem genellikle uzaklaştırılır. 

● Depolama gazı geri kazanım sistemleri: Düzenli depolama sahalarındaki 

anaerobik koşullar altında belediye katı atıklarının (MSW) ayrışması sonucunda, 

biyogaz açığa çıkar. Bu şekilde açığa çıkan biyogaz, kompresörler ve boru hatları 

aracılığıyla merkezi bir toplama noktasına taşınabilir. 

● Atık su arıtma tesisleri: Bu tesisler, organik maddeleri, katıları ve azot 

ve fosfor gibi besin elementlerini kanalizasyon çamurundan geri kazanacak şekilde 

donatılabilir. Kanalizasyon çamuru, daha fazla arıtılarak, anaerobik fermentörde 

biyogaz üretmek için bir girdi olarak kullanılabilir. 

Biyogazın metan içeriği esas olarak hacimce %45 ile %75 arasında değişir. Biyogazın 

bileşimindeki diğer gazların çoğunluğu CO2 gazıdır. Biyogaz bileşiminin bu şekilde değişmesi, 

biyogazın enerji içeriğinin değişebileceği anlamına gelir. Biyogazın alt ısıtma değeri (LHV), 

metreküp başına 16 megajoule (MJ/m3) ile 28 MJ/m3 arasında değişir. Biyogaz, doğrudan 

elektrik ve ısı üretmek amacıyla veya yemek pişirmek için bir enerji kaynağı olarak 

kullanılabilir. Biyometanın sadece ulaşım sektöründe kullanıma uygun olduğu 

değerlendirilmektedir. Biyogaz ve biyometan için birden fazla üretim yöntemi vardır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Biyogaz ve Biyometan Üretim Sistemi (IEA, 2020a) 

1.1. Biyometan 

Biyometan, “yenilenebilir doğal gaz” olarak da bilinir. Biyogazda bulunan CO₂ ve diğer 

kirleticileri gideren bir işlem olarak tanımlanan iyileştirme (saflaştırma) veya katı biyokütlenin 

gazlaştırılmasıyla üretilen, neredeyse saf bir metan kaynağıdır. Metanasyon olarak adlandırılan 

bu işlem aşağıdaki yöntemler ile gerçekleştirilir: 

● Biyogazın iyileştirilmesi: Günümüzde dünya genelinde üretilen toplam biyometanın 

yaklaşık %90’nı bu yöntemle üretilmektedir. Biyogaz iyileştirme teknolojileri, 

biyogaz bileşiminde bulunan farklı özelliklerdeki çeşitli gazların ayrılması ilkesine 

dayanır. Günümüzde küresel olarak biyogazdan üretilen biyometanın yaklaşık 

olarak %60’ı su ile yıkama ve membran ayırma yöntemleriyle üretilmektedir 

(Cedigaz, 2019). 

● Katı biyokütlenin ısıl gazlaştırılması ve ardından metanasyon: Odunsu biyokütle 

önce yüksek sıcaklıkta (700−800 °C arasında) ve düşük oksijenli bir ortamda yüksek 

basınçta bozunur. Bu koşullar altında, biyokütle, çoğunlukla karbonmonoksit (CO), 

hidrojen ve metan (bazen sentez gazı olarak adlandırılır) olan bir gaz karışımına 

dönüştürülür. Saf bir biyometan akışı sağlamak amacıyla, bu sentez gazı, asidik ve 

aşındırıcı bileşenleri uzaklaştırmak için temizlenir. Daha sonra metanasyon 

işleminde, metan üretmek için hidrojen ve CO veya CO2 arasındaki reaksiyonu 

teşvik etmek için bir katalizör kullanır. Bu işlemin sonunda kalan CO2 veya su 

çıkarılır. 

Biyometanın alt ısıl değeri (LHV) yaklaşık 36 MJ/m3 düzeyindedir. Doğal gazdan ayırt 

edilemez. Bu nedenle, iletim ve dağıtım altyapısında veya son kullanıcı ekipmanında herhangi 
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bir değişikliğe gerek kalmadan kullanılabilir ve doğal gaz kullanılan araçlarda kullanıma 

tamamen uyumludur. 

2. Gelişme 

2.1. Biyogaz üretim teknolojileri 

Farklı atıklardan biyogaz üretmek için bir dizi teknoloji mevcuttur (Şekil 2). Şekil 2’de 

konutlar için temel teknoloji olarak belirtilen biyo fermentörler, kum, çakıl ve çimento gibi 

geleneksel yapı malzemeleri kullanılarak yerinde tasarımlanan biyofermentörlerdir. Konut tipi 

ileri teknoloji ürünü biyofermentörler, daha pahalı kompozit malzemeden önceden 

tasarımlanmış biyofermentörlerdir. Bakım ve işletme maliyetleri, normal ve olağanüstü bakım, 

işçilik maliyetleri ile sistemi çalıştırmak için gereken enerji maliyetlerini içerir. Her bir 

teknolojinin üretim ömrü için sermaye maliyetleri dengelenmiştir. Üretimde kullanılma süresi; 

düzenli depolama gazı geri kazanımı ve gelişmiş ev tipi biyofermentörler için 25 yıl, merkezi 

biyofermentörler (küçük, orta ve büyük) ve atık su biyofermentörlerİ için 20 yıl ve konut tipi 

fermentörleri için 15 yıl olarak dikkate alınır.  

 

Şekil 2. Birim Üretilen Enerji Başına Biyogaz Üretim Teknolojilerinin (hammadde 

hariç) 2018 Yılı İçin Ortalama Maliyetleri (IEA, 2020) 

Her biyogaz teknolojisi farklı kullanıcı ve kullanım alanlarına uyarlanmıştır ve her 

birinin belirgin yararları ve zorlukları vardır. Biyogaz üretimi için farklı hammaddeler ve 

biyogaz teknolojilerini içeren birçok farklı yöntem vardır. Hayvan gübresi en yaygın kullanılan 

hammaddedir. Bununla birlikte, hayvan gübresinin biyogaz üretim verimi, ürün kalıntılarından 

elde edilebilecek miktarlardan önemli ölçüde daha düşüktür. Verim değerlerinin farklı olması 

ile birlikte, farklı miktarlarda hammadde toplamak için gerekli maliyet ve uygulamalar da 

farklıdır. Biyogaz üretim tesisleri (Şekil 3) kapasitelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 
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● Konut ölçeğinde merkezi olmayan biyofermentörler, temel veya ileri teknolojiler 

olarak sınıflandırılır. 

● Küçük (100 m3/h), orta (250 m3/h) ve büyük ölçekli çıkış debileri (750 m3/h) olarak 

sınıflandırılan merkezi biyofermentör sistemleri 

● Belediye düzeyinde üretilen atıklara uyarlanmış mevcut atık su arıtma tesisleri 

(1000 m3/h). 

● Kapalı depolama alanlarından (2000 m3/h) üretilen biyogazın geri kazanılması için 

düzenli depolama gazı geri kazanım sistemleri. 

 

 

Şekil 3. Biyogaz Üretim Tesisleri 

Konut tipi biyogaz sistemleri, katı biyokütlenin geleneksel kullanımına alternatif olarak 

gelişmekte olan ülkelerde, ısıtma ve pişirme için kullanılan yakıtları sağlayabilirler. Bu 
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ünitelerin üretimi tipik olarak günde yaklaşık 1 m3’tür. Bu üniteler ile her 20 ile 30 kg hayvan 

gübresinden üretilen biyogaz ile gaz yakıtlı sobada 2-3 saat süre ile pişirme yapılabilir. Bu temel 

teknolojilerin sermaye maliyetleri 10−30 $/MWh aralığındadır. Ömürleri genellikle daha kısa 

ve üretim verimleri değişkendir. Hammaddeler genellikle yerel olarak sıfır maliyetle 

sağlanabilir. Bu tip sistemlerin kurulması çoğu durumda geliştirme programları aracılığıyla 

desteklenir. 

Biyofermentörler, kapasite olarak büyüdüğünde, durum değişir. Önemli miktarlarda 

sürekli organik materyal akışı sağlamak, endüstriyel miktarlarda hammadde toplamak için daha 

iyi yapılandırılmış bir sistem gereklidir. Üretilen biyogaz daha sonra, tipik olarak ek yatırımlar 

içeren, sabit bir güç veya kojenerasyon tesisine gönderilir. Verimli çalışmayı sağlamak için 

sıcaklıkların genellikle 30−45 °C aralığında tutulması ve besleme stoğunun sürekli olarak 

karıştırılması gerekir. Bu nedenlerden dolayı, merkezi ticari ve endüstriyel biyogaz tesisleri 

(Şekil 3), teknolojik olarak daha karmaşıktır. Bu tip tesislerin üretilen enerji birimi başına 

sermaye ve işletme maliyetleri daha yüksektir. Bununla birlikte, verimlilikleri ve otomasyon 

seviyeleri daha yüksektir. 

Anaerobik fermentasyon sistemleri su arıtma tesislerine kurulabilir. Bu tesislerde, 

kanalizasyon çamuru işlenerek biyogaz üretilir. Bir atık su arıtma tesisinin biyogaz üretimine 

uyarlanması, ortalama 51,73 $/MWh civarında yüksek yatırım maliyetleri gerektirir. Bu maliyet 

değeri, tesisin uzun vadeli ekonomisini önemli ölçüde artırabilir. Bununla birlikte, tesisin uygun 

maliyetli olması için arıtma kapasitelerinin genellikle günde 5000 m3’ün üzerinde olması 

gerekir. MSW içeren kapalı düzenli depolama tesislerinde, düzenli olarak depolama gazı 

üretmek mümkündür. Bu teknoloji, üretim maliyetleri 10,35 $/MWh’ın altında olacak şekilde, 

ölçek ekonomilerinden faydalanmak için en iyi konumdadır. Bu farklı teknolojilerin 

uygunluğu; konum, hammadde mevcudiyeti ve son kullanım uygulamaları gibi faktörlere 

bağlıdır. Teknoloji ve hammadde maliyetlerini birleştiren tedarik maliyet eğrileri belirlenir. 

 

3. Sonuç 

3.1. Biyogaz ve biyometan politikaları için öneriler 

Biyogaz ve biyometan potansiyelinin farkına varılması, enerji geçişlerinde düşük 

karbonlu gazların önemini yansıtan politikalara bağlı olacaktır. Biyogaz ve biyometan, temiz 

enerji geçişlerine katkıda bulunma ve enerjiyle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 

ulaşmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu gazlar için geçmiş yıllarda önemli gelişmeler 
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sağlanmıştır. Ancak, günümüzde toplam enerji talebinin sadece bir kısmını karşılamaktadırlar. 

Bunun nedeni, genellikle doğal gazdan daha pahalıdır ve rüzgar ve güneş fotovoltaik (PV) gibi 

yenilenebilir elektrik kaynakları ile aynı düzeyde politika desteğinden yararlanamamış 

olmalarıdır. 

Biyogaz ve biyometan gelecekteki enerji karışımında daha belirgin bir rol oynayacak 

ise, hem doğal gazlar üzerinde sağladığı faydaları hem de gaz halindeki enerji taşıyıcılarının 

kalıcı önemini kavramak önemli olacaktır. Biyogaz ve biyometan piyasasının gelişimini 

kolaylaştırmak isteyen hükümetlerin ve diğer paydaşların dikkate alması gereken bazı olası 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Herhangi bir politika çerçevesinin iki temel özelliği şunlardır: 

1) Biyogaz ve biyometanın; petrol, doğal gaz ve kömür ile rekabet edebilirliği, CO2 

veya sera gazları (GHG) fiyatlandırma mekanizmalarıyla desteklenmelidir. Bu 

durum, biyogaz/biyometanın, hammadde ayrışmasından çevreye doğrudan metan 

emisyonlarından kaçınmak için önemli sera gazı emisyonları azaltma potansiyelinin 

tanınmasını içermelidir. Kaliforniya’da Düşük Karbon Yakıt Standardı ve yakında 

çıkacak Hollanda SDE ++ politikası da dahil olmak üzere, küresel olarak bunu 

yapan mevcut ve planlanan politikaların birçok örneği vardır. 

2) Biyogaz ve biyometan sektörünün geliştirilmesine entegre bir yaklaşım sağlamak 

için tarım, atık yönetimi, enerji ve ulaştırma alanlarında eşgüdümlü politikalar 

oluşturulmalıdır. Biyogaz endüstrisini geliştirmenin; kırsal topluluklar için istihdam 

ve gelir artışı sağlamak, cinsiyet eşitliğini geliştirmek, hava kirliliğini azaltmak ve 

atık yönetimi uygulamaları ile canlı sağlığı açısından faydalar sağlamak, 

ormansızlaşma riskini azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmak gibi çeşitli ortak 

faydaları vardır. Bu faydalara yeterince değer veren kamu ve özel yatırımlarını 

teşvik eden bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir. 

 

 

Aşağıdaki bölümlerde üç alanda olası politika ve yaklaşımlar değerlendirilmektedir:  

1) Sürdürülebilir biyogaz ve biyometan hammaddelerinin potansiyeli.  

2) Biyogaz ve biyometan tüketimine destek.  

3) Biyogaz ve biyometan tedariki için destek. 

3.2. Sürdürülebilir hammadde potansiyeli 
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Biyogaz ve biyometan üretimi için sürdürülebilir hammaddelerin kullanılabilirliğini 

desteklemek konusunda aşağıdaki etmenler dikkate alınabilir: 

� Kentsel alanlarda biyogaz üretimi için uygun biyokütle besleme stoğu oluşturarak 

belediye organik atıklarının toplanmasını, sınıflandırılmasını ve ön-arıtımını 

geliştirmek için kapsamlı atık yönetimi politikaları ve düzenlemeleri oluşturmak. 

� Düzenli depolama atıklarının bertaraf edilmesini yasaklamak ve ayrılmış toplama 

uygulamak ve kaçınılmaz gıda atıklarının toplanmasını sağlamak. 

� Gıda üretimini etkilemeden, belirli bir tarım arazisinden hammadde kaynaklarını en 

üst düzeye çıkarmak için, ardışık üretim denemelerini ve programlarını teşvik 

etmek. 

� Biyogaz ve biyometan üretimi için sadece sürdürülebilir hammaddelerin 

kullanılmasını sağlamak için, uygun ve uyumlu sürdürülebilirlik ölçütleri 

uygulamak. 

� Büyük ölçekli biyogaz ve biyometan üretim tesisleri için, sera gazı izleme ve 

raporlama işlemleri yapmak. 

� Biyogaz ve biyometan tesisleri için en uygun yerlerin taranması ve belediye 

düzeyinde potansiyelin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, hammadde 

bulunabilirliği ve maliyetinin kapsamlı ulusal ve bölgesel değerlendirmelerini 

üstlenmek. 

� Düzenli depolama/kanalizasyon gazı üretimi potansiyelini değerlendirmek için 

mevcut depolama ve su arıtma tesislerinde fizibilite değerlendirmeleri yapmak. 

3.3. Biyogaz ve biyometan tüketim desteği 

Biyogaz ve biyometan tüketimini artırabilmek amacıyla aşağıdaki politika önlemleri 

veya yaklaşımları dikkate alınmalıdır: 

� Biyogaz/biyometan politika desteği geliştirirken, daha geniş pozitif dışsallıklar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Çünkü, biyogaz ve biyometanın faydaları yenilenebilir 

ısı, elektrik ve ulaşım yakıtlarının sağlanmasının ötesine uzanır. 

� Tanıtım kampanyaları ve eğitim programları ile kırsal bölgelerde biyogaz ve 

biyometan endüstrisi işlerinin yaratılması teşvik edilmelidir. 

� Gelişmekte olan ülkelerin kırsal bölgelerindeki biyogaz tesislerinin, pişirme 

maliyetlerinin belirli bir yüzdesini kapsayan sübvansiyon programları veya hane 

halkının biyogaz tarafından üretilen ekonomik tasarrufları kullanarak, zaman içinde 



4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi  
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

452 
Aydın Adnan Menderes University, 09100 Aydın / Turkey               

sermaye maliyetlerini ödeyebilmesini sağlayacak sübvansiyon programları yoluyla 

benimsenmesi desteklenmelidir.  

� Biyogaz sistemlerinin esnek üretim potansiyelini tanıyan ve ödüllendiren enerji alım 

anlaşmaları için yenilenebilir elektrik ihale çerçeveleri tasarlanmalıdır. 

� Gaz şebekesine enjekte edilen ve daha sonra tüketilen biyometan hacmini izlemek 

ve dengelemek için kayıtlar geliştirilmelidir. Bunlar politika desteğinin 

uygulanmasında önemli bir bileşendir ve halihazırda 14 Avrupa ülkesinde 

uygulanmaktadır. 

� Gelişmiş biyoenerji üretimi için alt hedefler içeren ulaşımda yenilenebilir enerji 

kotaları oluşturulmalıdır. Avrupa Birliği (AB) Yenilenebilir Enerji Direktifi alt 

hedefi, 2030 yılına kadar ulaşım enerjisi talebinin % 3,5’inin bu tür yakıtlardan 

karşılanmasıdır. 

� Biyometan tüketimi için temel karayolu yük koridorlarında doğal gaz/biyometan 

yakıt ikmali altyapısı oluşturulmalıdır. Bununla ilgili bir örnek, AB Alternatif 

Yakıtlar Altyapı Direktifi’dir. 

� Belediye çöp toplama araçları ve şehir içi otobüsler gibi biyometan yakıtlı araçların 

kamu alımları teşvik edilmelidir.  

� Diğer nakliye yakıtlarıyla karşılaştırmaya olanak tanıyan fiyatlandırma 

birimlerinden yararlanılmalıdır.  

� Fermentör atığını, toprak iyileştirici/gübre olarak kullanmak için, uygun 

düzenlemeler, standartlar ve sertifikalar aracılığıyla bir çerçeve geliştirilmelidir.  

� Toplam gaz tüketimine bağlı kotalara dayalı olarak, yenilenebilir gazlar için 

bağlayıcı hedefler belirlenmelidir.  

� Baz yük ve yük takibi hizmetleri sağlayabilen yenilenebilir enerji üretimi için daha 

hedefli teşvikler geliştirilmelidir. 

3.4. Biyogaz ve biyometan temini için destek 

Daha fazla biyogaz ve biyometan tedariki sağlayabilecek politika önlemleri veya 

yaklaşımları için aşağıdaki etmenler dikkate alınmalıdır: 

� Yenilenebilir gazlar için besleme tarifeleri, besleme primleri veya ihale temelli 

destek planlarının uygunluğunu göz önünde bulundurarak, kullanımları için düşük 

karbonlu ve yenilenebilir gaz standartları ve teşvikleri getirilmelidir. 
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� Hammadde bulunabilirliği ve endüstrinin durumu hakkında gerçekçi 

değerlendirmelere dayanarak, biyogaz elektrik kapasitesi, biyometan üretimi veya 

doğal gaz şebekelerine enjeksiyon için hedefler belirlenmelidir. 

� Ekonomik destekler, örneğin biyogaz üretimi için ekipman/aksesuar alımında ve 

ithal ekipman için tüketim vergisinden muafiyetler getirilmelidir. 

� İlgili teknik şartnameler geliştirilmelidir. Örneğin gaz şebekesine biyometan 

enjeksiyonu için, Avrupa EN 16723-1 (2016) standardı ve nakliye sırasında 

biyometan kullanımı için EN 16723-2 (2017) standardı dikkate alınmalıdır. 

� Ticarileştirmeyi hızlandırmak için, katı biyokütlenin gazlaştırmasında yenilikler 

teşvik edilmelidir. 

� Aynı coğrafi bölgedeki birden fazla biyogaz üreticisi için, yatırım ve işletme 

maliyetlerini azaltarak, biyometan iyileştirme ve gaz şebekesi enjeksiyonu için 

kooperatif altyapısına ilişkin, çiftlik fermentörleri gibi, uygulamalar 

desteklenmelidir. 

� Farklı ticari çıkarları olan piyasa katılımcılarının stratejileri arasındaki çatışma 

riskini en aza indirme konusunda ortak bir anlayış oluşturulmalıdır. 

� Gelişmiş ülkelerden teknoloji transferini, finansmanını ve kapasite geliştirmeyi 

kolaylaştırmak için gelişmekte olan ülkelerde ulusal olarak uygun etki azaltma 

eylemlerinden yararlanılmalıdır. 

� Gelişmekte olan ülkelerde piyasa temelli konut ve toplum ölçekli biyogaz 

sistemlerinin tedarikini finanse etmek için, denizaşırı kalkınma yardımından 

yararlanılmalıdır. 

� Yiyecek, içecek ve kimyasallar gibi alt sektörlerdeki biyogaz potansiyeli hakkında 

farkındalık artırılmalıdır. 

� Düşük karbonlu gazın sınır ötesi ticaretini teşvik etmek için, diğer ülkelerle işbirliği 

yapılmalı ve ilgili yönetmelikler uyumlu hale getirilmelidir. 
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ÖZET 
Toplam üretim maliyetleri üzerinde, düşük maliyetli atıklardan üretilen yakıtların 

kullanılmasının önemli etkisi vardır. Atıklardan biyoyakıt veya biyometan üretimi, biyokütle 

hammaddelerden yapılan üretimden önemli ölçüde daha ucuzdur. Bu durumda, iki farklı hammadde 

kullanan tesisler için sermaye maliyetleri önemli ölçüde farklı olmamakla birlikte, atık bazlı tesislerin 

işletme maliyetleri daha yüksektir. Diğer taraftan, bu maliyet artışı, negatif hammadde maliyetleri ile 

dengelenmenin ötesinde daha yüksektir. 

Gazlaştırma ile üretilen sentetik yakıtlar için, üretim tesisinin kapısındaki hammaddenin alt ısıl 

değerine (LHV) dayanılarak, biyokütlenin metan ve metanole dönüşümünde enerji verimliliği %60 ile 

%70 arasındadır. Biyokütleden metanol üretiminde verimlilik tipik olarak %60 civarındadır. Metan 

üretiminde verimlilik biraz daha yüksektir. Kağıt hamuru değirmenlerinde metanole dönüşüm yaklaşık 

%70’lik bir verimlilikle gerçekleştirilebilir. Hammadde maliyetleri tipik olarak 20 EUR/MWh 

düzeyindir. Personel, bakım, elektrik, katalizör değiştirmeleri ve tüketilen kimyasallar vb. dahil diğer 

işletme maliyetlerinin yıllık değeri, toplam üretim maliyetinin %10−25 aralığındadır ve ortalama %20’si 

düzeyindedir. Yıllık işletme maliyetleri, yatırım maliyetinin yaklaşık %5−6’sına karşılık gelmektedir. 

Orta vadede, süreç iyileştirmeleri yoluyla, toplam üretim maliyetlerinin %5−27 arasında 

azaltılabileceği bildirilmektedir. Buna ek olarak, deneyim kazanılması tesislerin daha uygun şartlarda 

finanse edilmesini mümkün kılıyorsa, bu maliyetler %5−16 oranında daha da azalacaktırr. Bu önlem ve 

iyileştirmeler birlikte alındığında, biyokütle bazlı yakıtların üretim maliyetleri aralığı, 62−158 

EUR/MWh arasındaki mevcut maliyet tahminlerine kıyasla, 42−119 EUR/MWh arasında, atık 

durumdaki hammaddelerden üretilen biyoyakıt maliyetleri ise mevcut 48−104 EUR/MWh ile 

karşılaştırıldığında, 29−79 EUR/MWh aralığında olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal biyokütle, Biyoyakıt üretim, Maliyetler 
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ABSTRACT 

 

The use of fuels produced from low cost wastes has a significant impact on total 

production costs. Biofuel or biomethane production from waste is significantly cheaper than 

production from biomass raw materials. In this case, while the capital costs for plants using two 

different raw materials are not significantly different, the operating costs of waste-based plants 

are higher. On the other hand, this cost increase is higher than offset by negative raw material 

costs. 

For synthetic fuels produced by gasification, the energy efficiency in the conversion of 

biomass to methane and methanol is between 60% and 70%, based on the lower thermal value 

(LHV) of the raw material at the door of the production facility. Efficiency in methanol 

production from biomass is typically around 60%. Productivity is slightly higher in methane 

production. Conversion to methanol in pulp mills can be achieved with an efficiency of 

approximately 70%. Raw material costs are typically in the order of 20 EUR/MWh. Personnel, 

maintenance, electricity, catalyst replacements and consumed chemicals, etc. Including other 

operating costs, the annual value is in the range of 1025% of the total production cost and on 

average 20%. Annual operating costs correspond to approximately 5-6% of the investment cost. 

It is reported that, in the medium term, through process improvements, total production 

costs can be reduced by 5-27%. In addition, if gaining experience makes it possible to finance 

the facilities on more favorable terms, these costs will be further reduced by 5-16%. Taken 

together with these measures and improvements, the range of production costs of biomass-

based fuels is between 42-119 EUR/MWh compared to current cost estimates of 62-158 

EUR/MWh, while biofuel costs produced from waste raw materials are compared with current 

48-104 EUR/MWh. Will be in the range of 29-79 EUR/MWh. 

Keywords: Agricultural biomass, Biofuel production, Costs 
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1. Giriş 

Biyoyakıt üretiminde her üretim süreci için maliyetler üç ana gruba ayrılır: 

1) Sermaye maliyetlerinin üretim maliyetlerine katkısı 

2) Birim üretim başına hammadde maliyetleri 

3) Birim üretim başına diğer işletme maliyetleri 

Sermaye giderleri, %10’luk bir finansman maliyeti ve 15 yıllık bir proje ömrü 

kullanılarak hesaplanır. Maliyet hesaplamalarında tesislerin yılda 8 000 saat çalışabileceğini 

varsayılır. Belirli bir tesiste biyoyakıt üretmenin maliyeti, saha maliyetleri ve halihazırda uygun 

bir altyapının olup olmadığı gibi birçok yerel faktöre bağlı olacaktır. Hammadde maliyetleri 

aynı zamanda yerel kaynakların bulunabilirliğine ve maliyetine de bağlı olacaktır. Biyoyakıt 

üretim teknolojiler olgunlaşsa bile, buna bağlı olarak bir dizi farklı üretim maliyeti olacaktır. 

2. Gelişme 

2.1. Anaerobik Fermentasyon ile Biyometan Üretimi 

Anaerobik fermentasyon (AD) teknolojilerinde genellikle nemli bir hammadde kullanır. 

Bununla birlikte, katı atık fermentasyonunda, kuru madde içeriği %30−35 arasında değişen katı 

hammaddeler giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hammadde, atmosferik basınçta ve ortamın 

biraz üzerinde sıcaklıklarda, 35 °C ile 60 °C aralığında ve kullanılan yüzeye ve sıcaklığa bağlı 

olarak 1 ile 50 günlük bir bekletme süresi ile anaerobik koşullar altında bir fermentörde işlenir. 

Fermentasyon işlemi sonucunda elde edilen biyogaz, hacim olarak %50−70 oranlarına kadar 

metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve diğer bazı küçük bileşenleri içerir. Biyogazı bir taşıma 

yakıtı olarak kullanmak için, bileşimindeki CO2 ve kirleticiler uzaklaştırılarak, hacim olarak 

%97 oranında metan içerecek şekilde yükseltilir. Bu amaçla geliştirilmiş ve kullanılan 

güvenilirliği kanıtlanmış farklı teknolojiler vardır. 

Aneorobik fermentasyon yaygın olarak kullanılan bir süreçtir. Sadece Avrupa’da 18 000 

adet biyogaz tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin %95’inden fazlası, küçük ölçekli (ortalama 0,5 

MWe) merkezi olmayan Birleşik Isı ve Güç (CHP, kojenerasyon) santralleridir. Avrupa’da 2017 

yılında biyogazı biyo-metana yükseltmek amacıyla kullanılan 500’den fazla tesis vardır. 

Bunların 200’ü Almanya’da, yaklaşık 100’ü İngiltere’de ve 65’i İsveç’te bulunmaktadır 

(Calderón ve ark., 2020). 

 

Anaerobik fermentasyon teknolojisi, diğer biyoyakıt teknolojilerine kıyasla, daha küçük 

kapasiteli tesislerde (tipik olarak 1−20 MW arasında) uygulanır. Biyogazı biyometana 



4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi  
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

457 
Aydın Adnan Menderes University, 09100 Aydın / Turkey               

yükselten tesisler, genellikle 5−20 MW ürün (biyometan) çıkışı ile kapasite ölçeğinin üst 

sınırındadır. Avrupa’da 2017 yılında biyometan üretimi 17 TWh olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 

toplam etiket kapasitesi üç kat daha fazladır. Diğer bir deyişle, birçok tesis tam kapasitenin 

altında çalışmakta olup, ortalama 12 MW kapasitedir.  

Biyogazı biyometana yükselten tesislerin yatırım maliyetleri 1500−3000 EUR/kW 

düzeyindedir. Yıllık işletme maliyeti, yatırım maliyetinin yaklaşık %10−15’i kadardır. İşletme 

giderlerinin önemli bir bölümü, hem biyogaz tesisinde hem de iyileştirme ve sıkıştırma 

süreçlerinde kullanılan elektrik ve ısı enerjisi giderleridir. Operasyonel harcama maliyeti 

(OPEX) ölçeğe bağlıdır. Çünkü, personel gereksinimleri, kapasiteden neredeyse bağımsızdır. 

Bu tür maliyetler, daha küçük kapasiteli tesislerde önemli maliyet unsurları haline gelebilir. 

Hammadde seçimi, fermentör atığının değerini veya elden çıkarma maliyetini etkiler ve genel 

ekonomi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 

Biyogaz tesisleri için organik atık materyal olarak, çiftlik gübresi, kanalizasyon arıtma 

çamuru, gıda ve et işleme endüstrisi atıkları dahil olmak üzere, çok çeşitli hammaddeler 

mevcuttur. Bunların dışında, enerji bitkileri ve saman tek başına veya diğer hammaddelerle 

birlikte kullanılabilir. Hammadde maliyeti, saman gibi hammaddeler için negatif bir maliyetten 

100 EUR/tona kadar geniş bir aralıkta değişebilir. Çeşitli hammaddelerden biyogaz verimi, 

uygulamada kuru madde başına 150 m3/ton ile 600 m3/ton arasında değişebilir. Hammaddenin 

son ürün maliyetine olan katkısının, -13 EUR/MWh ile 50 EUR/MWh arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. Anaerobik fermentasyon ile biyometan üretimi için maliyet aralığını Çizelge.1’de 

özetlemektedir. 

Çizelge.1. Anaerobik Fermentasyon ile Biyometan Üretim Maliyetleri (IEA, 2020b) 

 Düşük Yüksek 
Yatırım maliyetleri (EUR/kW) 1 500 2 000 

Üretim Maliyetlerine Katkısı (EUR/MWh) 
Sermaye 25 33 
Hammadde -13 50 
Diğer işletme ve bakım  28 38 
Toplam 40 120 
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Şekil 1. Biyogaz Üretim Tesisi 

2.2. Gazlaştırma ile Üretilen Sentetik Yakıtlar 

Isıl gazlaştırma ile üretilebilen biyoyakıtlar şunlardır: 

● Biyometan 

● Metanol, Etanol ve Dimetil Eter (DME) gibi oksijenatlar. 

● Fischer-Tropsch (FT) dizel, benzin veya gazyağı gibi sentetik uzun zincirli 

hidrokarbonlar. 

Biyokütlenin gazlaştırılmasıyla, hidrojen ve daha yüksek alkollerin bir karışımı dahil 

olmak üzere diğer başka ürünler de üretilebilir. Gazlaştırma ile odunsu biyokütle, atık, kağıt 

hamuru işletmelerinde siyah likör, tarımsal kalıntılar, vb. bir dizi biyokütle hammaddesinde bir 

sentez gazı üretilir. Üretilen bu sentez gazı, daha sonra bir dizi ürün üretmek için tekrar 

işlenebilir. 

Ana işlem aşamaları aşağıdaki gibidir. Yakıt, kurutularak ön işlemden geçirilir ve 

kullanılacak olan gazlaştırma teknolojisine uygun olarak küçültülür. Daha sonra, gazlaştırıcıya 

beslenir. Burada genellikle yüksek basınç altında ve oksidan olarak saf oksijen ve buhar 

kullanılarak sentetik gaza dönüştürülür. Üretilen ham durumdaki sentez gaz, kirletici etmenleri 

ve karbondioksiti temizlemek üzere şartlandırılır ve işlenir. Temiz gaz, daha sonra istenen 

ürünün üretildiği bir sentez birimine beslenir ve daha sonra pazarlanabilir bir kaliteye 

yükseltilir. Bu işlem için genellikle, doğrudan gazlaştırıcılar kullanılır. Kabarcıklı 

gazlaştırıcılar, genellikle sıvı ve toz haline getirilmiş yakıtlar için kullanılır. Akışkan yataklı 

gazlaştırıcılar, odun yongaları gibi daha büyük parçacık boyutlardaki yakıtlar için kullanılır. 

Biyometan üretmek için, düşük sıcaklıklı doğrudan ısıtmalı gazlaştırma sistemi tercih edilebilir. 

Bu tip gazlaştırma sistemlerinde, doğrudan önemli miktarda metan üretilir ve oksijen tesisi için 

ayrı bir yatırım gerekli değildir. 

Enerji bazında genel dönüşüm verimliliği, yukarıda belirtilen dört ana işlem aşamasının 

bireysel dönüşüm verimliliklerine bağlıdır. Toplam enerji dönüşüm verimliliği, esas olarak 
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enerji bazında (alt ısıl değere dayanılarak) alınan yakıta karşılık üretilen ürün olarak tanımlanır 

ve %40−65 aralığındadır. Buhar ve ısı gibi yan ürünlerin verimli kullanımı, bölgesel ısıtma 

veya kombine ısı ve enerji üretimi ile entegre edildiğinde, tesisin toplam enerji verimliliği 

%5−10 oranına kadar artırabilir. Kağıt hamuru işletmelerinde siyah likörün gazlaştırılması gibi 

bazı özel biyorafineri uygulamaları da vardır. Burada, siyah likör iç enerji (buhar/güç) üretmek 

yerine, biyoyakıtlar için kullanıldığında, toplam marjinal dönüşüm yaklaşık %70 ve hatta daha 

yüksek olabilir. 

Fosil yakıtların yerine kullanılabilen sıvı hidrokarbonların üretiminde (örneğin FT dizel 

ve gazyağı veya benzin), kullanılan hammaddeden işlem sonucunda üretilen ürüne kadar geçen 

süreçte verim en düşük düzeydedir. Diğer taraftan, özgül yatırım maliyeti en yüksek 

düzeydedir. Buna karşılık, biyometan (ve hidrojen) üretiminde toplam dönüşüm verimi daha 

yüksek ve yatırım maliyetleri kısmen daha düşüktür. Fosil yakıtların yerine kullanılabilen sıvı 

hidrokarbonların üretimi ile biyometan (ve hidrojen) üretimi arasındaki dönüşüm verimi ve 

özgül yatırım maliyeti farkı oldukça önemlidir. Aşağıdaki bölümlerinde yakıt ve işletme 

maliyetleri özetlenmiş ve güncellenmiş maliyet aralıklarını belirleyebilmek için yeni verilerle 

karşılaştırılmıştır. 

Landälv (2017) tarafından, biyokütle ve atıklardan, ısıl işlemleler ile alkol ve 

hidrokarbon üretimine ilişkin olarak metan ve metanol üretim maliyetleri değerlendirilmiştir. 

Bu amaçla, 100 MW (CHEMREC) ve 200 MW (VTT) kapasiteli metanol tesislerinden oluşan 

iki büyük tesis için yatırım maliyetlerinin 1850 EUR/kW ile 2050 EUR/kW arasında değiştiği 

bildirilmiştir. Diğer bazı kaynaklarda yatırım maliyetlerinin 1600 EUR/kW ile 2400 EUR/kW 

arasında değiştiği belirtilmektedir. 

Üretim tesisinin kapısındaki hammaddenin alt ısıl değerine (LHV) dayanılarak, 

biyokütlenin metan ve metanole dönüşümünde enerji verimliliği %60 ile %70 arasındadır. 

Biyokütleden metanol üretiminde verimlilik tipik olarak %60 civarındadır. Metan üretiminde 

verimlilik biraz daha yüksektir. Kağıt hamuru değirmenlerinde metanole dönüşüm yaklaşık 

%70’lik bir verimlilikle gerçekleştirilebilir. Hammadde maliyetleri tipik olarak 20 EUR/MWh 

düzeyindir. 

 

Personel, bakım, elektrik, katalizör değiştirmeleri ve tüketilen kimyasallar vb. dahil 

diğer işletme maliyetlerinin yıllık değeri, toplam üretim maliyetinin %10−25 aralığındadır ve 
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ortalama %20’si düzeyindedir. Yıllık işletme maliyetleri, yatırım maliyetinin yaklaşık 

%5−6’sına karşılık gelmektedir. 

Üretim ekonomisinin düşük veya negatif hammadde maliyetlerinden etkilendiği, 

belediye katı atıklarından etanol ve metanol üretim maliyetleri de değerlendirilmiştir. Enerkem 

şirketi tarafından Edmonton-Kanada’da kurulan metanol/etanol (kapasitesi etanol için yaklaşık 

30 MW) tesisinde hammadde olarak çeşitli atıklar kullanılmaktadır. Sermaye maliyetleri 120 

MCAD olarak değerlendirilirken, bu tesiste bulunan atık ayırma ve Çöp Kaynaklı Yakıt (RDF) 

hazırlama tesisinin maliyeti 40 MCAD olarak bildirilmektedir (Atwell, 2016). Bu tesise ilişkin 

olarak verilen toplam 160 MCAD yatırım, yaklaşık 105 milyon EUR’ya karşılık gelmektedir. 

Bu değer, yaklaşık 3500 EUR/kW yatırım maliyeti ve 57 EUR/MWh sermaye ile ilgili üretim 

maliyetine karşılık gelir. Sermaye ile ilgili üretim maliyetinin gazlaştırma ve sentez kısmı, 2600 

EUR/kW yatırım maliyetine bağlı olarak, 43 EUR/MWh olacaktır. Tesisin yıllık işletme ve 

bakım maliyeti, toplam yatırım maliyetinin (105 milyon EUR) %6’sı olarak dikkate 

alındığında, yaklaşık olarak 26 EUR/MWh olacaktır. 

2.2.1. Üretim maliyetleri 

Yeni veriler, önceki maliyet çalışmalarından bu yana maliyet tahminlerinde köklü bir 

değişim olmamasına rağmen, sermaye ve işletme maliyeti tahminlerinde bir miktar değişiklik 

olduğunu göstermektedir. Alkoller ve biyometan için, maliyet rakamları daha önce 

bildirilenlerden %25 oranında daha yüksek bir özgül yatırım maliyeti göstermektedir. Maliyet 

üst sınırının bu artışı, yeni verilerin çoğunlukla atmosferik gazlaştırıcıların bulunduğu 

tesislerden alındığı gerçeğine bağlanabilir. Bu durum, aynı zamanda üretim maliyetlerini de 

etkilemektedir. 

FT ve benzin tesislerine ilişkin yatırım maliyetleri, daha önce belirtilen aralıkta olup, 

yakıt maliyetlerinin biyokütle yakıtı için 10 EUR/MWh ile 20 EUR/MWh arasında, atıklar için 

ise -12,5 EUR/MWh olarak negatif olduğu değerlendirilmektedir. Biyokütle yakıtlarına ilişkin 

maliyet aralıklarında, Kuzey ve Güney Amerika, daha düşük maliyetleri ve AB ise, daha yüksek 

maliyetleri yansıtmaktadır. Bununla birlikte, Kalifornia’da yapılan projelerde kapıda biyokütle 

yakıt maliyetinin 5 EUR/MWh gibi düşük değerlerde olduğu Central Valley’deki değerlerin 

dikkate alındığı bildirilmektedir. 

Atıklar için 12,5 EUR/MWh değerindeki kapıdaki fiyat, yüksek bir değer değildir. 

İngiltere’de bu değerin neredeyse iki katı olan maliyetler ödenmektedir. Bununla birlikte, 

belediye ve işletme atıklarını değerlendiren arıtma ve geri dönüşüm amaçlı entegre tesislerde 
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hammadde maliyetinin, geri dönüştürülebilir ürünlerin satışı ve yanıcı olmayan atıkların 

bertaraf maliyetleri dikkate alındığında, çok düşük veya negatif olabildiği bildirilmektedir. 

İşletme maliyetleri ile ilgili veriler, sadece yeni biyokütle hammaddeleri için bazı 

kaynaklardan elde edilebilirken, bu maliyetlerin bazen tahminlerin tipik olarak yıllık yatırım 

maliyetinin %5−6’lık bir kısmı olarak dikkate alınarak hesaplanan maliyetlerden önemli ölçüde 

daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Daha yüksek olarak belirtilen bu maliyetler, yıllık yatırım 

maliyetinin %9−10’una karşılık gelmektedir. Atık gazlaştırma için, özgül yatırım maliyeti daha 

yüksektir. Gazlaştırma için, EUR/MWh olarak belirtilen işletme maliyetleri, biyokütle 

hammaddesinden daha yüksek olduğu için, toplam yatırım maliyetinin daha düşük bir yüzdesi 

hala makul görünmektedir. Bu maliyet değerlendirmesinde, kül ve diğer ikincil atıkların 

bertarafı ile birlikte hammaddelerde bulunan kirleticilerin işlenmesine ilişkin için ek maliyetler 

de dikkate alınmaktadır. 

Toplam üretim maliyetleri üzerinde, düşük maliyetli atıklardan üretilen yakıtların 

kullanılmasının önemli etkisi vardır. Atıklardan biyoyakıt veya biyometan üretimi, biyokütle 

hammaddelerden yapılan üretimden önemli ölçüde daha ucuzdur. Bu durumda, iki farklı 

hammadde kullanan tesisler için sermaye maliyetleri önemli ölçüde farklı olmamakla birlikte, 

atık bazlı tesislerin işletme maliyetleri daha yüksektir. Diğer taraftan, bu maliyet artışı, negatif 

hammadde maliyetleri ile dengelenmenin ötesinde daha yüksektir. Ayrıca, işlem karmaşıklığı 

ve enerji gereksinimleri dikkate alındığında, FT ürünleri veya benzin hidrokarbonlarının 

üretimi önemli ölçüde daha pahalıdır. Bununla birlikte, bu yakıtlar mevcut fosil yakıt dağıtım 

sistemi ve araçlarla uyumludur. 

Çizelge 2’de, sırasıyla biyometan ve metanol ve FT sıvılarının üretim maliyetleri için 

güncellenmiş değerler verilmektedir. Maliyet değerleri, 200 MW biyoyakıt üretim kapasitesi 

ve yıllık 8 000 çalışma saatine bağlı olarak hesaplanmıştır. Maliyetlerin doğruluk düzeyi ve 

dönüşüm verimliliğinin üretim maliyeti üzerindeki etkisi dikkate alındığında, metanol ve 

biyometan ile FT ve diğer hidrokarbonlar, yatırımlar ve dönüşüm verimlilikleri bakımından iki 

grup olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

Çizelge 2. Metanol ve Biyometan Üretim Maliyetleri (IEA, 2020b) 

Hammadde Biyokütle Biyokütle Atıklar 
Maliyet Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük Yüksek 
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Özgül yatırım maliyeti 
(EUR/kWürün) 

1600 2400 2000 3000 2600 3600 

Enerji verimliliği (%) 65 60 65 60 50 50 
Hammadde maliyeti 
(EUR/MWh) 20 20 10 20 -13 0 

 Üretim Maliyetine Katkısı (EUR/MWhürün) 
Sermaye maliyeti 
(EUR/MWh) 

26 39 33 49 43 59 

Hammadde maliyeti 
(EUR/MWh) 

31 33 15 33 -25 0 

İşletme maliyeti 
(EUR/MWh) 13 18 14 30 30 30 

Diğer 
maliyetler/krediler 
(EUR/MWh) 

0 0 0 0 0 0 

Toplam üretim maliyeti 
(EUR/MWh) 

70 91 62 112 48 89 

 

2.3. Maliyet Tahminleri 

Biyoyakıt üretim teknolojilerine bağlı olarak, mevcut üretim maliyetlerinin bir özeti 

Çizelge 2’de verilmiştir. Selülozik etanol üretim maliyetlerinin, 103–158 EUR/MWh aralığında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu maliyetler, hammadde maliyetleri ve dönüşüm verimliliğinden 

çok fazla etkilenmektedir. Mısırdan etanol üretimi maliyetlerinin, düşük hammadde maliyetleri 

ve etanol tesislerine entegrasyon fırsatları dikkate alındığında, 51−59 EUR /MWh aralığında 

veya daha düşük olduğu bildirilmektedir (IEA, 2020b). 

Isıl yöntemler ve FT veya benzin hidrokarbonları tarafından üretilen metanol veya 

biyometan için üretim maliyetleri sırasıyla, 62−112 EUR/MWh ve 75−144 EUR/MWh 

aralığındadır. Maliyeti 0 EUR/MWh olan atık veya 12,5 EUR/MWh maliyetli biyokütle 

hammadde kullanılması durumunda, ilgili üretim maliyeti sırasıyla 48−89 EUR/MWh ve 

53−104 EUR/MWh aralığındadır. Veriler, atıklardan biyoyakıt veya biyometan üretilmesinin, 

biyokütle hammaddelerinden biyoyakıt veya biyometan üretiminden önemli ölçüde daha ucuz 

olduğunu göstermektedir. İki farklı hammadde türü kullanan tesisler için sermaye maliyetleri 

önemli ölçüde farklı olmasa da, toplam maliyet, atık hammadde maliyetlerinin negatif 

olmasından etkilenir. Aynı zamanda, FT işleminin veya benzin hidrokarbonlarının 

üretilmesinin, ilave işlem karmaşıklığı ve enerji gereklilikleri göz önüne alındığında, metan ya 

da metanolden daha önemli ölçüde pahalı olduğunu göstermektedir. 

Biyo-yağ üretim ve iyileştirme maliyetleri ile bağımsız veya birlikte işlemenin göreceli 

faydalarına ilişkin önemli bir belirsizlik vardır. Ancak, maliyet aralığı 79 EUR/MWh ile 139 
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EUR/MWh arasında tahmin edilmektedir. Biyoyakıt üretim maliyetii HVO teknolojisi 51−91 

EUR/MWh, anaerobik fermentasyon teknolojileri ile 40−120 EUR/MWh aralığındadır. 

 

2.4. Maliyet Azalma Potansiyeli 

Orta vadeli maliyet iyileştirmeleri ve düşük finansman maliyetlerinin etkileri dikkate 

alındıktan sonra, yukarıda tartışılan biyoyakıt ürün yelpazesine ilişkin maliyetlerle ilgili veriler 

Çizelge 3’de özetlenmektedir. 

Çizelge 3. İndirimlerden Sonra Biyoyakıt Üretim Maliyetleri (IEA, 2020b) 

  
Selüloz

ik 
etanol 

Metanol/Meta
n 

Biyokütle 

Metanol/Meta
n 

Atık 

FT-
Sıvılar 
Biyokü

tle 

FT-
Sıvıl

ar 
Atık 

Biyoy
ağ 

HV
O 

Anaero
bik 

Fermen. 
Metan 

Geçerli 
maliyetler 

Düşük 103 62 48 75 53 79 51 40 
Yüksek 158 112 89 144 104 139 91 120 

İşlem 
iyileştirmele

ri ile 

Düşük 76 46 36 64 40 75 51 40 

Yüksek 122 102 80 125 94 132 91 120 

Daha düşük 
sermaye 

maliyeti ile 

Düşük 71 42 29 56 32 66 50 34 

Yüksek 112 94 68 112 79 119 88 113 

 

Orta vadede, süreç iyileştirmeleri yoluyla, toplam üretim maliyetlerinin %5−27 arasında 

azaltılabileceği bildirilmektedir. Buna ek olarak, deneyim kazanılması tesislerin daha uygun 

şartlarda finanse edilmesini mümkün kılıyorsa, bu maliyetler %5−16 oranında daha da 

azalacaktırr. Bu önlem ve iyileştirmeler birlikte alındığında, biyokütle bazlı yakıtların üretim 

maliyetleri aralığı, 62−158 EUR/MWh arasındaki mevcut maliyet tahminlerine kıyasla, 42−119 

EUR/MWh arasında, atık durumdaki hammaddelerden üretilen biyoyakıt maliyetleri ise 

mevcut 48−104 EUR/MWh ile karşılaştırıldığında, 29−79 EUR/MWh aralığında olacaktır. 

● Yukarıdaki analiz, incelenen yakıtlar için çok önemli bir maliyet azaltma potansiyeli 

olduğunu göstermektedir. 

● Orta vadede maliyette, ticari ölçekli tesislerden oluşan bir portföy oluşturma fırsatı 

dikkate alındığında, endüstrinin alabileceği önlemlerle %10−40 oranında azalma 

sağlanabilir. Daha uygun finansman koşullarına ulaşılabiliyorsa, %6−8 oranında bir 

maliyet azalması sağlanabilir. 

● Daha uzun vadede, teknolojilerin çok büyük ölçekte konuşlandırılması durumunda, 

sermaye ve işletme maliyetlerinde daha da önemli azalma potansiyeli vardır. Ancak, 
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bu daha uzun vadeli indirimlerin olası boyutu konusunda belirsizlikler 

bulunmaktadır.  

2.5. Maliyet Karşılaştırmaları 

Bu bölümde, dikkate alınan gelişmiş biyoyakıtların mevcut ve öngörülen maliyetleri, 

biyoetanol ve biyodizel gibi “geleneksel biyoyakıtlar” fiyatları ve fosil yakıtların mevcut 

fiyatlar ve daha uzun vadeli maliyet projeksiyonları ile karşılaştırılmaktadır. Günümüz 

maliyetleri ile fosil yakıtların maliyetleri arasındaki “boşluğu doldurmak” için finansal desteğe 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

2.5.1 Geleneksel biyoyakıt fiyatları 

Gelişmiş biyoyakıtların maliyetleri, nişasta/şeker bazlı etanol ve FAME tipi biyodizel 

gibi geleneksel biyoyakıtlarla karşılaştırılabilir. Her iki yakıt için de ABD fiyatları, Iowa State 

University’nin CARD programı tarafından bildirilmektedir. ABD etanolünün fiyatı mısır 

fiyatlarıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Ancak son beş yılda 1,2 USD/galon ile 1,6 

USD/galon arasında olmuştur (Iowa State University, 2019). Bu fiyatlar, 47−54 EUR/MWh 

değerlerine karşılık gelmektedir (1 m3 etanol = 5,9 MWh). Rotterdam ve Brezilya’daki fiyatlar 

sırasıyla 450−700 USD/m3 ve 300−600 USD/m3 arasındadır (66−103 EUR/MWh ve 44−88 

EUR/MWh) (Flach ve Ark., 2018). 

CARD program verilerine göre, soya fasulyesi fiyatlarına güçlü bir şekilde bağlı olan 

ABD biyodizel fiyatları 2,8 USD/galon ile 3,5 USD/galon arasında olup, 70−87 EUR/MWh’e 

eşittir (Iowa State University, 2019). Avrupa’da biyodizel fiyatları 67−100 EUR/MWh arasında 

değişmektedir (NESTE, 2019). 

2.5.2. Fosil yakıt fiyatları ile karşılaştırma 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, son zamanlarda ham petrol fiyatları, ABD de dahil olmak 

üzere bir miktar azalmış, talep ve bol arz ile tarihsel seviyelere kıyasla kısmen düşük olmuştur. 

Kısa vadeli arz ve talep dengesizlikleri nedeniyle, her zaman fiyat dalgalanması bekleneceği 

halde, bu eğilimin devam etmesi beklenmektedir. 

Küresel petrol fiyatları son beş yılda 48,2 $US/MTEP ile 84 $US/MTEP arasında 

değişerek, 22 USD/MWh ile 40 USD/MWh arasında değişmektedir (19−30 EUR/MWh). 

Benzin ve dizel yakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki eğilimleri yakından takip etmektedir. Ancak, 

enerji içeriği bazında ortalama olarak ham petrol fiyatlarından yaklaşık %35 oranında daha 

yüksektir (ABD Enerji Bilgi İdaresi, 2019). Bu veriler, gelişmiş biyoyakıtların dikkate alındığı 
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fosil yakıtlar sepeti için, mevcut bir kriter olarak 30−50 EUR/MWh fosil yakıt fiyat aralığının 

alınmasının uygun olduğunu göstermektedir. 

Gelişmiş biyoyakıtların gelecekteki maliyetleri dikkkate alındığında, fosil yakıtların 

gelecekteki muhtemel fiyatlarının değerlendirilmesi de önemlidir. Petrol fiyatları çok 

değişkendir. Bu nedenle, bu tahminler etrafında petrol arz ve talep dengesine bağlı olarak ciddi 

bir belirsizlik vardır. İlke olarak, düşük karbonlu bir senaryoya geçmek petrol talebini 

kısıtlayacak ve petrol fiyatlarını düşürme eğiliminde olacaktır. Ancak, bu durum, petrol 

fiyatlarını artırabilecek olan petrol arama ve geliştirmesini de kısıtlayacaktır. 

2.5.3. Biyoyakıt maliyetleri 

Biyoyakıtlar için mevcut ve orta vadede elde edilebilecek maliyet tahminleri, teknik 

gelişmelere ve daha uygun finansman koşullarına bağlı olarak Şekil 2’de karşılaştırılmıştır. 

Gelişmiş biyoyakıtlar, süreç iyileştirmelerine bağlı olarak, biyodizel ve biyoetanol (sırasıyla 

67−103 EUR/MWh ve 44−103 EUR/MWh) için son fiyat aralığına yakın olma potansiyeline 

sahiptir. Mevcut maliyetler dikkate alındığında, gelişmiş (ve geleneksel) biyoyakıtların 

maliyetleri ile fosil alternatifleri arasında önemli bir boşluk vardır. Maliyetler arasındaki fark, 

orta vadede maliyet indirimleriyle daraltılabilir. Atık hammaddelerin işlendiği süreçler bir 

istisnadır. Çünkü, yapılan çalışmalar, hammadde maliyetlerinin düşük olduğu durumlarda 

(hammaddenin önemli bir negatif maliyetle elde edilebildiği durumlarda), bu teknolojilerin 

fosil fiyatları ile maliyet rekabetine yakın olma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 2. Gelişmiş Biyoyakıt Maliyetlerinin Mevcut Geleneksel Biyoyakıtlar ve Fosil Yakıt 

Fiyatları İle Karşılaştırılması (IEA, 2020b) 
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Bununla birlikte, yukarıda tartışıldığı gibi, bu çok düşük fiyatlarla atık bazlı hammadde 

elde etme fırsatı, atık mevcudiyeti, diğer kullanımlarla (ısı ve güç üretimi dahil) rekabet 

edebilme ve alternatif bertaraf maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerle kısıtlanacaktır. Atık 

bazlı olmayan süreçler için, üretim maliyetleri ile olası fosil yakıt fiyatları aralığı arasındaki 

boşluk 12−128 EUR/MWh arasındadır. Bu durum, piyasa gelişimi dikkate alındığında, 

maliyetlerin orta vadede -8−89 EUR/MWh düzeyine düşebileceğini düşündürmektedir. Uzun 

vadede, hangi öğrenme hızına ulaşılabileceğine ve hammaddelerin makul fiyatlarla 

bulunmasına bağlı olarak, deneyimsel öğrenme nedeniyle, maliyet farkı daha da daraltılabilir. 

Maliyetler arasındaki bu boşluk, ek gelir sağlayan politika önlemleriyle kapatılabilir. 

Alternatif olarak, maliyetler arasındaki boşluk fosil yakıtlara karbon vergisi konularak da 

kapatılabilir. Ulaştırma uygulamalarında, ortalama fosil yakıt kullanımının 302 kgCO2eq/MWh 

değerine eşdeğer emisyonlara neden olduğu ve biyoyakıt kullanımının yaşam döngüsü 

emisyonlarında %80 oranında azalma sağladığı varsayıldığında, yakıt fiyatları arasında 1 

EUR/MWh maliyet boşluğu yaklaşık 4,1 EUR/tonCO2eq değerine eşdeğerdir. Bu nedenle, 

mevcut açığı kapatmak için 49−525 EUR/ton CO2eq aralığında bir karbon fiyatına ihtiyaç 

duyulacak ve orta vadede yeterli pazar gelişimi göz önüne alındığında, bu maliyet 0−365 

EUR/tonCO2eq değerine düşecektir. Büyük ölçekli uygulamalarda, kazanılan deneyimler 

gerekli karbon fiyatını önemli ölçüde azaltabilir. 

2.6. Biyogaz Üretimi ve Maliyeti 

Günümüzde sürdürülebilir biyogaz potansiyeli, çeşitli sektörler için yaklaşık 600 MTEP 

düşük karbonlu enerji sağlayabilir (Şekil 3). Şekil 3’de belirtilen ürünler sadece ürün artıkları 

ve ardışık ürünleri içerir (enerji ürünleri hariç). Eğri, teknoloji ve hammadde maliyetlerini 

birleştirir. Teknoloji maliyetleri sadece biyofermentör maliyetini içerir. Biyogazın güç ve ısıya 

dönüştürülmesi için kullanılan ekipmanların maliyetleri hariçtir.  
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Şekil 3. Potansiyel Küresel Biyogaz Üretiminin 2018 Yılı için Hammaddelere Göre 

Maliyet Eğrileri (IEA, 2020a) 

Ürün kalıntıları günümüzde küresel biyogaz potansiyelinin yaklaşık yarısını 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, depolama gazı en düşük maliyetli kaynaktır. Günümüzde 

yaklaşık 600 MTEP biyogazın sürdürülebilir bir şekilde üretilebileceği tahmin edilmektedir. 

Gelişmekte olan ekonomiler günümüzde küresel potansiyelin üçte ikisini oluşturmaktadırlar. 

Küresel potansiyelin %30’unu Asya’daki gelişmekte olan ülkeler, %20’sini ise Orta ve Güney 

Amerika ülkeleri oluşturmaktadır. Afrika’daki sürdürülebilir hammadde potansiyeli daha azdır. 

Bununla birlikte, bu bölgedeki potansiyel yine de Sahra altı Afrika’da elektriğe erişimi olmayan 

600 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacaktır (IEA, 2020a). 

Hayvan gübresiyle birlikte bitki artıkları, özellikle tarım sektörünün ekonomide önemli 

bir rol oynadığı gelişmekte olan ekonomilerde en büyük hammadde kaynağıdır. Tarım 

sektörünün GSYİH’nın %17’sine ve toplam istihdamın yaklaşık yarısına katkıda bulunduğu 

Hindistan’da, biyogaz üretim potansiyelinin büyük çoğunluğu şeker kamışı, pirinç ve buğday 

atıklarına dayanmaktadır. Brezilya’da, şeker ve etanol endüstrilerinden arta kalan fazla 

miktarlarda mısır ve şeker kamışı kalıntıları bulunurken, Çin’deki et endüstrisinin ölçeği, 

biyogaz üretimi için hayvan gübresi kullanılmasının iyi bir konumda olduğu anlamına 

gelmektedir. 

Toplam potansiyelin üçte biri gelişmiş ekonomilerde ve bunun yarısından fazlası Kuzey 

Amerika’da, %30’u da Avrupa Birliği ülkelerindedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

biyogaz arz potansiyeli ürün artıkları (esas olarak etanol endüstrisinden mısır artıkları), hayvan 

gübresi ve MSW arasında eşit olarak bölünmüştür. Avrupa Birliği ülkelerinde belediye organik 
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atıklarının biyogaz üretimine olan potansiyel katkısı, düzenli depolama alanlarına bırakılan 

organik madde oranını büyük ölçüde azaltan düzenlemeler nedeniyle çok daha düşüktür. 

Günümüzde küresel olarak, biyogaz üretim maliyeti, 7−70 $/MWh arasındaki kısmen 

geniş bir aralıkta değişmektedir. Bölgeler arasında da önemli farklılıklar vardır. Ortalama 

maliyet Avrupa’da 55 $/MWh, Güneydoğu Asya’da ise 31 $/MWh civarındadır. Toplam 

biyogaz üretim maliyetlerinin yaklaşık %70−95’i biyofermentörler tasarımı oluşturur. Geri 

kalan maliyetler ise hammadde toplama ve işleme maliyetlerini içerir. Hammadde maliyetleri, 

atık üreticilerinin atıklarını elden çıkarmak için ödeme yapmak zorunda kaldıkları durumlarda, 

sıfır hatta negatif olabilir. Diğer durumlarda belirli tarımsal hammaddeler için “giriş ücretleri” 

bazı bölgelerde 100 $/ton kadar yüksek olabileceğinden, büyük bir değişkenlik söz konusudur.  

Biyogaz yerel olarak üretilebilir ve tüketilebilir. Diğer bir deyişle, nakliye maliyetleri 

göz ardı edilebilir. Bununla birlikte, bu tahminler biyogazı elektriğe veya ısıya dönüştürmek 

için gereken yatırımları içermemektedir. Biyogazdan enerji üretim maliyetleri, bazı durumlarda 

dikkate değer olabilir. Örneğin, bir ortak üretim birimi kurmak, güç şebekesi bağlantısı ve ısı 

geri kazanımı ve dağıtımı gibi birimlerin tasarımı, entegre bir projenin maliyetlerini %70 

oranında artırabilir. 

Daha büyük ve daha sanayileşmiş tesislerin inşası bazı ölçek ekonomileri 

sağlayabilirken, ana üretim teknolojileri halihazırda olgunlaştığından, genel olarak maliyet 

azaltma için sadece az bir fırsat vardır. Bununla birlikte, maliyet açısından rekabetçi üretim 

yolları mevcuttur. Tüm bölgelerde, bir gaz geri kazanım sistemi ile donatılmış depolama 

sahalarında, 3 $/MBtu’dan (yaklaşık 10 $/kWh) daha az maliyetle biyogaz üretilebilir. Bu 

potansiyel küresel arz potansiyelinin yaklaşık %8’ine karşılık gelmektedir. 

Toplam olarak günümüz biyogaz potansiyelinin yaklaşık 100 MTEP’unun, dünyanın 

doğal bölgelerinde geçerli doğal gaz fiyatlarına eşit veya daha düşük bir maliyetle 

kullanılabileceği tahmin edilmektedir (IEA, 2020a). Bu değer, halihazırda küresel olarak 

mevcut biyogaz üretim seviyesinin üç buçuk katıdır. 

Biyogaz potansiyeli 2040 yılında günümüz potansiyelinin %50’sinden daha fazla 

olacaktır (Şekil 4). Bu potansiyelin yaklaşık %40’ının maliyeti 35 $/MWh’dan daha düşük 

olacaktır. Şekil 4’deki ürünler sadece ürün artıkları ve ardışık ürünleri içerir (enerji bitkileri 

hariç). Teknoloji ve hammadde maliyetleri dikkate alınmıştır. Teknoloji maliyetleri sadece 

biyofermetörü kapsar. Biyogazın güç ve ısıya dönüştürülmesi için kullanılan ekipman 

masrafları hariçtir.  
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Şekil 4. Hammaddeye göre 2040 Yılında Potansiyel Küresel Biyogaz Üretimi için Maliyet 

Eğrisi (IEA, 2020a) 

Biyogaz üretim maliyetleri zaman içinde az bir miktarda azalarak, tahmini doğal gaz 

fiyatları ile maliyet farkını daraltacaktır. 2040 yılında biyogaz üretimi için sürdürülebilir 

potansiyel değerlendirmesi, daha büyük bir küresel ekonomide çeşitli hammaddelerin artan 

kullanılabilirliğine dayanarak, günümüzdeki potansiyelden %50 oranında daha yüksektir. 

Öngörülen üretim maliyetleri de zamanla ılımlı bir şekilde azalmaktadır. 

Farklı bölgelerdeki dinamiklerde önemli farklılıklar vardır. Gelişmekte olan 

ekonomilerde, biyogaz arz potansiyeli, gelişmiş ekonomilerin yaklaşık iki katı oranında 

büyümektedir. Bunun başlıca nedeni, atık su arıtma tesislerinden biyogaz üretme potansiyelinin 

yanı sıra hayvan gübresi ve belediyelerin organik katı atıklarının artan kullanılabilirliğidir. 

Protein bakımından zengin diyetler tüketen insan sayısı arttıkça, beslenme 

alışkanlıklarındaki değişiklikler, et endüstrisinin büyüklüğünü ve ölçeğini ve dolayısıyla 

hayvan gübresi bulunması olasılığını arttırmaktadır. Artan kentleşme ve atık toplama, bazı 

gelişmekte olan ülkelerde belediye katı atıklarının kullanılabilirliğini de artırmaktadır. 

Hindistan ve Güneydoğu Asya’da, örneğin, atık yönetimi ve toplama programlarının 

iyileştirilmesi, bu tür atıkların mevcudiyetinde önemli bir büyümeye yol açmaktadır (2040’ta 

36 MTEP’e, mevcut değerlendirmenin üç katı). Biyogaz üretimi için kullanılabilecek mevcut 

atık su, 2040 yılına kadar yılda yaklaşık %6 artacaktır. 

Daha ayrıntılı ve sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları, bazı durumlarda 

hammaddeleri belirli biyogaz üretimi için kullanılmaktan uzaklaştırabilir. Örneğin, organik 

atıklar ayrı olarak toplanır ve kompostlama veya biyoyakıt üretimi gibi başka amaçlar için 

kullanılırsa, depolama sahası gazının kullanılabilirliği azalabilir. 
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Tarım sektörü, 2040 yılı için, küresel biyogaz arz potansiyeline en büyük katkıyı 

sürdürecektir. Ürün kalıntıları %40’dan fazla ve hayvan gübresi ise %35’den fazla katkı 

sağlayacaktır. Hayvan gübresinin bir hammadde olarak mevcudiyetinin, her yıl ortalama %2,5 

oranında artacağı tahmin edilmektedir. Belediye organik atıkları, 2040 yılında toplam 

potansiyelin çok daha küçük, bugünkünden daha az bir kısmını oluşturacaktır. Bununla birlikte, 

2040 yılında 80 MTEP’den fazla üretme kapasitesi vardır. Düzenli depolama gazı en düşük 

maliyetli tedarik kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Genel olarak, biyogaz üretim maliyetlerinin az miktarda düşmesi beklenirken, doğal gaz 

fiyatlarının artması beklenmektedir. Öngörülen doğal gaz fiyatlarının Çin ve Güneydoğu Asya 

gibi kısmen yüksek olduğu ülkeler/bölgeler ve iddialı iklim hedeflerine sahip bölgeler, biyogaz 

üretimini artırmak için güçlü teşviklere sahip olabilir. 

Toplamda 2040 yılında, 260 MTEP’den fazla biyogaz dünya genelinde geçerli olan 

bölgesel doğal gaz fiyatlarından daha az maliyetle üretilebilecektir. Maliyetler, Avrupa ve 

gelişmekte olan Asya ekonomileri gibi ithalatçı bölgelerde ortalama 31 $/MWh, Afrika’da 24 

$/MWh ve Kuzey Amerika’da 15,5 $/ MWh olacaktır. 

Biyogazın rekabet gücünü artırmanın bir yolu, yan ürünlerin üretiminden para 

kazanmaktır. Biyogaz üretimi sonucunda, “digestate” adı verilen sıvı ve lifli materyal kalıntısı 

açığa çıkar. Digestatın taşınması ve atılması maliyetli olabilir. Sonuç olarak, yararlı bir yan 

ürün genellikle bir atık olarak kabul edilir. Bununla birlikte, belirli yerlerde ve uygulamalarda, 

digestate doğal bir gübre olarak satılabilir. Böylece, üretim maliyetinin bir kısmını 

dengelemeye yardımcı olur. Avrupa ülkelerindeki yönetmelikler, yakın zamanda organik 

malzemelerin digestat üretiminde oynadığı rolü kabul etmiştir (EBA, 2019). 

2.7. Hammadde Tedarik Maliyetleri  

Teorik kullanılabilirlik ve maliyet modellemeleri, büyük miktarlarda hammaddenin 20 

EUR/MWh civarında maliyetler ile kullanıcılara sunulabileceğini göstermektedir. 

Hammaddelerin taşınması ve bazı ek ön işlemlerin maliyetleri, yerel koşullara bağlı olacaktır. 

Maliyetlendirme için kullanılan bazı projelerde ve tasarım çalışmalarında, halihazırda 20 

EUR/MWh değerindeki yakıt teslim maliyetleri görülmektedir. Bu durum, hammadde 

maliyetlerinin pratikte teorik tahminleri aşabileceğini düşündürmektedir. Gerçek dünyada 

uygun hammadde temin etme maliyetlerini test etmek ve özellikle de bölgesel talebin çok hızlı 

büyüdüğü ve aynı zamanda ahşap için olduğu gibi, diğer bölgelerdeki tedarikçileri etkilediği 

pazarın tahmin edilmesi için, gerçek projelerden daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Biyokütle hammaddelerinin toplanması ve kullanılması, işleme ve lojistik maliyetlerini 

azaltma potansiyeline sahiptir. Örneğin, Kanada’da yol kenarında orman kalıntılarını öğütme 

maliyetinde %20−30 oranında bir azalma olduğu bildirilmiştir (Friesen, 2018). ABD Enerji 

Bakanlığı 2010 yılında, Biyoenerji Teknolojileri Ofisi, yüksek tonajlı hammadde lojistik 

projeleri olarak bilinen ve lignoselülozik biyokütlenin toplanması, depolanması ve taşınması 

için önemli maliyet azaltımları gösteren beş projeyi finanse etmiştir (ABD Enerji Bakanlığı, 

2014). Daha uygun kimyasal bileşimler sergileyen ve hedeflenen biyoyakıtlara dönüştürülmesi 

daha kolay olan geliştirilmiş biyokütle/biyoenerji ürünleri geliştirmek amacıyla araştırmalar 

devam etmektedir. Alternatif hammadde geliştirmenin bir örneği, şeker kamışı ve Miscanthus 

bitkilerini, şeker (karbonhidratlar) yerine daha yüksek seviyelerde yağ (lipitler) üretecek şekilde 

tasarlayarak, biyodizel ve biyojet yakıtları üretmek için daha iyi hammaddelere dönüştürme 

çabasıdır. 

Ulusal ve bölgesel değerlendirmeler, ileri biyoyakıt üretimi de dahil olmak üzere, 

biyoenerji üretimi için hammaddelerin olası uzun vadeli kullanılabilirliği ve maliyetlerine 

ilişkin öngörü sağlamak için çok yararlıdır. Bununla birlikte, uzun vadeli küresel 

kullanılabilirliği tahmin etmek için, bu tür değerlendirmelerin çok şeffaf bir şekilde yapılması 

gerekir. Çeşitli kaynakların ve uygulamada ne kadar malzemenin mevcut olabileceğini 

tanımlamak için yapılan varsayımların açık bir şekilde sınıflandırılması gerekir.  

Bu tür yaklaşımların uyumlaştırılmasında faydalı bir aşama, çeşitli potansiyel 

hammaddelerin sınıflandırılmasının ve uygulanan sürdürülebilirlik kısıtlamalarının 

standartlaştırılması ve rasyonelleştirilmesi dahil, bu tür çalışmalar için bazı en iyi uygulama 

kılavuzlarının geliştirilmesi olacaktır. Bu tür önlemler, en azından önemli üretici ve kullanıcı 

bölgeleri için küresel bir tahmin vermek amacıyla, daha kolay uyulabilecek daha tutarlı kaynak 

tahminlerinin geliştirilmesini kolaylaştırabilir. 

● Gelişmiş biyoyakıtlar, şimdiye kadar pek çok düşük karbon senaryosunda önemli 

bir rol oynamaktadır. Üretimleri sadece sınırlı bir ölçekte olup, maliyetleri şu anda 

geleneksel biyoyakıtlardan ve değiştirmeyi amaçladıkları fosil yakıtlardan daha 

yüksektir. 

● Endüstri ve diğer kaynaklardan toplanan bilgiler, daha önceki maliyet analizi 

raporunda yer alan gelişmiş biyoyakıt üretiminin mevcut maliyet tahminlerini büyük 

ölçüde doğrulamıştır. Maliyetler, biyokütle hammaddelerine dayalı üretim için 

62−158 EUR/MWh (17−44 EUR/GJ) ve atık bazlı üretim için 48−104 EUR/MWh 
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(13−29 EUR/GJ) aralığındadır. Bu maliyetler, son zamanlarda 30−50 EUR/MWh 

(8−14 EUR/GJ) fosil yakıt fiyatları ile karşılaştırılmaktadır. 

● Atıklardan düşük maliyetli ileri biyoyakıt üretmek ve gelişmiş biyoyakıt üretiminin 

mevcut biyoyakıt işleme tesisleri ile entegrasyonu yoluyla, erken pazar fırsatları 

mevcuttur. Bununla birlikte, bu fırsatlar kısmen sınırlıdır ve kendi başlarına düşük 

karbon senaryosu beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulacak seviyelerde 

üretimi mümkün kılmayacaktır. 

● Ar-Ge ve ilk ticari tesislerden kazanılan deneyim sayesinde, maliyetlerin 

düşürülmesi için önemli bir potansiyel vardır. Bazı ek ticari tesisler inşa edilirse, 

sermaye ve işletme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılacağı tahmin edilirken, 

hammadde maliyetinin azaltılması için kapsamın daha sınırlı olacağı 

düşünülmektedir. Toplam üretim maliyetleri, mevcut maliyet tahminlerine kıyasla 

%5−27 arasında azaltılabilir. Ayrıca, daha uygun şartlarda finanse edilmesi 

mümkün olduğunda, artan deneyimler tesislerin maliyetlerini daha da düşürecektir. 

Örneğin, finansman oranının %10’dan %8’e düşürülmesi ve finansman süresinin 15 

yıldan 20 yıla çıkarılması maliyetleri, %5−16 oranında azaltacaktır. Bu önlemler 

birlikte uygulandığında, biyokütle hammaddelerinden üretilen biyoyakıtların üretim 

maliyetleri 42−119 EUR/MWh (12−33 EUR/GJ) ile atık bazlı biyoyakıtların üretim 

maliyetleri 29−79 EUR/MWh (8−22 EUR/GJ) arasında azalabilir.  

● Bir takım düşük karbon senaryolarında, gelişmiş biyoyakıtların isteklerini 

karşılamak için gerekli öngörüler doğrultusunda teknolojilerin geniş çapta 

konuşlandırılması, tesis sermayesi ve işletme maliyetleri ile uyumlu olması 

durumunda, teknoloji öğrenimi yoluyla maliyetler azalma eğilimindedir. Bu tür bir 

azalma, teknolojilerin büyük ölçekli kullanıma sunulması dikkate alındığında 

önemli olabilir. Ancak, birçok faktör birlikte dikkate alındığında, bu tür azalımların 

kapsamını kesin olarak tahmin etmek zordur. 

● Sermaye ve işletme maliyetleri düştükçe, hammadde maliyetleri toplam maliyet 

yapısında daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle, talebin önemli ölçüde arttığı 

durumlarda, hammadde maliyetini ve fiyat eğilimlerini tahmin etmek zordur. 

Küresel ve bölgesel çalışmalar, 20 EUR/MWh değerinin altındaki yol kenarı 

maliyetlerinde önemli miktarlarda atık kalıntısı ve enerji bitkisinin bulunabileceğini 

gösterirken, tüm lojistik ve piyasa faktörlerini dikkate alarak hammaddelerin bu 
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maliyetlerde pratik olarak teslim edilebileceğini doğrulamak için daha ayrıntılı 

çalışmalara ihtiyaç vardır.  

● Gelişmiş biyoyakıt çeşitlerinin mevcut üretim maliyetleri ile değiştirilmeleri 

amaçlanan fosil yakıt fiyatlarının karşılaştırılması, önemli bir maliyet boşluğunu 

göstermektedir (12−128 EU /MWh arasında, (3−36 EUR/GJ)). Yukarıda tartışılan 

orta vadeli maliyet azaltımlarına ulaşılabilirse, boşluk daralacak, ancak yine de 

birçok durum için önemli olacaktır. 

● Bu nedenle, bu teknolojilerin düşük karbonlu yakıtlar için katma değer veya fosil 

yakıtlara uygulanan önemli karbon maliyetleri açısından olgunlaşmasını sağlamak 

için politika desteğine ihtiyaç duyulacaktır. Biyokütle bazlı yakıtlar için, mevcut 

boşluğu kapatmak için 49−525 EUR/tonCO2eq aralığında bir karbon fiyatı 

gereklidir. Orta vadede yeterli pazar gelişimi göz önüne alındığında, bu durum 

0−365 EUR/tonCO2eq değerine düşürülecektir. Bu değerler, çok büyük ölçekli 

dağıtımın teşvik ettiği deneyimlere bağlı maliyet indirimleriyle daha da azaltılabilir. 

● Uzun vadede, fosil yakıt kullanımının etkin maliyeti, daha yüksek fiyatlar ve daha 

kapsamlı karbon fiyatlandırması kombinasyonu ile artabilir veya düşük karbonlu 

ulaştırma yakıtları için başka teşvikler mevcut olabilir. Gelişmiş biyoyakıtların 

üretim kapasitesinde büyük bir artış varsa, teknolojilerin IEA’nın Dünya Enerji 

Görünümü senaryolarında olduğu gibi, beklenen fosil ve karbon fiyatları 

bağlamında maliyet etkin olma ihtimali vardır. 

● Yukarıda tartışılan gelişmiş biyoyakıtların ve diğer yakıtların maliyetleri önemli bir 

faktör olsa da, bu seçenekleri karşılaştırırken ve diğer düşük karbonlu seçeneklere 

bakarken de daha geniş kapsamlı bir değişkenler yelpazesi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu değişkenler, fosil yakıtları doğrudan ne ölçüde 

değiştirebileceklerini, yakıtlarla ilgili herhangi bir değişiklik veya dağıtım 

maliyetini, hammaddelerin olası kullanılabilirliğini ve yaşam döngüsü sera gazı 

emisyonlarını ve belirli rotalarla ilişkili diğer sürdürülebilirlik kriterlerini içerir. 

Gelişmiş biyoyakıtlar için geleceğin genel değerlendirmesinin, burada belirtilen 

diğer faktörler ve enerji maliyetleri bağlamında görülmesi gerekmektedir. 

● Büyük ölçekte dağıtım, sürekli politika desteğine bağlı olacaktır. İlk olarak, 

endüstrinin desteğe ve teknolojilerin riskli ve maliyetli erken ticarileştirilmesine 

ihtiyacı olacaktır. Ayrıca, fosil yakıt kullanımıyla ilişkin sera gazı emisyonlarıyla 
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ilişkili dış maliyetleri içselleştirerek veya düşük karbonlu ulaştırma yakıtlarını 

teşvik ederek, biyoyakıtlar ve fosil yakıt fiyatları arasındaki farkları dengelemek için 

sürekli desteğe ihtiyaç duyulacaktır. 

● Geliştirilen ve ileri biyoyakıtların erken devreye alınmasına ve kullanılmasına 

başarılı bir şekilde yol açan bazı politika ve düzenleyici portföy örnekleri vardır. 

Örneğin, ABD’de ve özellikle Kaliforniya’da Yenilenebilir Yakıt Standardı ve 

Düşük Karbonlu Yakıt Standardı, gelişmiş biyoyakıtların büyümesini teşvik etmek 

için yeterli seviyelerde etkili pazar desteği sağlamaktadır. Diğer bölgelerde de 

benzer destek verilmektedir. Bu politikaların etki ve maliyetlerinin başarısı 

izlenerek, en iyi politika uygulamalarının daha geniş bir şekilde tanımlanması ve 

uygulanması sağlanmalıdır. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Biyogaz ve biyometan tedarikinin sürdürülebilir teknik potansiyeli ve maliyetlerinin 

ayrıntılı olarak değerlendirmesi önemlidir. Dünyadaki farklı biyogaz ve biyometan üretim 

yöntemlerinin potansiyel durumunu ve ticari uygulanabilirliğini gösteren tedarik maliyet 

eğrilerini elde etmek için ayrıntılı maliyet, hammadde ve teknoloji çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu çalışmada biyoyakıt üretümi için potansiyeller ve maliyetler değerlendirilmiştir. Biyoyakıt 

üretimi için sürdürülebilir teknik potansiyel ile ilgili tahminler zamanla gelişmektedir. Bu 

teknik potansiyel değerleri; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve nüfus artışı, şehirleşme 

eğilimleri, atık yönetimindeki değişiklikler ve beklenen teknolojik değişim oranlarından 

etkilenmektedir. 

Günümüzde, gelişmiş biyoyakıtların üretim maliyetleri, hem fosil yakıt karşılıklarından 

hem de geleneksel biyoyakıtlardan enerji bazında daha yüksektir. Bu nedenle, maliyet azaltma 

potansiyelini anlamak önemlidir. Maliyetler, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve deneyimlerin 

artmasına bağlı olarak azalabilir. Maliyetlerin azalması için aşağıdaki etmenler dikkate 

alınmalıdır: 

� Hammadde üretimi ve lojistik maliyetlerini azaltmak ve sürekli aynı kalitede 

hammadde üretmek. Artan talepten kaynaklanan hammadde fiyatlarının artması ve 

hammadde stoklarının daha yüksek maliyetlere taşınması ihtiyacı ile dengelenebilir. 

� Teknik süreçlerin verimliliklerini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak. 

� Tesis kapasitelerini artırarak, tesislerden sağlanacak faydaları artırmak. 
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� Büyük ölçekli üretim tesislerinin tasarımı ve işletilmesi konularında deneyim 

kazanmak. 

� Riskleri azaltılarak ve teknolojilere duyulan güveni arttırarak, tesislerin sermayesi 

ve finansmanı daha uygun koşullarda kullanılabilir hale getirmek. 

� Biyolojik ve fosil esaslı mevcut yakıt veya endüstriyel üretim altyapılarında ve 

potansiyel olarak karbon yakalama ve kullanma veya depolama için ileri 

teknolojilerin birlikte tasarımlanması ve entegrasyonunu sağlamak. 
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ÖZET 

Bu çalışma ikinci ürün koşullarında mısır çeşitlerinin farklı sıklıklardaki verim ve verim 

öğelerinin belirlenebilmesi için Aydın ili Söke ilçesinde (SÖKE TAYEM) 2019 yılında 

yürütülmüştür. Materyal olarak May-Capuzi, Syngenta-Sy Zoan, Dekalp-DKC 6664 ve Pioneer 

P2088 çeşitleri, sıklık olarak ise 5 farklı sıra üzeri mesafesi (12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 

cm) değerleri belirlenmiştir. Bitki Boyu, ilk koçan yüksekliği, koçan boyu, koçanda tane sayısı, 

yüz tane ağırlığı, sap kalınlığı, koçan çapı, sömek çapı ve tane verimi değerleri ölçülmüştür. 

Çalışmanın sonucunda tane verimi, bitki boyu ve koçan yüksekliği değerlerinin artan sıklık ile 

arttığı belirlenmiştir. En yüksek tane verimi ortalaması (1701,7 kg/da) 12 cm sıra üzeri 

mesafesinde gözlenmiştir. Buna karşın artan sıklık koçan boyu, koçanda tane sayısı, yüz tane 

ağırlığı, sap kalınlığı, koçan çapı, sömek çapı değerlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu 

veriler ışığında ikinci ürün koşullarında yüksek yeşil ot ve yüksek tane üretimi (uzun bitki boyu 

ve yüksek verim) isteniyorsa sıklığın arttırılmasının uygun olacağı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Mısır (Zea mays L.), Bitki sıklığı, Verim, Verim özellikleri, Kalite 
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THE EFFECT OF PLANT DENSITY ON SEED YIELD, SOME YIELD 

COMPONENTS AND QUALITY CHARACTERISTICS OF CORN (Zea mays L.) 

UNDER SECOND CROP CONDITION 

ABSTRACT 

This study was carried out in Aydın/Söke province (SÖKE TAYEM) in 2019 in order to 

measurement of the performance of corn varieties at different frequencies under the second crop 

condition. As a material of the study, May-Capuzi, Syngenta-Sy Zoan, Dekalp-DKC 6664 and 

Pioneer P2088 varieties and 5 different row spacing’s (12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm) 

were determined. Plant height, first cob height, cob length, grain number in cob, hundred grain 

weight, stalk thickness, cob diameter, blade diameter, grain yield values were measured. 

According to the results of our research, it was determined that the grain yield, plant height and 

cob height values increased with increasing frequency. The highest grain yield average (17017 

kg/ha) was observed at 12 cm row distance. On the other hand, the increasing frequency caused 

a decrease in the values of the cob length, the number of grains in the cob, one hundred grain 

weight, stem thickness, cob diameter, and blade diameter. In the light of these data, it was seen 

that it would be appropriate to increase the density in the second crop conditions if high green 

grass and high grain production (tall plant height and high yield) is desired. 

Key Words: corn, plant frequency, seed yield, seed quality 

GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde artan nüfusun getirdiği en büyük sorunlardan birisi beslenme sorunudur. 

Dünyada yaklaşık 800 milyon insanın yaşamsal faaliyetleri için, günlük gereksinim duydukları 

enerjiyi karşılayamadıkları bilinmektedir (Başer, 1993). Hem yüksek verimli olması hem de 

çok farklı çevre koşullarında yetiştirilebilmesi mısırın Dünya’daki açlık sorununa bir çözüm 

olma olasılığını arttırmaktadır. Belirtilen yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde mısır, Kuzey 

Yarım Kürede 58° kuzey enlemi ile Güney Yarım Kürede 40° güney enlemleri arasında 

yetiştirilmektedir (Kün, 1985). 

Dünyada dane mısır üretimi 2018 yılında yaklaşık 194 milyon ha alanda gerçekleşmiş olup 1 

milyar 148 milyon ton üretim sağlanmış, dekar başına verim 592 kg olarak belirtilmiştir (FAO, 

2020). Dünyada en çok mısır ekilişi yapan ülkeler ise; Çin, ABD, Brezilya, Hindistan ve AB 

ülkeleridir (Anonim, 2020a).  

Türkiye’de toplam tarım alanı 37.712.000 ha’dır. Bunların içinde nadasa bırakılmayan tahıl 

üretimi 15.387.000 ha’dır (TÜİK, 2020). Türkiye’de tane mısır üretimine baktığımızda 2019 
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yılında 6.388.287 da alanda yetiştiriciliğinin olduğu ve üretim miktarının 6 milyon ton olup, 

dekara verimin 940 kg olduğu söylenebilir (TÜİK, 2020).  

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünün Marmara, Ege, Akdeniz ve 

Karadeniz Bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarda da ortaya çıkmıştır. Kurumun dört bölgede 

yürüttüğü çalışmaların sonucunda, birinci ürün mısırın ortalama tane veriminin yaklaşık 1349 

kg da-1, ikinci ürünün ise yaklaşık 1224 kg da-1 olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2007b). Bu 

farkın, sadece tane veriminde değil kuru madde verimi, bitki boyu, koçan boyu, koçanda tane 

sayısı, bin tane ağırlığı, yaprak alanı indeksi, büyüme derece gün değeri, bitki büyüme oranı, 

yaprak alanı oranı, yaprak alanı süresi, tanede protein oranı, tanede yağ oranı ve hasatta tane 

nemi gibi birçok özellikte de ortaya çıktığı bildirilmiştir (Konak vd., 1998; Geren, 2000; 

Karaca, 2000; Serter, 2003; Yaşak vd., 2003; Kızılşimşek vd., 2005; Karayiğit, 2005). 

Araştırmacılar mısırın üretim döneminin yanı sıra sıklığının da tane verimi ve verim öğelerine 

etkili olduğu bildirilmiştir. Argenta vd. (2001), birim alandaki ulaşılmak istenen bitki sayısının; 

bitki sıra aralığı,  gübreleme ve sulama gibi birçok etkene bağlı olduğunu rapor etmişlerdir. 

Momoh (2001), sürdürdüğü araştırmada, artan bitki sıklığında bitki başına düşen yaprak 

alanının düşmesine rağmen, bitki sıklığı artıkça, yağ içeriğinin düştüğünü, bir metre karedeki 

yaprak alanının arttığını ve mısır yağ içeriğinin bitki sıklığından azaldığını bildirmiştir. 

Bununla yanında, azalan bitki sıklığında bitki başına düşen verim yükselmesine karşın, 

ekonomik olarak yüksek tane veriminin artan bitki sıklığından elde edildiği ve bin tane 

ağırlığında bitki sıklığı değişikliğinden kaynaklı bir farklılık gözlemlenmediği saptanmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışma ile Aydın İli Söke ilçesi ikinci ürün koşullarında 

yetiştiriciliği yapılan mısır çeşitlerinin farklı bitki sıklıklarına gösterecekleri tepkilerin 

araştırılması hedeflenmiştir. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı’ na bağlı Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve 

Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (SÖKE TAYEM) Bitkisel Üretim Birimine ait tarım 

arazilerinin 1 Nolu Parselinde gerçekleştirilmiştir. Koordinatları 37.70.25 Kuzey 27.38.27 

Doğu şeklindedir. Materyal olarak çalışmada dört farklı dane mısır çeşidi; May-Capuzi, 

Syngenta-Sy Zoan, Dekalp-DKC 6664 ve Pioneer P2088 materyal olarak kullanılmıştır.  

Bu çalışma, beş farklı ekim sıklığında, dört farklı çeşit olacak şekilde ve üç tekerrürlü tesadüf 

blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın ekimi ikinci ürün olarak, arpa 

sonrası 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştır.  Ekim işlemi kurumumuz Söke TAYEM 
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bünyesinde bulunan baltalı ayaklı 4 sıralı pnömatik ekim makinasıyla yapılmıştır. Yine 

kurumumuz bünyesinde bulunan Tarım Makineleri Test Merkezi’nden temin edilen hava 

plakalarının ve zincir ayarlarının değiştirilmesi sonucu sıra üzeri ekim mesafesi 4 cm olarak 

belirlenmiştir. Ekim sıra arası 70 cm, sıra uzunluğu ise 12 m olan, 4 sıralı parsellere her bloğa 

(çeşitler belirleyici) 5 parsel gelecek şekilde yapılmıştır. Çıkış sonrası yaklaşık 10-15 cm 

boylandığında sıra üzerindeki bitkiler 12, 14, 16, 18 ve 20 cm boşluk bırakılacak şekilde 

seyreltme yapılarak beş farklı ekim sıklığı oluşturulmuştur. 

Söke TAYEM’ de gerçekleşen araştırmaya ait deneme alanının iklim özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Çizelge 1 Aydın ili Söke ilçesi vejetasyon dönemine ait 2005-2019 yılları, uzun yıllık ortalama 

sıcaklık ve toplam yağış değerleri 

Aylar 

2019 Uzun yıllar (1958 – 2018) 

Mak.Sıc. (°C) Ort. Sıc. 

(°C) 

Yağış 

(mm) Sıcaklık (°C) Yağış (mm) 

Haziran 31,6 26,6 35,2 25,7 21,6 

Temmuz 32,9 27,7 20,8 28,5 2,4 

Ağustos 33,9 29,0 0 28,4 3,7 

Eylül 29,6 23,8 35,0 24,1 21,4 

Ekim 27,1 21,2 45,4 19,3 76,1 

Kasım 22,4 16,9 114,6 14,7 113,9 

Ort. / Top. 29,5 24,2 251,0 23,5 239,1 

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri (Anonim, 2019) 

 

Çizelge 1’de Söke ilçesinde en yüksek ortalama sıcaklığın Temmuz ayında 28,5 °C ile olduğu 

ve en fazla yağışın Kasım ayında gerçekleştiği, vejetasyon döneminde ise toplam 239,1 mm 

yağış olduğu görülmektedir. Bitki gelişimi süresince maksimum sıcaklık değerleri 33,9 °C 

(Ağustos) ile 22,4 °C (Kasım) arasında, ortalama sıcaklık değerleri ise 29 °C (Ağustos) ile 16,9 

°C (Kasım) arasında değişim gösterdiği görülmektedir. Toplam 251 mm yağış düştüğü, fakat 

hasat tarihi 8 Kasım tarihinde gerçekleştiğinden Kasım ayının ilk haftasındaki yağışlarda (25,4 

mm) eklendiğinde, yetiştirme periyodundaki gerçek yağış miktarının 161,8 mm olduğu 

görülmüştür. Bitki yetiştirme süresince ortalama sıcaklıklar 2019 yılında 24,2 °C iken uzun 
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yıllık ortalamaları 23,4 °C olduğu gözlemlenmiştir. 2019 yılı sıcaklıkların uzun yıllar 

ortalamalarına göre daha yüksek değerlerde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 2019 yılında 

vejetasyon döneminde uzun yıllık değerlere göre daha fazla miktarda yağış düştüğü 

görülmektedir. 

Araziye ait toprak analizi ise Söke Ziraat Odasına bağlı toprak analiz laboratuvarında 

gerçekleşmiş olup analiz sonuçları Çizelge 2’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 2. Çalışma arazisine ait toprak analiz sonuçları 

Analizler 

Derinlik (cm) 
Değerlendir

me 

Analizle

r 

   
Değerlendir

me 
0-

30 

30-

60 

60-

90 

0-30 30-

60 

60-

90 

Bünye 70,4 78,2 82,5 Killi K₂O 48,2 42,9 37,4 Yeterli 

pH 7,92 8,02 8,12 Kuvvetli 

Alkali 

Ca 

(ppm) 

573

4 

5721 5876 Fazla 

Tuz (%) 0,02

3 

0,03

2 

0,04

1 

Tuzsuz Mg 

(ppm) 

106

1 

1083 1391 Fazla 

Kireç 

(%) 

11,8 12,6 15,7 Orta Kireçli Fe 

(ppm) 

10,4 10,4 13,8 Yeterli 

O. M. 

(%) 

1,21 0,94 0,67 Çok Az Zn 

(ppm) 

1,81 1,62 1,67 Yeterli 

N (%) 0,06

1 

0,04

7 

0,03

4 

Çok Az Cu 

(ppm) 

2,88 3,39 4,36 Yeterli 

P₂O₅  4,05 3,36 1,61 Az Mn 

(ppm) 

8,21 7,73 8,41 Yeterli 

 

 Çizelge 2’te verilen ve ikinci ürün mısır (ön bitki arpa) ekimi yapılan arazinin toprak yapısının 

killi, organik madde (O.M.) içeriği düşük, toprak pH’sının kuvvetli alkali reaksiyonda olduğu, 

toprağın kireç durumunun orta kireçli olduğu ve topraktaki % tuz oranına göre ise toprağın 

tuzsuz olduğu belirlenmiştir. Makro besin elementlerinden Azot (N) ve Fosfor (P₂O₅) toprakta 

yeterli değil, Potasyum (K₂O), Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg)’un toprakta yeterli olduğu 

tespit edilmiştir. Mikro besin elementlerinden Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu) ve Mangan 

(Mn) bakımından toprağın yeterli olduğu belirlenmiştir. 
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Deneme boyunca ikinci ürün koşullarında standart konvansiyonel tarım işlemleri (sulama, 

gübreleme, ilaçlama, ara işleme vb.) yapılmıştır.  

Araştırmada İncelenen Özellikler 

Bitkiler ikinci ürün hasat dönemine geldiğinde Bitki Boyu (cm), İlk Koçan Yüksekliği (cm), 

Koçan Uzunluğu (cm), Koçanda Tane Sayısı (adet), Tane Verimi (kg da-1), Yüz Tohum Ağırlığı 

(g), Sap Kalınlığı (mm), Koçan Çapı (mm), Sömek Çapı (mm) değerleri ölçüldü.  

Sonuçların Analiz ve Değerlendirmesi 

Çalışmadan elde edilen tekerrürlü veriler varyans analizi (ANOVA) tekniği ile 

değerlendirilmiş, ortalamalar arasındaki farklar EKÖF çoklu karşılaştırma testi ile yapılarak 

özellikler arası ilişkiler basit korelasyon testi ile “TARİST” istatistik analiz hazır paket 

programı kullanılarak yapılmıştır (Açıkgöz vd., 2004). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Söke lokasyonunda ikinci ürün koşullarında yetiştirilen mısır çeşitlerinin farklı sıklıklarda 

yetiştirilmesi sonucunda elde edilen bazı tarımsal özelliklere ait varyans analiz sonuçları 

Çizelge 3 de verilmiş. Buna göre ikinci ürün koşullarında farklı sıklıklarda yetiştirilen 

çeşitlerden ölçülen bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, koçan boyu, yüz tohum ağırlığı, koçan çapı 

ve sömek çapı değerlerinde çeşit değişkeni önemli bulunmuştur. Bitki sıklığı değişkeni koçan 

boyu, tane verimi, koçanda tane sayısı, yüz tohum ağırlığı, sap çapı ve sömek çapı değerlerinde 

önemli görülürken, interaksiyon hiçbir özellik için önemli bulunmamıştır.  

Çizelge 3. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden ölçülen tarımsal özellikler üzerine etkisine ait 

varyans analiz tablosu 

Varyasyon 
Kaynağı 

Bitki 
Boyu 

İlk 
Koçan 
Yükse
kliği 

Koç
an 

Boy
u 

Koçand
a Tane 
Sayısı 

Tane 
Verimi 

Yüz 
Tohum 
Ağırlığı 

Sap 
Kalınl

ığı 

Koç
an 

Çapı 

Söme
k 

Çapı 

Kareler Ortalaması 

Çeşit 
1165,5 

** 
551,7 

** 
6,6 
** 

6551,8 
öd 

22682,6 

öd 
41,6 ** 4,5 öd 

11,4
8* 

17,25
** 

Bitki sıklığı 
36,0 
öd 

23,0 
öd 

7,2 
** 

9708,3 
* 

463437,1 

** 
17,3 ** 

47,5 
** 

7,70 
öd 

4,18* 

Çeşit*Bitki 
sıklığı 

39,7 
öd 

13,9 
öd 

1,2 
öd 

1376,9 
öd 

10114,2 

öd 
3,9 öd 1,1 öd 

2,47 
öd 

2,03 
öd 

Hata 112,2 39,8 1,3 2773,6 25471,7 4,4 1,6 3,01 1,33 

öd: önemli değil, *: 0.05 düzeyinde önemli, **: 0.01 düzeyinde önemli 
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Bitki Boyu (cm) 

Çeşit değişkeninin bitki boyu üzerine etkisi bu çalışmada açıkça Çizelge 4 de görülmektedir. 

En yüksek bitki boyu değeri Pioneer P2088 çeşidinde 205,7 cm olarak kaydedilirken, en düşük 

bitki boyu May Capuzi çeşidinde 186,3 cm olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte bitki 

yoğunluğunun, bitki boyu üzerine istatistiki açıdan önemi bulunmamasına rağmen birim alana 

düşen bitki sıklığı azaldıkça bitki boyu da buna paralel olarak azalmıştır. Bu durum bitkilerin 

fotosentezi gerçekleştirmek adına ışık rekabetine daha az girmesinden kaynaklandığı 

söylenebilir (Widdicombe ve Thelen, 2002; Rafiq vd., 2010). 

Çizelge 4. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen bitki boyu ortalamaları (cm) 

Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 203,3 212,6 188,2 197,9 200,5 
14 cm 201,2 207,1 183,9 199,7 197,9 
16 cm 206,0 203,4 181,8 196,2 196,8 
18 cm 209,1 201,1 189,0 200,7 199,9 
20 cm 201,2 204,6 188,8 192,6 196,8 

Ortalama 204,1 AB 205,7 A 186,3 C 197,4 B  
EKÖF çeşit (0,05): 7,8 

 

 İlk Koçan Yüksekliği (cm) 

Çeşit değişkeninin ilk koçan yüksekliği üzerine etkisi açıkça Çizelge 5 de görülmektedir. 

Çeşitleri arasında en yüksek koçan yüksekliğine sahip iki çeşit 76,9 cm ile Dekalp DK6664 ve 

72,9 cm ile Pioneer P2088 öne çıkmıştır. En düşük ilk koçan yüksekliği değerine sahip çeşit ise 

63,1 cm ile May Capuzi’dir. Bitki sıklıkları arasında en yüksek değer 12 cm bitki sıklığı ile 

72,3 cm olarak tespit edilirken en düşük değer 20 cm bitki sıklığında 68,3 cm olarak 

kaydedilmiştir.  

 

 

 

Çizelge 5. Bitki sıklıklarının çeşitlerden elde edilen ilk koçan yüksekliği ortalamaları (cm) 

Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 78,9 77,4 64,0 68,9 72,3 
14 cm 76,5 72,5 62,2 68,5 69,9 
16 cm 77,5 69,5 62,8 70,4 70,0 
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18 cm 78,7 71,6 63,9 66,5 70,1 
20 cm 73,3 73,9 62,9 63,4 68,3 

Ortalama 76,9 A 72,9 A 63,1 B 67,5 B  
EKÖF çeşit (0,05): 4,7 

  

Koçan boyu (cm) 

Çizelge 6 incelendiğinde; artan sıklığın (azalan sıra üzeri mesafesi) ortalama koçan boyu 

değerlerini azalttığı görülmüştür. En yüksek koçan boyu ortalamasının 20 cm sıra üzeri 

mesafesinden (18,5 cm) elde edildiği söylenebilir. Bunu 18 cm (18,0 cm) ve 16 cm (17,6 cm) 

ortalamaları takip etmiştir. En düşük koçan boyu ortalaması ise (16,5 cm) en yüksek sıklık 

değerini oluşturan 12 cm sıra üzeri mesafesinden elde edilmiştir. 

Çeşitlerin performansları bakımından değerler incelendiğinde P2088 ve SY Zoan çeşitlerinin 

en yüksek ortalamayı (18,0 cm) verdiği görülmektedir. Bunu DK6664 (17,5 cm) çeşidi takip 

etmiştir. En düşük ölçüm May Capuzi (16,7 cm) çeşidinden elde edilmiştir. Mısır bitkisinde 

bitki sıklığının yükselmesi ile koçan uzunluğu düşmekte (Uğurlar, 1987), diğer bir ifadeyle 

artan sıra arası veya sıra üzeri mesafelerde mısır bitkisinde koçan boyu artmaktadır (Cesurer, 

1995; Eskandarnejad, 2013; Stone vd., 1998; Akman, 2002; Haş, 2002; Gözübenli vd., 2004; 

Sharifi vd., 2009; Saruhan ve Şireli, 2005; Eskandarnejad vd., 2013; Ion vd., 2014). Ekim 

sıklığının koçan uzunluğunun üzerine önemli ölçüde etkisi olduğu bilinmektedir (White, 1986). 

Koçan uzunluğu yönünden bitki ekim sıklığı ve çeşitler arasında farklılıklar olmaktadır 

(Sağlamtimur ve Okant, 1987). 

 

Çizelge 6. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen koçan boyu ortalamaları (cm) 

Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 17,2 16,2 15,9 16,7 16,5 bc 
14 cm 17,3 17,4 16,4 18,3 17,4 b 
16 cm 16,4 18,8 16,9 18,3 17,6 ab 
18 cm 18,5 18,8 16,8 17,9 18,0 ab 
20 cm 18,2 19,3 17,5 19,1 18,5 a 

Ortalama 17,5 A 18,1 A 16,7 B 18,1 A 17,6 
EKÖF sıklık (0,05): 0,9   EKÖF çeşit (0,05): 0,8   
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4.1.5. Koçanda Tane Sayısı (adet) 

Farklı sıklıklarda yetiştirilen mısır çeşitlerinden ölçülen koçanda tane sayısı ortalama değerleri 

Çizelge 7‘de verilmiştir. Buna ek olarak çizelgede sıklık ve çeşit ortalamalarının yanı sıra 

önemli bulunan ortalamalara ait EKÖF değeri de verilmiştir.  

Çizelge 7. Bitki sıklıklarının çeşitlerden elde edilen koçanda tane sayısı ortalamaları (adet) 

Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 480,6 439,4 443,0 408,5 442,9 b 
14 cm 501,8 491,9 465,9 479,3 484,7 ab 
16 cm 503,6 547,1 465,3 503,6 504,9 a 
18 cm 527,2 531,6 487,3 463,5 502,4 a 
20 cm 498,4 554,4 507,8 498,3 514,7 a 

Ortalama 502,3 512,9 473,9 470,6  
EKÖF sıklık (0,05): 43,6  

 

Çizelge 7 incelendiğinde; artan sıklığın (azalan sıra üzeri mesafesi) ortalama koçanda tane 

sayısı değerini azalttığı görülmüştür. En yüksek koçanda tane sayısı ortalamasının 20 cm sıra 

üzeri mesafesinden (514,7) elde edildiği söylenebilir. Bunu birbirine çok yakın değerler veren 

16 cm (504,9) ve 18 cm (502,4) ortalamaları takip etmiştir. En düşük koçanda tane sayısı 

ortalaması (442,9) en yüksek sıklık değerini oluşturan 12 cm sıra üzeri mesafesinden elde 

edilmiştir. Artan sıra arası mesafelerde (azalan bitki sıklığında) mısır bitkisinde koçanda tane 

sayısında arttığı bilinmektedir (Cesurer, 1995). 

 

Yüz Tohum Ağırlığı (g) 

Çizelge 8 incelendiğinde; artan sıklığın (azalan sıra üzeri mesafesi) ortalama yüz tohum ağırlığı 

değerlerini azalttığı görülmüştür. En yüksek koçan boyu ortalamasının 20 cm sıra üzeri 

mesafesinden (45,7 g) elde edildiği söylenebilir. Bunu 0,1 g farkla 18 cm (45,6 g) sıra üzeri 

mesafesinin ortalaması takip etmiştir. En düşük yüz tohum ağırlığı ortalaması ise (43,1 g) en 

yüksek sıklık değerini oluşturan 12 cm sıra üzeri mesafesinden elde edilmiştir.  

 

 

 

 

Çizelge 8. Bitki sıklıklarının çeşitlerden elde edilen yüz tohum ağırlığı ortalamaları (g) 
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Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 42,2 41,3 45,2 43,6 43,1 b 
14 cm 41,7 41,2 45,9 45,3 43,5 b 
16 cm 42,1 43,8 46,6 44,4 44,2 ab 
18 cm 43,0 46,5 46,2 46,5 45,6 a 
20 cm 42,8 46,7 47,4 46,0 45,7 a 

Ortalama 42,4 C 43,9 B 46,3 A 45,2 AB  
EKÖF sıklık (0,05): 1,7   EKÖF çeşit (0,05): 1,6   

 

Çizelge 8’de bulunan çeşitlerin performansları incelendiğinde May Capuzi  (46,3 g) ve SY Zoan 

(45,2 g) çeşitlerinin en yüksek ortalamaları verdiği görülmektedir. Bunu P2088 (43,9 g) çeşidi 

takip etmiştir. En düşük ölçüm DK6664 (42,4 g) çeşidinden elde edilmiştir. Azalan bitki 

sıklığında bitki başına düşen verim yükselmesine karşın, ekonomik olarak yüksek tane 

veriminin artan bitki sıklığından elde edildiği ve bin tane ağırlığında bitki sıklığı 

değişikliğinden kaynaklı bir farklılık gözlemlenmektedir (Momoh, 2001). 

 

Sap Kalınlığı (mm) 

Elde edilen veriler ışığında, mısırda bitki yoğunluğu azaldıkça bitki sap çapının arttığı 

belirlenmiştir (Çizelge 9). En yüksek sap çapı değeri 18 ve 20 cm bitki sıklığında sırasıyla 14,9 

ve 15,5 mm, en düşük sap çapı değeri ise 12cm bitki yoğunluğunda ve 11,1 mm olarak 

kaydedilmiştir. Çeşitler arasında ise en yüksek sap çapı değeri Pioneer P2088 çeşidinde ve 

ortalama 13.9 mm olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 9. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen sap çapı ortalamaları (mm) 

Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 11,5 10,8 11,7 10,6 11,1 c 
14 cm 10,9 12,2 11,9 11,2 11,5 c 
16 cm 13,2 14,9 12,9 12,5 13,3 b 
18 cm 15,6 15,4 14,5 14,4 14,9 a 
20 cm 16,4 16,3 15,2 14,4 15,5 a 

Ortalama 13,5 13,9 13,2 12,6  
EKÖF sıklık (0,05): 1,05 

 

Koçan Çapı (mm) 

Çizelge 10 incelendiğinde bitki sıklığı azaldıkça koçan çapının artığı açıkça görülmektedir. En 

yüksek koçan çapı 20 cm bitki yoğunluğunda 49,3 mm olarak, en düşük koçan çapı ise 12 cm 
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bitki yoğunluğunda 47,3 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte çeşitler arasında koçan çapı 

değerleri bakımından istatistiki farklar elde edilmiş, en yüksek koçan çapı değeri Pioneer P2088 

ve May Capuzi çeşitlerinde sırasıyla 49,7 ve 49 mm olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 10. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen koçan çapı ortalamaları (mm) 

Sıklık Çeşit Ortalama 
DK6664 P2088  Capuzi SY-Zoan 

12 cm 47,4 48,4 48,4 45,2 47,35 
14 cm 48,9 49,4 49,4 48,1 48,95 
16 cm 49,3 49,7 47,4 49,0 48,85 
18 cm 49,1 50,4 49,1 48,4 49,25 
20 cm 48,7 50,6 50,7 47,2 49,30 

Ortalama 48,68 AB 49,7 A 49 A 47,58 B  
EKÖF çeşit (0,05): 1,28 

 

Sömek Çapı (mm) 

Yapılan araştırmada, bitki sıklığı azaldıkça koçan çapına paralel olarak sömek çapının da arttığı 

belirlenmiş (Çizelge 11), en yüksek sömek çapı değeri, 20 cm bitki yoğunluğunda 25,4 mm 

olarak kaydedilmiştir. Ayrıca en yüksek sömek çapı değerinde mısır çeşitleri arasında 25,8 mm 

ile Dekalp DK6664 çeşidinin öne çıktığı belirlenmiştir. Bitki ekim sıklığı arttıkça (sıra üzeri 

mesafeler azaldıkça) koçan çapı değerlerinde azalma görülmektedir (Saruhan ve Şireli, 2005). 

 

Çizelge 11. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen sömek çapı ortalamaları (mm) 

Sıklık Çeşit Ortala
ma DK66

64 
P208

8 
Capu

zi 
SY-
Zoan 

12 cm 26,2 23,6 23,9 21,4 23,8 b 
14 cm 25,1 24,6 24,8 23,7 24,6 ab 
16 cm 25,7 24,7 23,1 24,2 24,4 b 
18 cm 25,3 25,1 23,4 23,6 24,4 b 
20 cm 26,9 25,3 25,8 23,6 25,4 a 

Ortalam
a 

25,8 A 24,7 
B 

24,2 
B 

23,3 C  

EKÖF sıklık (0,05): 0,95 -  EKÖF çeşit (0,05): 0,85 
 

Tane Verimi (kg/da) 

Çizelge 12 incelendiğinde; artan sıklığın (azalan sıra üzeri mesafesi) ortalama tane verimi 

değerlerini azalttığı belirlenmiştir. En yüksek tane verimi ortalamasının 12 cm sıra üzeri 
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mesafesinden (1701,7 kg/da) elde edildiği tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla 14 cm (1624,3 kg/da) 

ve 16 cm (1444,3 kg/da) ortalamaları takip etmiştir. En düşük tane verimi ortalaması ise (1234,5 

kg/da) en düşük bitki yoğunluğu değerini oluşturan 20 cm sıra üzeri mesafesinden elde 

edilmiştir.  

Çizelge 12. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen tane verimi ortalamaları (kg/da) 

Sıklık 
Çeşit Ortala

ma DK66
64 

P2088 
Capuz

i 
SY-
Zoan 

12 cm 1657,3 1655,
3 

1806,
5 1687,5 

1701,7 
a 

14 cm 1563,1 
1572,

9 
1671,

3 
1690,0 1624,3 

a 

16 cm 1347,1 
1528,

2 
1428,

0 
1473,8 

1444,3 
b 

18 cm 1347,2 
1348,

5 
1322,

2 
1282,9 

1325,2 
bc 

20 cm 1131,8 
1285,

7 
1261,

3 
1259,2 

1234,5 
c 

Ortala
ma 

1409,3 1478,
1 

1497,
9 

1478,7  

EKÖF sıklık (0,05): 132,0 
 

Bununla birlikte mısır çeşitlerinin tane verimi üzerine istatistiki bir etkisi olmamakla birlikte en 

yüksek tane verimi 1497,9 kg/da ile Capuzi çeşidinde elde edilmiştir. En düşük tane verimi ise 

1409,3 kg/da ile DK6664 çeşidinde tespit edilmiştir. Özgürel, 1980; White, 1986; Sağlamtimur 

ve Okant, 1987; Çandır, 1994;   verim ve verim öğelerine ait değerlerin, en yüksek bitki ekim 

sıklığında elde edildiğini, en düşük değerlerin ise en az bitki sıklığından elde edildiğini rapor 

etmişlerdir. 

 

 

 

Sonuç 

Aydın İli Söke ilçesi ikinci ürün koşullarında yetiştiriciliği yapılan bazı mısır çeşitlerinin farklı 

bitki sıklıklarındaki verim ve bazı verim öğeleri (tarımsal özellikler) üzerine etkisi incelenmiş 

olup sonuçlar aşağıda belirtildiği şekilde özetlenmiştir. 
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Bitki Boyu bakımından bitki sıklıkları arasında istatistiki fark önemsiz olup, çeşitler arasındaki 

farklar önemli bulunmuştur. En yüksek bitki boyu değeri Pioneer P2088 çeşidinde (205,7 cm), 

en düşük bitki boyu ise May Capuzi çeşidinde (186,3 cm) kaydedildi.  

İlk koçan yüksekliği bakımından bitki sıklıkları arasında istatistiki fark önemsiz olup, çeşitler 

arasındaki farklar önemli bulunmuştur. En yüksek koçan yüksekliğine sahip çeşit 76,9 cm ile 

Dekalp DK6664 ve en düşük ilk koçan yüksekliği değerine sahip çeşit ise 63,1 cm ile May 

Capuzi’dir.  

Artan sıklığın ortalama koçan boyu değerlerini azalttığı görülmüştür. En yüksek koçan boyu 

ortalamasının 20 cm sıra üzeri mesafesinden (18,5 cm) elde edilmiştir. En düşük koçan boyu 

ortalaması ise (16,5 cm) en yüksek sıklık değerini oluşturan 12 cm sıra üzeri mesafesinden elde 

edilmiştir. Çeşitlerin performansları bakımından değerler incelendiğinde P2088 ve SY Zoan 

çeşitlerinin en yüksek ortalamayı (18,0 cm) verdiği görülmektedir. En düşük değer ise, May 

Capuzi (16,7 cm) çeşidinden elde kaydedildi.  

Artan bitki yoğunluğunun ortalama koçanda tane sayısı değerini azalttığı görülmüştür. En 

düşük koçanda tane sayısı ortalaması (442,9) en yüksek sıklık değerini oluşturan 12 cm sıra 

üzeri mesafesinden elde edilmiştir. Artan sıklığın ortalama koçanda tane sayısı değerini azalttığı 

görülmüştür. En yüksek koçan tane sayısı ortalaması ise 20 cm sıra üzeri mesafesinden (514,7) 

elde edilmiştir 

Artan sıklığın ortalama yüz tohum ağırlığı değerlerini azalttığı görülmüştür. En yüksek değer 

20 cm sıra üzeri mesafesinde (45,7 g) tespit edilmiştir. En düşük yüz tohum ağırlığı ortalaması 

ise (43,1 g) en yüksek sıklık değerini oluşturan 12 cm sıra üzeri mesafesinden elde edilmiştir. 

Çeşitlerin performansları incelendiğinde May Capuzi  (46,3 g) ve SY Zoan (45,2 g) çeşitlerinin 

en yüksek ortalamaları verdiği görülmektedir. En düşük değer ise, DK6664 (42,4 g) çeşidinden 

elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler ışığında, mısırda bitki yoğunluğu azaldıkça bitki sap çapının arttığı 

belirlenmiştir. En yüksek sap çapı değeri 18 ve 20 cm bitki sıklığında sırasıyla 14,9 ve 15,5 

mm, en düşük sap çapı değeri ise 12 cm bitki yoğunluğunda ve 11,1 mm olarak kaydedilmiştir. 

Çeşitler arasında koçan çapı değerleri bakımından istatistiki farklar elde edilmiş, en yüksek 

koçan çapı değeri Pioneer P2088 ve May Capuzi çeşitlerinde sırasıyla 49,7 ve 49 mm, en düşük 

koçan çapı değeri ise, SY-Zoan çeşidinde 47,58 mm olarak tespit edilmiştir.  

Bitki sıklığı azaldıkça koçan çapına paralel olarak sömek çapının da arttığı belirlenmiş, en 

yüksek sömek çapı değeri, 20 cm bitki yoğunluğunda 25,4 mm, en düşük değer ise, 12 cm bitki 
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sıklığında ve 23,8 mm olarak kaydedilmiştir. Ayrıca en yüksek sömek çapı değerinde mısır 

çeşitleri arasında 25,8 mm ile Dekalp DK6664 çeşidinin öne çıktığı belirlenmiştir. En düşük 

sömek çapı değeri ise SY-Zoan çeşidinde 23,3 mm olarak tespit edilmiştir.  

Artan sıklığın birim alandan elde edilen (da) ortalama tane verimi değerlerini yükselttiği 

belirlenmiştir. En yüksek mısır tane verimi 12 cm sıra üzeri mesafeden (1701,65 kg/da), en 

düşük tane verimi ise bitki sıklığının en az olduğu 20 cm’den (1234,50 kg/da) elde edilmiştir.  

Yaptığımız araştırma sonuçlarına göre; ikinci ürün koşullarında yetiştirilen mısır çeşitlerinin 

yetiştirilme sebeplerine göre sıklık seçimlerinin yapılmasının doğru olacağı görülmüştür. 

Yetiştiriciliğin bitki boyu, ilk koçan yüksekliği ya da dekara tane verimi gibi özellikler için 

yapılması durumunda (yüksek yeşil ot ve tane verimi) mısır çeşitlerine göre değişmekle birlikte 

elde edilen ortalamaların sıklık ile arttığı ve en yüksek ortalama değerlerinin 12 cm sıra üzeri 

mesafesinde ölçüldüğü belirlenmiştir. Diğer verim öğelerinde (koçan boyu, koçanda tane sayısı, 

yüz tohum ağırlığı, sap kalınlığı, koçan ve sömek çapı) ise sıklık arttıkça ortalama değerlerin 

düştüğü gözlenmiştir. 

Teşekkür 

Bu çalışma Mehmet ZAYİM in yüksek lisans tezinden derlenmiştir. Tezde ele alınan 

özelliklerin sayısı fazla olduğu için iki farklı yayın olarak sunulmuştur. Çalışma ADÜ-BAP 

tarafından ZRF-20002 nolu proje olarak desteklenmiştir.  
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ÖZET 

Bu çalışma ikinci ürün koşullarında mısır çeşitlerinin farklı sıklıklardaki performanslarının 

görülebilmesi için Aydın ili Söke ilçesinde (SÖKE TAYEM) 2019 yılında yürütülmüştür. 

Materyal olarak May-Capuzi, Syngenta-Sy Zoan, Dekalp-DKC 6664 ve Pioneer P2088 

çeşitleri, sıklık olarak ise 5 farklı sıra üzeri mesafesi (12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm) 

değerleri belirlenmiştir. Protein, Nişasta, Yağ ve Lif Oranı (%) değerleri ölçülmüştür. Buna ek 

olarak Palmitik asit, Stearik asit, Oleik asit, Linoleik asit ve Linolenik asit değerleri de 

ölçülmüştür. Çalışmanın sonucu olarak, artan sıklığın tane kalitesi değerlerinden yağ oranı ve 

lif oranı değerlerini azaltığı belirlendi. Buna ek olarak artan sıklık stearik asit, oleik ve linolenik 

asit oranlarını da azaltmıştır. Buna karşın nişasta ve protein oranı değerlerinde dalgalanmalar 

görülmüştür. Benzer şekilde artan sıklığın palmitik ve linoleik asit değerlerinde de 

dalgalanmalar görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: mısır (Zea mays L.), bitki sıklığı, tane kalitesi, protein oranı, yağ asitleri 
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THE EFFECT OF PLANT DENSITY ON SEED QUALİTY AND FATTY ACID 

COMPOSITION OF CORN (Zea mays L.) UNDER SECOND CROP CONDITION 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in Aydın/Söke province (SÖKE TAYEM) in 2019 in order to 

measurement of the performance of corn varieties at different frequencies under the second crop 

condition. As a material of the study, May-Capuzi, Syngenta-Sy Zoan, Dekalp-DKC 6664 and 

Pioneer P2088 varieties and 5 different row spacing’s (12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm) 

were determined. Protein, Starch, Fat and Fiber Rate (%) values were measured. In addition, 

Palmitic acid, Stearic acid, Oleic acid, Linoleic acid and Linolenic acid values were also 

measured. As a result of the study, it was determined that the increasing density decreased the 

oil and fiber rate values among the grain quality values. In addition, increasing frequency 

decreased stearic acid, oleic and linolenic acid rates. On the other hand, fluctuations were 

observed in starch and protein ratio values with increasing frequencies. Similarly, Fluctuations 

were observed in palmitic and linoleic acid values with increasing plant density. 

Key Words: Corn, plant frequency, seed quality, protein rate, fatty acid composition  

 

GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde artan nüfusun getirdiği en büyük sorunlardan birisi beslenme sorunudur. 

Dünyada yaklaşık 800 milyon insanın yaşamsal faaliyetleri için, günlük gereksinim duydukları 

enerjiyi karşılayamadıkları bilinmektedir (Başer, 1993). Hem yüksek verimli olması hem de 

çok farklı çevre koşullarında yetiştirilebilmesi mısırın Dünya’daki açlık sorununa bir çözüm 

olma olasılığını arttırmaktadır. Belirtilen yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde mısır, Kuzey 

Yarım Kürede 58° kuzey enlemi ile Güney Yarım Kürede 40° güney enlemleri arasında 

yetiştirilmektedir (Kün, 1985). 

Dünyada dane mısır üretimi 2018 yılında yaklaşık 194 milyon ha alanda gerçekleşmiş olup 1 

milyar 148 milyon ton üretim sağlanmış, dekar başına verim 592 kg olarak belirtilmiştir (FAO, 

2020). Dünyada en çok mısır ekilişi yapan ülkeler ise; Çin, ABD, Brezilya, Hindistan ve AB 

ülkeleridir (Anonim, 2020a).  

Türkiye’de toplam tarım alanı 37.712.000 ha’dır. Bunların içinde nadasa bırakılmayan tahıl 

üretimi 15.387.000 ha’dır (TÜİK, 2020). Türkiye’de tane mısır üretimine baktığımızda 2019 
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yılında 6.388.287 da alanda yetiştiriciliğinin olduğu ve üretim miktarının 6 milyon ton olup, 

dekara verimin 940 kg olduğu söylenebilir (TÜİK, 2020).  

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünün Marmara, Ege, Akdeniz ve 

Karadeniz Bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarda da ortaya çıkmıştır. Kurumun dört bölgede 

yürüttüğü çalışmaların sonucunda, birinci ürün mısırın ortalama tane veriminin yaklaşık 1349 

kg da-1, ikinci ürünün ise yaklaşık 1224 kg da-1 olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2007b). Bu 

farkın, sadece tane veriminde değil kuru madde verimi, bitki boyu, koçan boyu, koçanda tane 

sayısı, bin tane ağırlığı, yaprak alanı indeksi, büyüme derece gün değeri, bitki büyüme oranı, 

yaprak alanı oranı, yaprak alanı süresi, tanede protein oranı, tanede yağ oranı ve hasatta tane 

nemi gibi birçok özellikte de ortaya çıktığı bildirilmiştir (Konak vd., 1998; Geren, 2000; 

Karaca, 2000; Serter, 2003; Yaşak vd., 2003; Kızılşimşek vd., 2005; Karayiğit, 2005). 

Araştırmacılar mısırın üretim döneminin yanı sıra sıklığının da tane verimi ve verim öğelerine 

etkili olduğu bildirilmiştir. Argenta vd. (2001), birim alandaki ulaşılmak istenen bitki sayısının; 

bitki sıra aralığı,  gübreleme ve sulama gibi birçok etkene bağlı olduğunu rapor etmişlerdir. 

Momoh (2001), sürdürdüğü araştırmada, artan bitki sıklığında bitki başına düşen yaprak 

alanının düşmesine rağmen, bitki sıklığı artıkça, yağ içeriğinin düştüğünü, bir metre karedeki 

yaprak alanının arttığını ve mısır yağ içeriğinin bitki sıklığından azaldığını bildirmiştir. 

Bununla yanında, azalan bitki sıklığında bitki başına düşen verim yükselmesine karşın, 

ekonomik olarak yüksek tane veriminin artan bitki sıklığından elde edildiği ve bin tane 

ağırlığında bitki sıklığı değişikliğinden kaynaklı bir farklılık gözlemlenmediği saptanmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışma ile Aydın İli Söke ilçesi ikinci ürün koşullarında 

yetiştiriciliği yapılan mısır çeşitlerinin farklı bitki sıklıklarına gösterecekleri tepkilerin 

araştırılması hedeflenmiştir. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı’ na bağlı Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve 

Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (SÖKE TAYEM) Bitkisel Üretim Birimine ait tarım 

arazilerinin 1 Nolu Parselinde gerçekleştirilmiştir. Koordinatları 37.70.25 Kuzey 27.38.27 

Doğu şeklindedir. Materyal olarak çalışmada dört farklı dane mısır çeşidi; May-Capuzi, 

Syngenta-Sy Zoan, Dekalp-DKC 6664 ve Pioneer P2088 materyal olarak kullanılmıştır.  

Bu çalışma, beş farklı ekim sıklığında, dört farklı çeşit olacak şekilde ve üç tekerrürlü tesadüf 

blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın ekimi ikinci ürün olarak, arpa 

sonrası 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştır.  Ekim işlemi kurumumuz Söke TAYEM 
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bünyesinde bulunan baltalı ayaklı 4 sıralı pnömatik ekim makinasıyla yapılmıştır. Yine 

kurumumuz bünyesinde bulunan Tarım Makineleri Test Merkezi’nden temin edilen hava 

plakalarının ve zincir ayarlarının değiştirilmesi sonucu sıra üzeri ekim mesafesi 4 cm olarak 

belirlenmiştir. Ekim sıra arası 70 cm, sıra uzunluğu ise 12 m olan, 4 sıralı parsellere her bloğa 

(çeşitler belirleyici) 5 parsel gelecek şekilde yapılmıştır. Çıkış sonrası yaklaşık 10-15 cm 

boylandığında sıra üzerindeki bitkiler 12, 14, 16, 18 ve 20 cm boşluk bırakılacak şekilde 

seyreltme yapılarak beş farklı ekim sıklığı oluşturulmuştur. 

Söke TAYEM’ de gerçekleşen araştırmaya ait deneme alanının iklim özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Çizelge 1 Aydın ili Söke ilçesi vejetasyon dönemine ait 2005-2019 yılları, uzun yıllık ortalama 

sıcaklık ve toplam yağış değerleri 

Aylar 

2019 Uzun yıllar (1958 – 2018) 

Mak.Sıc. (°C) Ort. Sıc. 

(°C) 

Yağış 

(mm) Sıcaklık (°C) Yağış (mm) 

Haziran 31,6 26,6 35,2 25,7 21,6 

Temmuz 32,9 27,7 20,8 28,5 2,4 

Ağustos 33,9 29,0 0 28,4 3,7 

Eylül 29,6 23,8 35,0 24,1 21,4 

Ekim 27,1 21,2 45,4 19,3 76,1 

Kasım 22,4 16,9 114,6 14,7 113,9 

Ort. / Top. 29,5 24,2 251,0 23,5 239,1 

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri (Anonim, 2019) 

 

Çizelge 1’de Söke ilçesinde en yüksek ortalama sıcaklığın Temmuz ayında 28,5 °C ile olduğu 

ve en fazla yağışın Kasım ayında gerçekleştiği, vejetasyon döneminde ise toplam 239,1 mm 

yağış olduğu görülmektedir. Bitki gelişimi süresince maksimum sıcaklık değerleri 33,9 °C 

(Ağustos) ile 22,4 °C (Kasım) arasında, ortalama sıcaklık değerleri ise 29 °C (Ağustos) ile 16,9 

°C (Kasım) arasında değişim gösterdiği görülmektedir. Toplam 251 mm yağış düştüğü, fakat 

hasat tarihi 8 Kasım tarihinde gerçekleştiğinden Kasım ayının ilk haftasındaki yağışlarda (25,4 

mm) eklendiğinde, yetiştirme periyodundaki gerçek yağış miktarının 161,8 mm olduğu 

görülmüştür. Bitki yetiştirme süresince ortalama sıcaklıklar 2019 yılında 24,2 °C iken uzun 
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yıllık ortalamaları 23,4 °C olduğu gözlemlenmiştir. 2019 yılı sıcaklıkların uzun yıllar 

ortalamalarına göre daha yüksek değerlerde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 2019 yılında 

vejetasyon döneminde uzun yıllık değerlere göre daha fazla miktarda yağış düştüğü 

görülmektedir. 

Araziye ait toprak analizi ise Söke Ziraat Odasına bağlı toprak analiz laboratuvarında 

gerçekleşmiş olup analiz sonuçları Çizelge 2’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 2. Çalışma arazisine ait toprak analiz sonuçları 

Analizler 

Derinlik (cm) 
Değerlendir

me 

Analizle

r 

   
Değerlendir

me 
0-

30 

30-

60 

60-

90 

0-30 30-

60 

60-

90 

Bünye 70,4 78,2 82,5 Killi K₂O 48,2 42,9 37,4 Yeterli 

pH 7,92 8,02 8,12 Kuvvetli 

Alkali 

Ca 

(ppm) 

573

4 

5721 5876 Fazla 

Tuz (%) 0,02

3 

0,03

2 

0,04

1 

Tuzsuz Mg 

(ppm) 

106

1 

1083 1391 Fazla 

Kireç 

(%) 

11,8 12,6 15,7 Orta Kireçli Fe 

(ppm) 

10,4 10,4 13,8 Yeterli 

O. M. 

(%) 

1,21 0,94 0,67 Çok Az Zn 

(ppm) 

1,81 1,62 1,67 Yeterli 

N (%) 0,06

1 

0,04

7 

0,03

4 

Çok Az Cu 

(ppm) 

2,88 3,39 4,36 Yeterli 

P₂O₅  4,05 3,36 1,61 Az Mn 

(ppm) 

8,21 7,73 8,41 Yeterli 

 

 Çizelge 2’te verilen ve ikinci ürün mısır (ön bitki arpa) ekimi yapılan arazinin toprak yapısının 

killi, organik madde (O.M.) içeriği düşük, toprak pH’sının kuvvetli alkali reaksiyonda olduğu, 

toprağın kireç durumunun orta kireçli olduğu ve topraktaki % tuz oranına göre ise toprağın 

tuzsuz olduğu belirlenmiştir. Makro besin elementlerinden Azot (N) ve Fosfor (P₂O₅) toprakta 

yeterli değil, Potasyum (K₂O), Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg)’un toprakta yeterli olduğu 

tespit edilmiştir. Mikro besin elementlerinden Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu) ve Mangan 

(Mn) bakımından toprağın yeterli olduğu belirlenmiştir. 
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Deneme boyunca ikinci ürün koşullarında standart konvansiyonel tarım işlemleri (sulama, 

gübreleme, ilaçlama, ara işleme vb.) yapılmıştır.  

Araştırmada İncelenen Özellikler 

Kimyasal tane kalite kriterlerinden % Protein Oranı, % Nişasta Oranı, % Yağ Oranı ve % Lif 

Oranı incelenmiştir. Kalite analizleri Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve 

Gıda Güvenliği Merkezinde (TARBİYOMER) ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler için Adnan 

Menderes Üniversitesi bünyesindeki TARBİYOMER laboratuvarında bulunan NIRS-FS 

(Bruker MPA) cihazı kullanılmıştır. Ölçümler için cihazın yaklaşık 9 cm çapında 2,8 cm 

derinliğindeki haznesine örnek konularak analizler gerçekleştirilmiştir (Gislum vd., 2004). 

Buna ek olarak farklı sıklıklarda yetiştirilen mısır çeşitlerinden elde edilen yağın içeriği 

incelenerek değişen sıklıklara karşı oluşabilecek yağ asitleri (palmitik asit, stearik asit, oleik 

asit, linoleik ve Linolenik asit) dağılımı (%) farkları belirlenmeye çalışılmıştır. Yağ asidi metil 

esterleri IUPAC yöntemine göre hazırlanmış ve gaz kromatografi ile analiz edilmiştir. 

Kromatografik ayırım DB-23 silika kaliler kolon (n60 m x 0.25 mm iç çapı x 0.25 µm film 

kalınlığı) ile gerçekleştirilmiştir. Kolon, enjektör ve detektör sıcaklıkları sırasıyla 195 ºC, 230 

ºC ve 240 ºC’dir. Taşıyıcı gazı azot olup, akış hızı 1 ml/dk’dır. Sonuçlar % metil esterleri olarak 

verilmiştir (IUPAC, 1991). 

Sonuçların Analiz ve Değerlendirmesi 

Çalışmadan elde edilen tekerrürlü veriler varyans analizi (ANOVA) tekniği ile 

değerlendirilmiş, ortalamalar arasındaki farklar EKÖF çoklu karşılaştırma testi ile yapılarak 

özellikler arası ilişkiler basit korelasyon testi ile “TARİST” istatistik analiz hazır paket 

programı kullanılarak yapılmıştır (Açıkgöz vd., 2004). Yağ asidi değerleri tekerrürsüz 

ölçüldüğü için sadece ortalamalar karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Söke lokasyonunda ikinci ürün koşullarında yetiştirilen mısır çeşitlerinin farklı sıklıklarda 

yetiştirilmesi sonucunda elde edilen bazı kalite özelliklerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 

3 de verilmiş. Buna göre ikinci ürün koşullarında farklı sıklıklarda yetiştirilen çeşitlerden 

ölçülen protein oranı (%) ve yağ oranı (%) değerlerinde çeşit değişkeni önemli bulunmuştur. 

Bitki sıklığı değişkeni sadece lif oranı (%) değerinde önemli görülürken, interaksiyon hiçbir 

özellik için önemli bulunmamıştır.  

Çizelge 3. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden ölçülen kalite özellikleri üzerine etkisine ait 

varyans analiz tablosu 
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Varyasyon Kaynağı 
Protein Oranı  

(%) 
Nişasta Oranı 

 (%) 

Yağ 
Oranı 
(%) 

Lif Oranı 
 (%) 

Kareler Ortalaması 
Çeşit 1,4 ** 11,9 öd 2,8 ** 0,0 öd 

Bitki sıklığı 0,1 öd 10,7 öd 0,2 öd 0,1 * 
Çeşit*Bitki sıklığı 0,1 öd 6,1 öd 0,2 öd 0,0 öd 

Hata 0,2 10,8 0,2 0,0 
öd: önemli değil, *: 0.05 düzeyinde önemli, **: 0.01 düzeyinde önemli 

 
Protein Oranı (%) 

Çeşitlerin protein oranı performansları incelendiğinde DK6664 (%8,6) çeşidinin en yüksek 

ortalamaları verdiği görülmektedir. Çeşit istatistiki değerlendirmede farklı grupta yer 

almaktadır. Bunu sırasıyla SY Zoan (%8,2), P2088 (%8,1) ve May Capuzi  (%7,9) çeşitleri 

takip etmiştir.  

  Çizelge 4. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen ortalama protein oranı (%) 
Sıklık Çeşit Ortalama 

DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 8,9 8,1 8,1 8,1 8,3 

14 cm 8,5 8,1 7,6 8,2 8,1 

16 cm 8,5 8,0 7,8 8,4 8,2 

18 cm 8,5 8,2 8,0 8,1 8,2 

20 cm 8,7 8,2 8,1 8,2 8,3 

Ortalama 8,6 A 8,1 B 7,9 B 8,2 B  

EKÖF çeşit (0,05): 0,34 

 

En düşük tane protein içeriği, en yüksek mısır bitki sıklığındaki mısırlarda görüldüğünü ve bu 

durumun besin maddeleri için rekabetten kaynaklı olduğunu ayrıca bitki için toprakta yetersiz 

azot ve çinkonun, protein içeriğinin azalmasına neden olduğu vurgulanmaktadır (Widdicombe 

ve Thelen, 2002 ile Rafiq vd., 2010). 

 
Nişasta Oranı (%) 

Artan sıklığın ortalama nişasta oranı değerlerinde önce azalan sonra yükselen ve sonuçta tekrar 

düşüşe geçen bir etki yaptığı söylenebilir. En yüksek nişasta oranı ortalamasının 20 cm (%58,6) 

sıra üzeri mesafesinden elde edildiği söylenebilir. 16 cm sıra üzeri mesafesinin ortalamasına 
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kadar (%56,7) düşüş devam etmiştir. 14 cm (%57,6) sıra üzeri mesafesinde yükselen nişasta 

oranı 12 cm ‘de (%56,5) tekrar düşüş göstermiştir.  

 

Çizelge 5. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen ortalama nişasta oranı (%) 

Sıklık Çeşit Ortalama 

DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 57,0 58,2 55,2 55,4 56,5 

14 cm 56,2 56,7 60,5 56,9 57,6 

16 cm 55,9 57,9 57,4 55,6 56,7 

18 cm 57,9 56,5 59,9 59,0 58,3 

20 cm 58,2 59,5 60,3 56,4 58,6 

Ortalama 57,0 57,8 58,7 56,7  

 

Artan bitki popülasyonu ile tane mısır nişasta içeriği artmaktadır (Maddonni ve Otegui, 2006). 

En yüksek bitki sıklığında yetiştirilen mısırın diğer bitki ekim sıklıklarına göre daha yüksek 

toplam nişasta içeriğine sahip olduğu bilinmektedir (Bukhsh vd., 2008). 

Yağ Oranı (%) 

Çeşitler arasında en yüksek yağ oranı ortalama %3,1 değeriyle May Capuzi ve Dekalp DK6664 

çeşidinden elde edilmiştir. En düşük yağ oranı değeri ise ortalama % 2,2 ile SY-Zoan’da tespit 

edilmiştir. 

 

Çizelge 6. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen ortalama yağ oranı (%) 

Sıklık Çeşit Ortalama 

DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 3,0 2,7 2,7 1,9 2,6 

14 cm 2,8 2,2 3,1 2,3 2,6 

16 cm 3,2 2,4 3,0 2,4 2,8 

18 cm 3,2 2,3 3,3 2,6 2,9 

20 cm 3,3 2,9 3,3 2,0 2,9 

Ortalama 3,1 A 2,5 B 3,1 A 2,2 B  

EKÖF çeşit (0,05):  0,35 
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Çeşitlerin performansları incelendiğinde; DK6664 (%8,6) çeşidinin en yüksek ortalamaları 

verdiği görülmektedir. Çeşit istatistiki değerlendirmede farklı grupta yer almaktadır. Bunu 

sırasıyla SY Zoan (%8,2), P2088 (%8,1) ve May Capuzi  (%7,9) çeşitleri takip etmiştir. En 

düşük bitki sıklığında tanelerdeki yağ içeriğini en yüksek bulunmuş ve araştırmacılar bu 

durumu sıklık stresinin (crowding stress ) mısırda yağ içeriğini azalttığı bilinmektedir 

(Mihajlvoic, 1982; Maddonni ve Otegui, 2006; Bukhsh vd., 2008, Momoh, 2001). 

 
Lif Oranı (%) 

Farklı bitki sıklıkları ve çeşitlerin mısırın lif oranı üzerine etkileri incelendiğinde, bitki sıklığı 

azaldıkça mısırda lif oranının artığı belirlenmiştir. En yüksek lif oranı 16,18 ve 20 cm bitki 

sıklığında ve %2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna rağmen mısır lif oranını mısır çeşitleri 

arasındaki farklılık etkilememiştir. Ortalama lif oranının 12 cm (% 2,0) sıra üzeri mesafede en 

düşük olduğu, daha sonraki en düşük lif oranın 20 cm (% 2,1) sıra üzeri mesafede gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir ( Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinden elde edilen ortalama lif oranı (%) 

Sıklık 
Çeşit 

Ortalama 
DK6664 P2088 Capuzi SY-Zoan 

12 cm 2,2 2,1 1,8 2,0 2,0 b 

14 cm 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 ab 

16 cm 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 a 

18 cm 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 a 

20 cm 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 a 

Ortalama 2,2 2,1 2,1 2,2  

EKÖF sıklık (0,05): 0,12 

 

Lif oranı bakımından yapılan çalışmalarda çeşitler arasındaki dane lif oranının bu çalışmaya 

paralel olarak % 2,2-2,4 arasında olduğu bilinmektedir (Alp, 2019). 

 

Palmitik Asit (16:0) 

Palmitik asit oranı en yüksek 14 cm sıra üzeri mesafesinde May Capuzi çeşidinde (% 12,703), 

en düşük oran ise 12 cm sıra üzeri mesafesinde P2088 çeşidinde (% 9,539)  görülmektedir. 
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Çeşitlerin C16:0 yağ asidi oranı bitki sıklığı azaldıkça, yani sıra üzeri mesafe arttıkça tüm mısır 

çeşitlerinde doğrusal bir tepki göstermiştir. 

 

Çizelge 5. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinde Palmitik Asit (16:0) yağ asidi oranına etkisi 

Sıklık 
Çeşit 

Ortalama 
DK6664 P2088 May Capuzi SY-Zoan 

12 cm 11,19 9,54 12,57 9,82 10,78 

14 cm 12,05 9,71 12,70 10,14 11,15 

16 cm 11,56 9,86 12,17 10,05 10,91 

18 cm 11,94 9,92 12,49 10,45 11,20 

20 cm 11,12 9,93 12,24 10,03 10,83 

Ortalama 11,57 9,79 12,43 10,10  10,97 

 

Stearik Asit (18:0)   

Stearik asit oranı en yüksek 14 cm sıra üzeri mesafesinde SY-Zoan çeşidinde (% 1,580), en 

düşük oran ise 12 cm sıra üzeri mesafesinde P2088 çeşidinde (% 1,203)  görülmektedir. 

DK6664, SY-Zoan ve May Capuzi çeşitlerinde C18:0 yağ asidi oranı bitki sıklığı azaldıkça 

dalgalı bir eğilim göstermiştir. P2088 çeşidin de ise sıra üzeri mesafeleri arttıkça margarik asit 

oranında lineer bir artış saptanmıştır. 

 

Çizelge 6. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinde Stearik Asit (18:0)  yağ asidi oranına etkisi 

Sıklık 
Çeşit 

Ortalama 
DK6664 P2088 May Capuzi SY-Zoan 

12 cm 1,46 1,20 1,32 1,53 1,38 

14 cm 1,31 1,23 1,43 1,58 1,39 

16 cm 1,32 1,31 1,43 1,50 1,39 

18 cm 1,26 1,41 1,37 1,55 1,40 

20 cm 1,27 1,45 1,37 1,51 1,40 

Ortalama 1,32 1,32 1,38 1,53  1,39 
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Oleik Asit (18:1) 

Oleik asit oranı en yüksek 14 cm sıra üzeri mesafesinde May Capuzi çeşidinde (% 31,852), en 

düşük oran ise 12 cm sıra üzeri mesafesinde SY-Zoan çeşidinde (% 20,959)  görülmektedir. 

Çeşitlerin hepsi de C18:1 yağ asidi oranı bitki sıklığı azaldıkça artan azalan şekilde dalgalı bir 

eğilim göstermiştir. 

 

Çizelge 7. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinde Oleik Asit (18:1) yağ asidi oranına etkisi 

Sıklık 
Çeşit 

Ortalama 
DK6664 P2088 May Capuzi SY-Zoan 

12 cm 27,05 28,76 30,10 20,96 26,72 

14 cm 28,73 28,63 31,85 22,21 27,85 

16 cm 26,34 28,46 30,69 21,78 26,82 

18 cm 27,03 28,62 30,60 23,76 27,50 

20 cm 25,26 30,24 30,95 21,89 27,08 

Ortalama 26,88 28,94 30,84 22,12 27,19 
 

Linoleik Asit (18:2) 

Linoleik asit oranı en yüksek 12 cm sıra üzeri mesafesinde SY-Zoan çeşidinde (% 65,253), en 

düşük oran ise 14 cm sıra üzeri mesafesinde May Capuzi çeşidinde (% 51,996)  görülmektedir. 

Çeşitlerin hepsi de C18:2 yağ asidi oranı bitki sıklığı azaldıkça doğrusal bir eğilim göstermiştir. 

Çizelge 8. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinde Linoleik Asit (18:2) yağ asidi oranına etkisi 

Sıklık 
Çeşit 

Ortalama 
DK6664 P2088 May Capuzi SY-Zoan 

12 cm 54,63 58,32 54,10 65,25 58,08 

14 cm 55,70 58,27 52,00 63,83 57,45 

16 cm 58,15 58,24 53,52 64,50 58,60 

18 cm 57,41 58,36 53,23 61,98 57,74 

20 cm 60,02 56,34 52,95 64,32 58,41 

Ortalama 57,18 57,91 53,16 63,98 58,05 

 

Linolenik Asit (18:3)  
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Linolenik asit oranı en yüksek 12 cm sıra üzeri mesafesinde DK6664 çeşidinde (% 4,633), en 

düşük oran ise 14 cm sıra üzeri mesafesinde P2088 çeşidinde (% 0,902)  görülmektedir. 

DK6664 çeşidinde C18:3 yağ asidi oranı bitki sıklığı azaldıkça önce azalan sonra doğrusal bir 

eğilim göstermiştir. Diğer çeşitler de ise linolenik asit yağ oranında azalan veya artan sıra üzeri 

mesafelerine karşın doğrusal bir eğilim saptanmıştır. 

 

Çizelge 8. Bitki sıklıklarının mısır çeşitlerinde Linolenik Asit (18:3) yağ asidi oranına etkisi 

Sıklık 
Çeşit 

Ortalama 
DK6664 P2088 May Capuzi SY-Zoan 

12 cm 4,63 1,14 1,01 1,49 2,07 

14 cm 1,24 1,32 1,11 1,39 1,27 

16 cm 1,41 1,30 1,18 1,29 1,30 

18 cm 1,22 0,90 1,26 1,32 1,18 

20 cm 1,27 1,24 1,34 1,36 1,30 

Ortalama 1,96 1,18 1,18 1,37 1,42 
 

 

Sonuç 

Aydın İli Söke ilçesi ikinci ürün koşullarında yetiştiriciliği yapılan bazı mısır çeşitlerinin farklı 

bitki sıklıklarındaki kalite özellikleri üzerine etkisi incelenmiş olup sonuçlar aşağıda belirtildiği 

şekilde özetlenmiştir. 

En yüksek protein oranı ortalamasının 20 cm ve 12 cm sıra üzeri mesafelerinden (%8,3), en 

düşük protein oranı ortalaması ise (%8,1) 14 cm sıra üzeri mesafesinden elde edilmiştir. 

Çeşitlerin performansları incelendiğinde; DK6664 çeşidinin en yüksek (%8,6)  ortalamasını, 

May Capuzi çeşidinin ise en düşük (%7,9) ortalamayı verdiği tespit edilmiştir.  

Artan bitki yoğunluğunun ortalama nişasta oranı değerlerinde önce azalan sonra yükselen ve 

sonuçta tekrar düşüşe geçen bir etki yaptığı söylenebilir. En yüksek nişasta oranı ortalamasının 

20 cm (%58,6) sıra üzeri mesafesinden elde edildiği, en düşük ise 12 cm (%56,5) sıra üzeri 

mesafesinden elde edildiği belirlenmiştir.  

Azalan sıklığın ortalama yağ oranı değerlerinde yükselme etkisi yaptığı kaydedilmiştir. En 

yüksek yağ oranı ortalamasının 20 ve 18 cm sıra üzeri mesafelerinden (%2,9), en düşük oran 

ise, 12 ve 14 cm sıra üzerinden (%2,6) elde edildiği belirlenmiştir.  
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Farklı bitki sıklıkları ve çeşitlerin mısırın lif oranı üzerine etkileri incelendiğinde, bitki sıklığı 

azaldıkça mısırda lif oranının artığı belirlenmiştir. En yüksek lif oranı 16, 18 ve 20 cm bitki 

sıklığında ve %2,2 olarak tespit edilmiştir.  

Yağ asitleri dağılımı bakımından bitki sıklıkları doymuş (Palmitik ve Stearik asit) ve doymamış 

(Oleik asit, Linoleik ve Linolenik asit) yağ asitleri olarak değerlendirilmiştir. Artan sıklık 

doymuş ve doymamış yağ asidi oranlarında dalgalanmalara neden olmuştur. Sıklığın artması 

ile hem doymuş hem de doymamış yağ asidi ortalamaları önce azalmış, sonra artıp tekrar 

azalmıştır. Sadece doymamış yağ asidi ortalaması en yüksek sıklıkta da yükselme göstermiştir.  

 
Teşekkür 

Bu çalışma Mehmet ZAYİM in yüksek lisans tezinden derlenmiştir. Tezde ele alınan 

özelliklerin sayısı fazla olduğu için iki farklı yayın olarak sunulmuştur. Çalışma ADÜ-BAP 
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İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ SAĞLIK ALANINDA 
KULLANIM    POTANSİYELİ 

 
(FIG SEED  OİL POTENTİAL USE İN THE HEALTH CARE) 

Sözlü Bildiri 

 

Serdar AKTAŞ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı 

 

 İncir (Ficus carica) anavatanı Doğu Akdeniz’den, Güney Batı Asya’ya (Türkiye ve 

Afganistan) kadar yayılım gösteren bir ağaç türünün meyvesidir. İncir, dutgiller (Moraceae) 

familyasına dahil olan incir (Ficus) cinsinin içerdiği yaklaşık 800 kadar tür içinde ticari öneme 

sahip meyve veren tek bitkidir. Bu meyvenin yaş kuru olarak tüketimi mümkün olmaktadır. 

Kuru ve sofralık incir yetiştiriciliğinde dünyanın ilk sırasında yer almaktadır (Çalışkan ve Polat 

2012). Kurutmalık incir çeşidi olarak Sarılop, sofralık incir çeşidi olarak da Mor Güz ve Bursa 

Siyahı ülkemizin incir ihracatımızın yaklaşık tamamını oluşturmaktadır. Sarılop incir 

yetiştiriciliği Aydın ve İzmir yörelerinde yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 

İncir meyvesinde, organik asitler içinde, sitrik asit ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Malik 

ve asetik asitin de incirde önemli oranlarda bulunduğu belirtilmiştir. Kurutmalık olarak 

yetiştirilen ve tüketilen çeşitler başta olmak üzere incirde şeker oranı yüksektir. Şeker büyük 

miktarlarda indirgen formda ve glikoz-fruktoz olarak bulunur. İncirde kuru ağırlığın %80’ini 

karbonhidratlar oluşturmaktadır. İncir vitaminler bakımında oldukça zengin bir meyvedir. 

Ancak kurutulan incirlerde vitaminlerden thiamin, riboflavin ve niasinde önemli oranda azalma 

meydana gelmektedir (Baygeldi, 2021).  

Lif oranı yüksekliğiyle incir, diğer meyveler arasında önemli bir yere sahiptir. Bir adet 

kuru incir, günlük alınması gereken lif miktarının %20’sine karşılık gelmektedir. İçerdiği lifin 

%28’den fazlası ise çözünür özelliktedir. Çözünür özellikteki lif, kan şekerinin kontrol 

edilmesinde ve kandaki kolesterol düzeyinin düşürülmesinde rol almaktadır. Bu özelliliğle, 

obezite hastalarının kilo vermesinde önemli bir yere sahip olduğu bildirilmiştir (Vinson, 1999). 

İncirin içerdiği potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minareller, incirin zengin lif içeriği ile 

birlikte yüksek kan basıncının düşürülmesine de yardımcı olmaktadır. 
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Kuru incirin anti kaserojen etkileri, sahip olduğu polifeollik içerikle ilişkili olduğu, 

kolesterol düşürücü etkinliğide lanosterol ve stigmasterol nedeniyle olabileceği belirtilmiştir. 

(Vinson 1999). 

İncir meyvesinin yan ürünlerinden biri olan incir çekirdeği yağı, farklı kurutma ve 

ekstraksiyon yöntemler kullanılarak elde edilen koyu sarı renginde, oda sıcaklığında sıvı halde 

bulunan bir üründür. Soğuk sıkım yöntemlerinde 30 santigrat dereceyi aşmayan sıcaklıklarda 

işlemlerin yapılması gerekir. Taze incir çekirdeklerinin tohum sayısı incelendiğinde, “Sarı Lop” 

cinsi taze incir meyvelerindeki çekirdek sayısı 948-970 adet, “Mor Güz” cinsi incir 

meyvelerindeki çekirdek sayısı 801-1103 adet arasında ve kuru incir çekirdeklerinde ortalama 

%23-30 oranında yağ elde edilebilirken, yaş incirde bu oran %17-28 arasında olduğu 

bildirilmiştir. Serbest yağ asidi miktarlarının ise %0,6-1.1 arasında olduğu bildirilmiştir.  

İncir Çekirdeği yağı (Fig Seed Oil) içerdiği yüksek gama tokoferol (Vitamin E), ve 

Esansiyel yağ asitleri (Omega 3, Omega 6 ve Omega 9) ve antioksidan kompozisyonlarıyla 

önemli bir üründür. Çizelgede taze ve kuru incir içerisindeki diğer yağ asidi kompozisyonları 

(%) olarak verilmiştir. 

Çizelge 1: İncir çekirdeği yağının yer alan başlıca yağ asidi komposizyonları (%) (Yazıcı, 

2016). 

Yağ asidi (%) Taze İncir Kuru İncir 
 Sarı lop Mor güz Sarı lop Mor güz 
Miristik  0,062  0,018  0,021  0,057  
Palmitik  6,960  7,068  7,235  7,238  
Araşidik  0,390  0,220  0,376  0,208  
Behenik  0,082  0,080  0,063  0,088  
Lignoserik  0,031  0,030  -  0,033  
Σ Doymuş Y.A.  7,525  7,416  7,695  7,624  
Palmitoleik  0,053  0,058  0,064  0,050  
Heptadesenoik  0,036  0,037  -  0,011  
Cis-10-
heptadesenoik  

3,121  3,074  3,140  3,165  

Oleik Asit  15,982  15,786  15,459  16,849  
Elaidik Asit  0,756  0,798  0,833  -  
Eikosenoik Asit  0,034  0,037  -  0,017  
Σ Tekli Doymamış 
Y.A.  

19,982  19,790  19,496  20,092  

Linoleik Asit 
(C18:02)  

30,333  31,874  31,146  29,856  

Linolenik Asit  42,118  40,885  41,606  42,388  
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Araşidonik Asit  0,026  0,021  -  0,025  
Σ Çoklu Doymamış 
Y.A.  

72,477  72,780  72,752  72,269  

Σ Doymamış Y.A.  92,459  92,570  92,248  92,361  
 

 

İncir çekirdeği yağı Vitamin E (Tokoferol yönünden çok zengin olduğu bildirilmiştir. 

Özellikle yapılan analizlerde gama tokoferol oranının yüksek olduğu görülmüştür (Çizelge 2).            

  Çizelge 2: İncir çekirdeği yağının tokoferol içeriği (Baygeldi ve ark, 2021) 

Tokoferol tipi Mg / 100 gr 

Alfa 4.6 

Gama 391.89 

Delta 7.65 

Beta - 

 

İncir çekirdeği yağı sahip olduğu Omega (3, 6 ve 9) yağ asidi içeriğiyle önemli bir 

potansiyele sahiptir. Diğer yağlarla kıyaslandığında bu özelliği dikkat çekmektedir. Sağlık 

alanındaki araştırmalarda bu yağın henüz keşfedilmemiş ve literatürlere kısıtlı oranda yansıyan 

çalışmalar olsa da, bu çalışmaların iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Sağlık için önemli bir yağ asidi olan omega-3 yağ asidi, vücutta EPA ve DHA şeklinde 

metabolize olmaktadır. EPA ve DHA bebeklerde beyin, sinir sistemi ve göz gelişimini 

hızlandıran, yetişkinlerde romatoit artrit gelişimini yavaşlatan, yüksek kan trigliserit değerlerini 

düşüren, kardiyak aritmileri engelleyen, enfarktüs sonrası sağ kalım oranını arttıran, kan 

pıhtılaşmasını azaltan, damar sertliğini önleyen, kan basıncını azaltan ve Alzheimer hastalığını 

yavaşlatan uzun zincirli yağ asitleridir. 

 

Omega-3 yağ asitlerinin (EPA ve DHA) başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere 

birçok hastalığa karşı pozitif etkileri mevcut olup, kardiyovasküler hastalıkları önlemek 

amacıyla tüketimi önerilmektedir. Bileşimi nedeniyle İncir çekirdeği yağının kalp üzerinde 

olumlu etkiye sahip olduğu düşünülmektedir 
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İncir çekirdeği yağı E vitamini açısından zengin bir yağdır. Vitamin E’nin sekiz farklı 

formu olmasına karşın, klinik çalışmalarda sıklıkla kullanılan alfa tokoferoldür. Ancak hem 

deneysel hem de klinik araştırmaların ortaya koyduğu yeni gerçek gamma tokoferolun, vitamin 

E alt tipleri içinde en etkilisi olabileceği yönündedir. Son yıllarda gamma tokoferole artan ilgi 

ile sadece gamma tokoferolun kullanıldığı klinik ve deneysel araştırmalar yapılmıştır. Gamma 

tokoferol, kolon (Campbell ve ark, 2003), meme ve prostat kanserinden belirgin öne çıkan 

koruma sağlarken (Jiang ve ark 2000), alfa tokoferolün mesane kanseri riskini belirgin azalttığı 

öne sürülmektedir (Hernandez ve ark 2004). Diğer yandan serumda yüksek gamma tokoferol 

bulunması prostat kanseri riskini 5 kat azaltabilmektedir (Helzlsouer ve ark, 2000). Kolon 

kanseri hücrelerinin kültürde çoğalmasını engeller. Muhtemelen bu etkisi gamma tokoferolün 

alfaya göre daha yüksek antioksidan özellik göstermesinin bir sonucudur. Gamma tokoferol 

serbest oksijen radikallerinden özellikle nitrojen/nitrik oksit üzerinde önemli etkiye sahiptir ve 

alfa-tokoferolun benzer etkisi yoktur. Deneysel yapılan bazı çalışmalarda ise gamma 

tokoferolun, siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibe ederek antienflamatuar etkili olduğu ancak aynı 

dozda alfatokoferolün ise etkisiz olduğu tespit edilmiştir. COX-2 inhibisyonu Alzheimer 

demansı ve aterosklerozu azalttığı uzun yıllardır bilinmektedir. Bu yönüyle gamma tokoferol 

damar sertliği ve demansın engellenmesinde yararlı olabilir (Khanna ve ark, 2005). 

Klinik araştırmalara göre gamma tokoferol, alfa tokoferole göre total kolesterolü daha 

fazla düşürdüğü bildirilmiştir (Qureshi ve ark, 1995). Koroner kalp hastalığı olan bir grup hasta 

üzerinde yapılan araştırmada kanlarında alfa değil, gamma tokoferol düzeyi düşük tespit 

edilmiştir. Düşük gamma tokoferol düzeyi koroner arter hastalığı açısından risk faktörüdür. 

Şirinyıldız F. (2020) yapmış olduğu ratlardaki deneysel kolit çalışmasında, İncir 

çekirdeği yağını 3 ve 6 ml/kg dozlarında tedavi edici amaçla uygulamıştır. Histopatolojik ve 

biyokimyasal sonuçlara göre İncir çekirdeği yağı uygulanan ratlarda, kolit grubuna göre 

istatisliksel anlamlı iyileşmelere rastlandığını, bununda incir çekirdeği yağının antioksidan ve 

antinflamatuar özelliklerinden kaynaklandığını bildirmiştir. 

Orak C. (2020) yapmış olduğu Deneysel mezenterik arter iskemisi çalışmasında, İncir 

çekirdeği yağının gelişen bağırsak iskemi reperfüzyon hasarındaki biyokimyasal ve 

histopatolojik bulguları tersine çevirdiğini, insanlarda da incir çekirdeği yağının oral 

kullanımının iskemi reperfüzyon hasarındaki biyokimyasal ve histopatolojik sonuçları olumlu 

yönde etkileyebileceğini vurgulamıştır. 
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Yapılan diğer bir çalışmada model organizma olan C. Elegans (Nematod) ile in vivo 

olarak yaşam süresi uzunluğu ve ısı stresi üzerine incir çekirdeği yağının etkileri incelenmiştir. 

Elde edilen verilere göre incir çekirdeği yağının bazı konsantrasyonlarının C. elegans nematodu 

üzerinde normal sıcaklıkta ömür uzunluğu, oksidatif strese cevap ve ısı stresine maruziyet 

durumlarda istatisliksel anlamlı etkiler belirlenmiştir. 

Bilimsel literatürlerde incir çekirdeği yağı çalışmaları sınırlı olmakla birlikte 

bileşimindeki antioksidan, flavonoidler, yağ asitleri ve yüksek gama tokoferol içeriği nedeniyle 

önümüzdeki yıllarda önemi giderek artan biçimde hayatımızda yer alacağı ön görülmektedir. 

Başta kardivasküler hastalıkların önlenmesi olmak üzere obezite, hiperlipidemi, diabet, 

alzeimer ve dermatoloji alanında önemli bir gıda takviyesi olacağı değerlendirilmektedir. 
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Sayısal Görüntü Analiz Yöntemi ile Süt İneklerinde Canlı Ağırlık ve Beden Kondisyon 

Skorunun Tahmini 
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Özet 

Çalışmada 204 baş laktasyondaki Holştayn ırkı inekte klasik yöntem ve sayısal görüntü 

analiz yöntemi ile elde edilen beden ölçülerinden yararlanılarak hayvanların canlı ağırlık (CA) 

ve beden kondisyon skoru (BKS) tahmini incelenmiştir. Çalışmada kullanılan hayvanların 

beden ölçülerinden cidago yüksekliği (CY), sağrı yüksekliği (SY), ön sağrı genişliği (ÖSG), 

arka sağrı genişliği (ASG), beden uzunluğu (BU) ve göğüs çevresi (GÇ) seçilerek CA ve BKS 

tahmini yapılmıştır. 

CA değerinin tahmin edilmesinde GÇ, ÖSG ve BU değişkenlerinin etkili olduğu 

(R2=0,75) görülmüştür. Sayısal görüntü analiz yöntemi ile elde edilen beden ölçülerinden CA 

değerlerinin tahmin edilmesinde CY, GÇ, ÖSG, ASG ve BU değişkenlerinin etkili olduğu 

(R2=0,77) saptanmıştır. 

Klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemi ile elde edilen beden ölçüleri arasında 

yapılan güvenirlik analizinde Sınıf içi katsayısı canlı ağırlık-klasik yöntem ile canlı ağırlık ve 

canlı ağırlık - sayısal görüntü analiz yöntemi ile canlı ağırlık için yeterli (0,86 ve 0,87), KCA 

ve SCA için yüksek (0,96), beden kondisyon skoru - klasik yöntem ile beden kondisyon skoru 

ve beden kondisyon skoru - sayısal görüntü analiz yöntemi ile beden kondisyon skoru için 

düşük (0,11 ve 0,09), KBKS-SBKS için orta (0,55) olarak tespit edilmiştir. 

Sayısal görüntü analiz yönteminin beden ölçülerini belirleme ve CA tahmini 

noktalarında güvenle kullanılabilir bir yöntem olduğu ayrıca klasik yöntemin yerine 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beden kondisyon skoru, canlı ağırlık, Holştayn, klasik yöntem, sayısal 

görüntü analiz yöntemi. 
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Estimation of Body Weight and Body Condition Score in Dairy Cows by Digital Image 

Analysis Method 

 

Abstract 

Estimation of BW and BCS of animals is examined by using body measurements 

obtained by the classical method and digital image analysis method in the current study. For 

this purpose total of 204 Holstein cows in lactation period were used. BW and BCS estimations 

were made by using various body measurements such as wither height (WH), hip height (HH), 

fore hip-width (FHW), rear hip-width (RHW), body length (BL), heart girth (HG) of the 

animals used in the study. 

In the estimation of BW value, HG, FHW, and BL variables were effective (R2 = 0.75). 

In the estimation of BW values, WH, HG, FHW, RHW, and BL variables were effective in BW 

estimation (R2 = 0.77). 

Intra class correlation (ICC) values are sufficient for body weight - classical body weight 

(BW - CBW) and body weight - digital image analysis body weight (BW-DBW) (0.86 and 

0.87), high for CBW and DBW (0.96), very low for body condition score - classical body 

condition score (BCS - CBCS) and body condition score - digital image analysis body condition 

score (BCS - DBCS) (0.11 and 0, 09), was found to be low (0.55) for the CBCS - DBCS. 

It is concluded that digital image analysis is a reliable method for determining body 

measurements and BW estimations, besides it can be used instead of classical method.  

Keywords: Body condition score, body weight, Holstein. classical method, digital image 

analysis method,  

Giriş 

Sığır sayısının ve işletmelerin kapasitelerinin arttığı günümüzde, sürü yönetiminin 

sağlıklı yapılabilmesi için bilgisayar destekli çalışmaların veya otomasyon sisteminin önemi 

artmakta ve kullanımı yaygınlaşmaktadır (Janssen ve diğ., 2017). Son yıllarda klasik yöntemle 

canlı ağırlık (CA) ve beden kondisyon skorunun (BKS) saptanması ve beden ölçülerinin 

alınması sırasında oluşan olumsuzlukları devre dışı bırakan, doğru tanımlayıcı verilerin güvenle 

saklanabildiği “sayısal görüntü analiz yöntemi” ile ilgili çalışma sayısı artmaktadır (Negretti ve 

diğ., 2008). 

Beden ölçülerinin belirlenmesinde kullanılan ölçüm aletinin standart hatasının sayısal 

görüntü analiz yönteminin standart hatasından daha yüksek ve analiz yöntemiyle yapılan CA 
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tahmininin ölçü aletleriyle yapılan tahminden daha güvenilir olduğu farklı araştırmacılar 

tarafından bildirilmiştir (Negretti ve diğ., 2007; Hansen ve diğ., 2018; Song ve diğ., 2018). 

Negretti ve diğerleri (2008) sığırlarda sayısal görüntü analiz yöntemi ile CA ve BKS 

tahminlerini sırasıyla R2 = 0.94 ve 0.92 olarak bildirmiştir. Kuzuhara ve diğerleri (2015) kalça 

yumruları, kalça eklemi çıkıntıları, oturak yumrularını kullanarak gözlenen ve tahmin edilen 

BKS (R2 = 0.74) ve CA (R2 = 0.80) değerleri arasında yüksek korelasyon bulmuştur. Spoliansky 

ve diğerleri (2016) kızıl ötesi hareket dedektörlü kamera ile BKS (R2 = 0.75) tahmini yapmıştır. 

Bozkurt ve diğerleri (2017) beden uzunluğu, cidago yüksekliği ve sağrı yüksekliği değerlerini 

kullanarak yapılan CA tahmininin başarılı olduğunu belirtmiştir. Ferguson ve diğerleri (2006) 

ineklerin BKS tahmininde klasik yöntemin ve sayısal görüntü analiz yöntemi ile tutarlı 

olduğunu bildirmiştir. Ayrıca konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarda (Bewley ve diğ., 2008; 

Azzaro ve diğ., 2011) araştırmacılar 23 anatomik nokta belirlemiş ve bu noktaları kullanarak 

regresyon modeli uygulamıştır. Bu regresyon modeline göre hazırlanan bilgisayar programı ile 

klasik yönteme yakın sonuçların (yaklaşık R2 = %90) elde edildiği bildirilmiştir. 

Güncel çalışmada, laktasyondaki ineklerin verimleri üzerine önemli derecede etki eden 

CA ve BKS değerlerini, işletme koşullarında sayısal görüntü analiz yöntemi ile belirleyebilmek, 

bu yöntemin subjektif bir yöntem olan BKS tahmini ve uygulaması zor olan tartı ile CA 

belirlenmesi yerine kullanılıp kullanılamayacağını ve daha güvenilir sonuçlar verip 

veremeyeceğini saptayabilmek amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod 

Araştırmanın Tipi ve Yeri 

Araştırma, Aydın İli’nde özel bir entansif sığır işletmesinde yetiştirilen toplam 264 baş 

laktasyondaki Holştayn ırkı inek içersinden aşırı zayıf ve güçsüz, duruş bozukluğu olan ve 

topallayan, gebelik süresi altı aydan fazla olan, tedavisi devam eden ve kuru dönemde olan 60 

baş inek çalışma dışı bırakılarak 204 baş ineğin kullanıldığı özgün bir çalışmadır. 

 

 

Araştırmanın Etik Yönü 

Çalışmanın yürütülmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
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Hayvanların göğüs çevresi (GÇ), cidago yüksekliği (CY), sağrı yüksekliği (SY), beden 

uzunluğu (BU), ön sağrı genişliği (ÖSG) ve arka sağrı genişliği (ASG) ile CA’nın ve BKS’nin 

tahmin edilmesi ve görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için işletmedeki sağmal 

ineklere ait veriler alındı. 

Klasik yöntemle değerlendirilen hayvanlara ait CA’ların elde edilmesinde dijital baskül 

kullanıldı. BKS belirlenmesinde ise ineklerin beden bölümleri palpasyon ve inspeksiyon 

yoluyla kontrol edilip, kemik çıkıntılarının belirginliği, kaslanma ve deri altı yağ birikim 

düzeyine göre ayrı ayrı değerlendirildi. BKS değerlendirmesinde “Kaliforniya Tekniği” 

kullanıldı. Beden ölçülerinin alınmasında ölçü bastonu ve şerit metre kullanıldı. 

Bu çalışmada sayısal görüntü analiz yöntemi ile BKS ve CA tahmini için hayvanın ön, 

arka, üst ve yan olmak üzere dört tarafından da fotoğraf makinesi ile görüntülerinin alınması ve 

değerlendirilmesi hedeflendi. Uzaktan deklanşör sistemi ile fotoğraf makinelerinin senkronize 

olarak çalışması sağlandı. Görüntüler, hayvanlar için özel olarak oluşturulan stüdyo ortamında 

alındı. Elde edilen görüntüler bu çalışma için özel olarak geliştirilmiş olan sayısal görüntü 

analiz programında (MATLAB-Image Processing Toolbox)  işlenerek analizi yapıldı. 

İstatistik Analizler 

İstatistiksel analizlerde SPSS© 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences 22) 

programı kullanıldı. Beden ölçüleri açısından klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemi 

ile belirlenen gruplar eşleştirilmiş t testi kullanılarak karşılaştırıldı. Normal dağılan 

değişkenlerde korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlıklar Pearson Korelasyon Analizi ile 

hesaplandı. Klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemi arasındaki mutlak uyumun 

belirlenmesi ve verilerin güvenirliğinin test edilmesi için güvenirlik analizi uygulandı. 

Yöntemler arası mutlak uyumun seviyesini belirlemede ise sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) 

kullanıldı (Alpar, 2016). Klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yönteminden elde edilen farklı 

beden ölçüleri ve açılardan CA ve BKS tahmini için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapıldı 

(Hayran ve Hayran, 2011; Özdamar, 2015). 

 

Bulgular 

Çalışmada kullanılan 204 baş laktasyondaki Holştayn ırkı ineğe ait canlı ağırlık ve 

beden kondisyon skorları için klasik yöntem ile elde edilen ortalama±standart hata değerleri 

sırasıyla 629,10 kg ve 3,05; sayısal görüntü analiz yöntemi ile elde edilene değerler 628,62 ve 

2,96 olarak belirlendi. Canlı ağırlık ile beden kondisyon skoru arasındaki korelasyonun (r=0,40) 
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önemli olduğu tespit edildi (P<0,001). Klasik yöntem ile elde edilen beden ölçüleri arasında 

yapılan korelasyon analizi sonucuna göre en yüksek korelasyon SY ile CY (r = 0,71) arasında; 

en düşük korelasyon ise ASG ile SY (r = 0,22) arasında bulundu. Benzer sonuçlar sayısal 

görüntü analiz yöntemi ile elde edilen beden ölçüleri arasında yapılan korelasyon analizinde de 

belirlendi. Buna göre en yüksek korelasyonun SY ile CY (r = 0,86) arasında; en düşük 

korelasyonun ise ASG ile SY (r = 0,31) arasında olduğu tespit edildi (P<0,001). 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizinde klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz 

yönteminde bağımlı değişken (ŷ) CA ve BKS, bağımsız değişkenler (χ) CY, SY, GÇ, ÖSG, 

ASG ve BU olarak belirlendi. İstatistiksel olarak önemli düzeyde etkisi olduğu saptanan 

bağımsız değişkenlere ait kısmi regresyon katsayıları tahmin edildi. Bu değerler kullanılarak 

regresyon tahmin eşitliği Tablo 1’de gösterildi. 

Çalışmada ineklere ait CY, SY, ÖSG, ASG, BU ve GÇ değerleri için iki yöntem 

arasında önemli farklılıklar görülmedi (Tablo 2). 

Klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemi ile elde edilen beden ölçüleri 

arasındaki ölçüm uyumu için güvenirlik analizi uygulandı. Bu analize göre Cronbach’s alfa 

katsayısı (α) ve sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) değerlendirilerek incelenen parametreler 

için mutlak uyumun anlamlı (P<0.001) olduğu belirlendi (Tablo 3). 

Çalışmada kullanılan sığırlara ait klasik yöntemle elde edilen canlı ağırlık (CA); klasik 

yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemiyle elde edilen beden ölçüleri ile canlı ağırlık tahmini 

(KCA, SCA); klasik yöntemle elde edilen beden kondisyon skoru (BKS); klasik yöntem ve 

sayısal görüntü analiz yöntemiyle elde edilen beden ölçüleri ile beden kondisyon skoru tahmini 

(KBKS, SBKS) için elde edilen ortalama değerler Tablo 4’te gösterildi. 

Klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemi ile elde edilen değerler arasındaki 

ölçüm uyumu için güvenirlik analizi uygulandı. Güvenirlik analizi sonucuna göre incelenen 

parametrelerden CA-KCA, CA-SCA, KCA-SCA ve KBKS-SBKS için anlamlı olduğu 

belirlendi (P<0.001; Tablo 5). 

 

Tartışma 

Entansif süt sığırcılığında işletmenin kârlılığı ve hayvanların sağlığının korunması için 

CA takibinin düzenli olarak yapılması, tüketilen yem miktarı ve maliyeti ile sağlık sorunları 

gibi olası giderlerin en aza indirilebilmesi açısından son derece önemlidir (Banos ve Coffey, 

2012; Wangchuk ve diğ.,  2018). 
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Araştırmada klasik yöntemle canlı ağırlık tahmini için bağımsız değişkenler (χ) içinde 

belirlenen ölçümlerden GÇ, ÖSG ve BU değerlerine ait analiz sonuçlarına göre regresyon 

katsayıları sırasıyla 0,589, 0,238 ve 0,165 iken; belirtme katsayısı (R2) 0,75 olarak tespit 

edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada (Taşdemir, 2010) canlı ağırlık tahmininde 

kullanılan beden ölçüleri (CY, SY, BU, SG) için korelasyon değeri (r) 0,80; ayrıca CA tahmin 

edildiğinde belirtme katsayısı (R2) 0,64 olarak bulunmuştur. Her ne kadar iki çalışmada 

belirlenen en yüksek R2 değeri göğüs çevresi için saptanmış olsa da araştırmalarda seçilen 

hayvan materyallerinin farklı olması ve ölçümleme hassasiyetindeki değişkenler sonuçlar 

arasındaki farklılıklara neden olmuş olabilir. Enevoldsen ve Kristensen (1997) ile Heinrichs ve 

diğerleri (1992)’nin yaptıkları çalışmalarda göğüs çevresinin canlı ağırlığın tahmininde 

kullanılabileceği öngörüsü oluşmuştur. Ne var ki yapılan pek çok çalışmada göğüs çevresi 

ölçümünün hayvanların canlı ağırlık sınıflarına göre önemli düzeyde farklılık gösterebileceği 

bildirilmektedir (Gunawan ve Jakaria, 2010; Rashid ve diğ.,  2015; Heinrichs ve diğ.,  2017; 

Tebug ve diğ.,  2018). Bu nedenle çalışmalar arasında elde edilen sonuçlar arasındaki 

ayrılıkların nedeni hayvanlar arasındaki canlı ağırlık düzeylerinin farklılığı olabilir.  

Çalışmada canlı ağırlık tahmini için sayısal görüntü analiz yöntemiyle elde edilen beden 

ölçülerinden bağımsız değişkenler (χ) içinde belirlenen ölçümlerden GÇ, BU, ÖSG ve ASG 

değerlerine ait analiz sonuçlarına göre regresyon katsayıları sırasıyla 0,569, 0,231, 0,137 ve 

0,091 iken; belirtme katsayısı (R2) 0,77 olarak tespit edilmiştir. Konuya dair yapılan diğer bir 

araştırmada (Özkaya, 2006) ise adı geçen ölçülerden GÇ, BU ve SY için toplam 140 baş besi 

sığırında görüntü analiz yöntemiyle alınan ölçümlerde adı geçen parametreler için belirtme 

katsayısı sırasıyla 0,82, 0,73 ve 0,67 olarak bulunmuştur. Taşdemir (2010) toplamda 220 baş 

Holştayn ırkı inekte sayısal görüntüleme yöntemiyle belirlenen beden ölçülerinden BU ve SG 

için regresyon katsayısı değerlerini sırasıyla 2,05 ve 7,86 olarak tespit etmiştir. Söz konusu 

değerlerden BU için belirlenen regresyon katsayısı çalışmanın bulguları ile benzerlik 

gösterirken, sağrı genişliği için bu değer daha yüksek bulunmuştur. Bir diğer araştırmada ise 

Seo ve diğerleri (2011) çalışmalarında toplam 229 baş ineği sayısal görüntü analiz yöntemi ile 

değerlendirerek canlı ağırlık tahmininde bulunmuştur. Yapılan değerlendirmede klasik 

yöntemler ile yapılan ölçümlemelere nazaran sayısal görüntü analiz yöntemi ile yapılan 

değerlendirmelerde hata değeri %11,7 olarak belirlenmiştir. Buna göre araştırmacılar canlı 

ağırlık tahmini için adı geçen yöntemlerin uygun olmadığını belirtmiştir. Çalışmalardan elde 

edilen bulgular arasındaki farklılıkların olası nedenleri arasında görüntüleme sırasındaki 
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hayvanların duruş pozisyon değişiklikleri, görüntüleme yönteminde ölçümleri yapabilmek için 

belirlenen noktaların farklı seçilmesi ve aynı hassasiyette ölçümleme yapabilen programların 

kullanılmaması sayılabilir. 

Güncel çalışmada BKS tahmininde etkili olan, sayısal görüntü analiz yöntemi ile elde 

edilen GÇ ve ÖSG bağımsız değişkenlerine ait kısmi regresyon katsayıları tahmin edilmiştir ve 

bu değerler sırasıyla 0,324 ve -0,197 şeklinde bulunmuştur. Yine çalışma verilerinde beden 

ölçüleri ile BKS hesaplamasında ortalama değer 2,96 olarak belirlenmiştir. Kuzuhara ve 

diğerleri (2015) toplam 27 baş laktasyondaki Holştayn ırkı sığırda yaptıkları üç boyutlu kamera 

sistemi ile BKS değerini ortalama 3,2 olarak bulmuştur. Anglart (2010) gerçekleştirdiği yüksek 

lisans tezinde inceleme ve ölçüm yaptığı toplam 40 baş Holştayn ırkı inekte üç boyutlu 

görüntüleme yöntemiyle belirlediği BKS değerlerine ait korelasyon katsayısını 0,84 olarak 

ifade etmiştir. Araştırmalar arasındaki farklılıklar sayısal görüntü analiz yönteminde kullanılan 

programların hassasiyetleri arasındaki farklılıklardan, ölçümleme için kullanılan beden 

kısımlarının çeşitliliğinden, inceleme yapılan hayvanların yaş ve cinsiyet farklılıklarından 

kaynaklanmış olabilir.  

Araştırmada klasik yöntem ve sayısal görüntü analiz yöntemi arasında CY, SY, ÖSG, 

ASG, BU ve GÇ için sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) değerleri sırasıyla 0,76, 0,75, 0,89, 

0,78, 0,82 ve 0,96 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler içinde GÇ ölçümünün en yüksek sınıf içi 

korelasyon katsayısına sahip olma nedeni, görüntüleme sırasında hayvanın göğüs çevresi için 

referans olarak sarılan ölçü şeridinin programdaki işaretlemelerde göğüs çevresinin daha kolay 

ve doğru belirlenmesini sağlayarak ölçüm yapılabilmesi olabilir. Araştırma bulgularına benzer 

olarak Stajnko ve diğerleri (2008) Simental ırkı boğalarda yaptıkları çalışmada termal görüntü 

analiz yöntemiyle elde edilen sağrı yüksekliğiyle canlı ağırlığı tahmin etmenin başarılı 

olduğunu bildirmiştir. Bir diğer çalışmada ise Hansen ve diğerleri (2018) süt sığırlarında 

görüntüleme yöntemiyle elde edilen sonuçların klasik yönteme göre daha iyi olduğunu 

bildirmiş ve 185 baş ineğe ait gerçek canlı ağırlıklar ile sistemden elde edilen tahminler 

karşılaştırılmış, regresyon katsayısını 0,81 olarak tespit edilmiştir. Çalışma bulgularının aksine 

Özkaya (2006) yaptığı çalışmada beden ölçülerinin gerçek ve tahmin değerleri arasındaki 

korelasyon katsayısını BU, CY, SY ve SG için sırasıyla 0,94, 0,95, 0,90 ve 0,78 olarak 

belirlemiştir. Çalışmalar arasındaki farklılıklar görüntüleme ve ölçümler sırasındaki hayvan 

duruş bozukluklarından, referans noktaların görüntü analiz yönteminde farklı noktalar olarak 
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belirlenmesinden, hayvanlar arasındaki yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumlardan (gebelik, 

laktasyon vb.) kaynaklanmış olabilir. 

Sonuç 

Çalışmada kullanılan beden ölçülerinin klasik ve sayısal görüntü analiz yöntemleri 

bakımından yapılan ikili kıyaslamasında gruplar arası önemlilik çıkmaması her iki yöntemin 

birbiri yerine ikâme edilebileceğini ve hesaplamalar için kullanılabileceğini göstermiştir. Yine 

araştırmada CA tahmininde kullanılan klasik ve sayısal görüntü analiz yöntemlerinin 

birbirlerine göre sınıf içi güvenilirlik katsayılarının çok yüksek olması çiftliklerde söz konusu 

görüntüleme yöntemi yardımıyla hayvanlara ait CA tahminlerinin yapılabileceğini göstermiştir. 
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Tablo 1. CA ve BKS Değerlerinin Tahmininde Kullanılan Regresyon Denklemleri 

Yöntem Regresyon Denklemi R2 

Klasik CA = -1016.827 + 5.402 × GÇ + 5.273 × ÖSG + 1.864 × BU 0.75 

Klasik BKS = 1.493 + 0.014 × GÇ – 0.054 × ASG 0.06 

Sayısal CA = -1060.360 + 5.100 × GÇ + 2.564 × BU + 3.099 × ÖSG + 5.255 × ASG 0.77 

Sayısal BKS = 1.222 + 0.017 × GÇ – 0.027 × ÖSG 0.05 

 

 
Tablo 2.  Beden Ölçülerine Ait Bazı Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu 

Beden Ölçüsü Yöntem Min - Maks X ± Sx P 



4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi  
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

522 
Aydın Adnan Menderes University, 09100 Aydın / Turkey               

CY 
Klasik 138.00 - 159.00 148.04 ± 0.27 

0.443 
Program 134.00 - 160.00 147.88 ± 0.31 

SY 
Klasik 138.00 - 157.00 146.52 ± 0.24 

0.115 
Program 135.00 - 156.00 146.83 ± 0.30 

ÖSG 
Klasik 48.00 - 63.00 57.31 ± 0.23 

0.086 
Program 48.21- 65.76 57.12 ± 0.22 

ASG 
Klasik 20.00 - 25.00 21.84 ± 0.09 

0.916 
Program 19.73 - 25.59 21.84 ± 0.08 

BU 
Klasik 141.00 - 176.00 160.34 ± 0.45 

0.236 
Program 136.00 - 178.00 160.67 ± 0.46 

GÇ 
Klasik 180.00 - 211.00 193.43 ± 0.56 

0.224 
Program 178.97 - 212.39 193.26 ± 0.57 

 

 

Tablo 3. Beden Ölçüleri İçin Yöntemler Arası Güvenirlik Analizi Tablosu 
 Güven Aralığı* α  SKK F P 

CY 0.70 - 0.81 0.86 0.76 7.54*** 

0.000 

SY 0.68 - 0.80 0.85 0.75 7.04*** 
ÖSG 0.85 - 0.91 0.94 0.89 17.50*** 

ASG 0.72 - 0.83 0.87 0.78 8.24*** 

BU 0.76 - 0.86 0.90 0.82 10.11*** 

GÇ 0.95 - 0.97 0.98 0.96 61.09*** 

  *: %95, ***: P<0.001 

 
 

 
 
 

Tablo 4.  CA ve BKS’lere Ait Bazı Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu 

Yöntem Min - Maks X ± Sx 
CA 386.00 - 808.00 629.10 ± 5.15 

KCA 471.46 - 767.12 629.21 ± 4.47 

SCA 470.85 - 780.07 629.04 ± 4.53 

BKS 2.25 - 4.25 3.05 ± 0.03 

KBKS 2.73 - 3.30 3.02 ± 0.00 

SBKS 2.76 - 3.36 2.96 ± 0.00 

 

 

 

Tablo 5. CA ve BKS İçin Güvenirlik Analizi Tablosu 

Yöntem Güven Aralığı* α SKK F P 

CA - KCA 0.82 - 0.89 0.92 0.86 13.28*** 0.000 
CA - SCA 0.83 - 0.90 0.93 0.87 14.60*** 0.000 

KCA - SCA 0.95 - 0.97 0.98 0.96 54.86*** 0.000 

BKS - KBKS -0.02 - 0.24 0.20 0.11 1.25 0.054 

BKS - SBKS -0.03 - 0.22 0.18 0.09 1.22 0.079 

KBKS - SBKS 0.27 - 0.71 0.77 0.55 4.50*** 0.000 

*: %95, ***: P<0.001 
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